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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

MeNsaGeM Nº 077/2021-GG  Belém, 21 de outubro de 2021.
a Sua Excelência o Senhor
deputado fraNciSco daS cHaGaS SilVa MElo filHo (cHicÃo)
Presidente da assembleia legislativa do Estado
local
Senhor Presidente,
Senhoras deputadas e Senhores deputados, 
Venho comunicar a Vossas Excelências que, nos termos do art. 108, § 
1º, da constituição Estadual, resolvi vetar integralmente o Projeto de lei 
nº 64/21, de 28 de setembro de 2021, que “Estabelece o programa de-
nominado ‘Mulher Empreendedora competitiva (MEc)’, compreendido por 
medidas de incentivo e apoio ao empreendedorismo feminino de micro e 
pequeno portes no Estado do Pará”.
Em que pese sua relevância, proposição legislativa, com este teor, prevê 
atribuições específicas a órgãos públicos estaduais e estabelece procedi-
mentos concretos a serem adotados pela administração Pública, bem como 
antevê eventual aumento de despesa, invadindo a competência privativa 
do Poder Executivo, nos termos do art. 105, inciso ii, alínea “d”, da cons-
tituição Estadual, e, por conseguinte, afronta o princípio da separação das 
funções dos Poderes, previsto no art. 2º da constituição federal.
além disso, no aspecto material, há algumas inconsistências no art. 1º, in-
ciso III, alíneas “a”, “b” e “c” da proposta parlamentar. Isso porque a figura 
do Microempreendedor individual (MEi) está regularmente disposta na lei 
complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, assim como o 
instituto da Sociedade Limitada Unipessoal (SLU) já era tratado no Código 
civil, tendo a lei federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, apenas 
procedido a singelas alterações na matéria. No ponto, ainda, a figura da 
Empresa individual de responsabilidade limitada (EirEli) foi legalmente 
extinta pela novel lei federal nº 14.195, de 26 de agosto de 2021.
Por derradeiro, tal como tratado na constituição federal e na lei comple-
mentar federal nº 101, de 4 de maio de 2000 - lei de responsabilidade 
fiscal (lrf), quando do incremento de despesa, deve haver respeito às 
leis orçamentárias, não sendo possível a previsão sem lastro prévio nas 
dotações financeiras competentes, sob pena de incorrer o agente público 
ordenador da despesa em infrações de diversas espécies, o que prejudica a 
materialidade do art. 2º, parágrafo único, inciso i, do Projeto de lei.
Essas, Senhor Presidente, Senhoras deputadas e Senhores deputados, são 
as razões que me levaram a vetar integralmente o Projeto de lei em causa, 
as quais ora submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

d e c r e t o  Nº 1.942, de 21 de oUtUBro de 2021
regulamenta o § 5º do art. 9º da lei Estadual nº 9.048, de 29 de abril de 
2020, que dispõe sobre o comitê Gestor do Sistema Estadual sobre Mudan-
ças climáticas (coGES-clima), e dá outras providências.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, 
considerando o disposto no § 5º do art. 9º da lei Estadual nº 9.048, de 
29 de abril de 2020;
d e c r e t a:

caPÍtULo i
disPosiÇÕes PreLiMiNares

art. 1º  Este decreto regulamenta o § 5º do art. 9º da lei Estadual nº 
9.048, de 29 de abril de 2020, que dispõe sobre o comitê Gestor do Siste-
ma Estadual sobre Mudanças climáticas (coGES-clima).
Art. 2º Para os fins deste Decreto, o Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), 
instituído pelo Decreto Estadual n° 941, de 3 de agosto de 2020, fica reconhe-
cido como “Plano Setorial de Uso da Terra e florestas” do Estado do Pará, nos 
termos do art. 32, inciso iii, da lei Estadual nº 9.048, de 2020.

caPÍtULo ii
do FUNcioNaMeNto

art. 3º  as decisões do comitê Gestor do Sistema Estadual sobre Mudanças 
climáticas serão formalizadas por meio de resoluções.
art. 4º compete à Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustenta-
bilidade (SEMaS), sem  prejuízo das demais competências que lhe são 
conferidas, prover os serviços da Secretaria Executiva do comitê Gestor, 
prestando suporte técnico, administrativo e financeiro, indispensáveis ao 
seu funcionamento.
art. 5º o comitê Gestor do Sistema Estadual sobre Mudanças climáticas, 
mediante resolução, poderá instituir câmaras Técnicas e Grupos de Traba-
lho, em caráter permanente ou temporário.
Parágrafo único.  ficam instituídas a câmara Técnica Permanente de Políti-
cas de desenvolvimento rural Sustentável e a câmara Técnica Permanente 
de ordenamento ambiental e fundiário.

caPÍtULo iii
da coMPosiÇÃo

art. 6º  o comitê Gestor do Sistema Estadual sobre Mudanças climáticas 
será composto por 10 (dez) membros, de acordo com as seguintes repre-
sentações:

i – 5 (cinco) representantes do Poder Público Estadual, indicados, propor-
cionalmente, pelos seguintes órgãos e entidades:
a) Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca (SEdaP);
b) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Ener-
gia (SEdEME);
c) Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado do Pará 
(EMaTEr/Pa);
d) instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do Estado do 
Pará (idEflor-Bio); e
e) instituto de Terras do Pará (iTErPa); e
ii – 5 (cinco) representantes da sociedade civil, legalmente constituídos, 
com objetivos, interesses e/ou efetiva atuação na agenda climática, indi-
cados conforme segue:
a) 2 (dois) representantes de organizações não governamentais;
b) 1 (um) representante de organizações representantes de povos indíge-
nas, quilombolas e comunidades tradicionais;
c) 1 (um) representante de instituições de pesquisa; e
d) 1 (um) representante do setor produtivo.
§ 1º Não havendo candidatura para alguma das representações dispostas 
nas alíneas do inciso ii do caput, a Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade poderá convidar instituições de notória reputação no 
segmento para compor o comitê Gestor.
§ 2º Em havendo mais de uma instituição habilitada para um mesmo seg-
mento, na forma definida no inciso II do caput, estas poderão optar pela 
alternância da titularidade da vaga e sua(s) suplência(s).
§ 3º caso não haja concordância pela alternância, de acordo com o dis-
posto no § 2º, a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
deverá promover sorteio para preenchimento da(s) vaga(s).
art. 7º a representação no comitê Gestor do Sistema Estadual sobre Mu-
danças Climáticas é institucional e os titulares dos órgãos e entidades que 
o compõem indicarão, formalmente, 1 (um) titular e até 2 (dois) suplentes 
à sua respectiva vaga, cujas nomeações serão realizadas por ato do chefe 
do Poder Executivo Estadual. 
art. 8º  os membros do comitê Gestor do Sistema Estadual sobre Mudanças 
climáticas exercerão mandato de 1 (um) ano, sendo permitida uma recondução. 

seção Única
do impedimento e da suspeição

art. 9º  É impedido de participar do processo de análise e deliberação de pro-
cessos administrativos, referentes às competências estabelecidas para o co-
mitê Gestor do Sistema Estadual sobre Mudanças climáticas, o membro que:
i – tenha vínculo jurídico, empregatício ou contratual com pessoa física ou 
jurídica, direta ou indiretamente, envolvida na matéria; 
II – tenha participado ou venha a participar no procedimento como fiscal, 
perito, testemunha ou preposto, ou cujo cônjuge, companheiro, parente ou 
afim até o terceiro grau esteja em uma dessas situações; ou
iii – esteja em litígio judicial ou administrativo com pessoa física ou jurídi-
ca envolvida na matéria, seu cônjuge ou companheiro.
art. 10.  o membro que incorrer em impedimento comunicará o fato à 
Presidência do comitê Gestor do Sistema Estadual sobre Mudanças climá-
ticas, abstendo-se de atuar.
art. 11.  Pode ser arguida a suspeição do membro que, comprovadamente, 
tenha alguma relação com o interessado ou com seu cônjuge, companhei-
ro, parente ou afim até o terceiro grau, que possa prejudicar a imparcia-
lidade no caráter decisório do Comitê Gestor do Sistema Estadual sobre 
Mudanças climáticas.
§ 1º a recusa da suspeição alegada será passível de recurso do interessa-
do, dirigido ao Presidente do comitê Gestor, e será apreciada pelo Plenário, 
sem efeito suspensivo.
§ 2º o membro que se declarar suspeito não terá direito a voto.

caPÍtULo iV
disPosiÇÕes FiNais

art. 12.  a SEMaS publicará, em até 30 (trinta) dias, edital de seleção, 
regulamentando o processo de habilitação das representações previstas no 
inciso ii do art. 6º, a contar da data de publicação deste decreto.
art. 13.  a participação dos membros do comitê Gestor do Sistema Esta-
dual sobre Mudanças climáticas é considerada serviço público de natureza 
relevante, não remunerada.
art. 14.  as normas internas de organização e funcionamento do comi-
tê Gestor constarão de regimento interno, homologado pelo Plenário, por 
meio de resolução.
Parágrafo único.  o regimento interno e suas alterações serão aprovados 
por maioria absoluta dos membros do comitê Gestor do Sistema Estadual 
sobre Mudanças climáticas.
art. 15.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 21 de outubro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

d e c r e t o  Nº 1.943, de 21 de oUtUBro de 2021
institui a Estratégia Estadual de Bioeconomia do Pará, reconhece o Grupo 
de Trabalho interinstitucional para Estratégia Estadual de Bioeconomia – 
GTEEB e dá outras providências.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual,
d e c r e t a:

caPÍtULo i
disPosiÇÕes PreLiMiNares

art. 1º  fica instituída a Estratégia Estadual de Bioeconomia do Pará e re-
conhecido o Grupo de Trabalho interinstitucional para Estratégia Estadual 
de Bioeconomia – GTEEB.
Parágrafo único.  A Estratégia Estadual de Bioeconomia tem por finalidade 
estabelecer as diretrizes e bases para o estímulo à transição econômica 
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para matrizes de baixas emissões de gases de efeito estufa, resiliente aos 
impactos das mudanças climáticas, especialmente em um cenário de pós
-pandemia, para geração de benefícios sociais, ambientais, econômicos e 
superação da pobreza por meio da sociobioeconomia.
art. 2º a Estratégia Estadual de Bioeconomia é instrumento do compo-
nente estrutural “Desenvolvimento Socioeconômico de Baixas Emissões de 
Gases de Efeito Estufa”, do Plano Setorial de Uso do Solo e florestas, o 
Plano Estadual Amazônia Agora, instituído pelo Decreto Estadual n° 941, 
de 03 de agosto de 2020.
art. 3º a Estratégia de Bioeconomia tem como objetivo principal propor os pro-
cedimentos gerais para elaboração do Plano Estadual de Bioeconomia – PEB.
art. 4º a implementação da Estratégia Estadual de Bioeconomia observará 
os princípios e diretrizes estabelecidos na lei Estadual n° 9.048, de 29 de 
abril de 2020.
art. 5º a Estratégia Estadual de Bioeconomia será composta pelos seguin-
tes eixos temáticos:
i – pesquisa, desenvolvimento e inovação;
II – patrimônio genético e conhecimento tradicional associado; e
iii – cadeias produtivas e negócios sustentáveis.
Parágrafo único.  Serão instituídas comissões temáticas para acompanhar 
o desenvolvimento dos eixos temáticos.

caPÍtULo ii
do GrUPo de traBaLHo Para estratÉGia 

estadUaL de BioecoNoMia
art. 6º fica reconhecido o Grupo de Trabalho para Estratégia Estadual de 
Bioeconomia – GTEEB, coordenado pela Secretaria de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade – SEMaS, com a seguinte composição:
i – 01 representante da Empresa de assistência Técnica e Extensão rural 
do Estado do Pará – EMaTEr;
ii – 02 representantes da Empresa Brasileira de Pesquisa agropecuária – EMBraPa;
III – 01 representante da  Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e 
Pesquisas – faPESPa;
iV – 01 representante do instituto de desenvolvimento florestal e da Bio-
diversidade do Estado do Pará – idEflor-Bio;
V – 02 representantes do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia – IPAM;
Vi – 01 representante da  Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e 
Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET;
Vii – 01 representante da Secretaria de Estado de desenvolvimento agro-
pecuário e da Pesca – SEdaP;
Viii – 01 representante da Secretaria de Estado de desenvolvimento Eco-
nômico, Mineração e Energia – SEDEME; e
iX – 04 representantes da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade – SEMaS.
§ 1º os resultados do Grupo de Trabalho para Estratégia Estadual de Bio-
economia constam no anexo Único são parte integrante deste decreto.
§ 2º a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade publica-
rá, em até 30 (trinta) dias, sumário executivo dos produtos desenvolvidos.
art. 7º compete ao Grupo de Trabalho para Estratégia Estadual de Bioe-
conomia – GTEEB:
I – realizar reuniões preparatórias sobre o tema e identificação de desafios 
e oportunidades;
ii – mapear ações de bioeconomia em curso no Estado do Pará;
III – promover oficinas para construção do Plano Estadual de Bioeconomia 
e implementação da Estratégia de Bioeconomia;
iV – elaborar metas, monitorar seu alcance, e implementar a Estratégia 
Estadual de Bioeconomia; e
V – indicar o procedimento básico para elaboração do Plano Estadual de 
Bioeconomia.
Parágrafo único. a participação dos membros do Grupo de Trabalho é con-
siderada serviço público de natureza relevante, não remunerada.

caPÍtULo iii
do PLaNo estadUaL de BioecoNoMia

art. 8º a elaboração do Plano Estadual de Bioeconomia – PEB observará os 
princípios, diretrizes e objetivos estabelecidos pela lei Estadual n° 9.048, 
de 29 de abril de 2020, e será coordenada pela Secretaria de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS.
art. 9º o Plano Estadual de Bioeconomia deverá ser elaborado de forma 
participativa com outros órgãos e entidades públicas, setor privado, tercei-
ro setor, instituições de pesquisa e organizações representantes de indíge-
nas, quilombolas e povos e comunidades tradicionais.
art. 10. o Plano Estadual de Bioeconomia será instituído no prazo de 12 
(doze) meses, a contar da data de publicação deste decreto.

caPÍtULo iV
do coMitÊ Gestor do sisteMa estadUaL soBre MUdaNÇas 

cLiMÁticas – coGes-cLiMa
art. 11.  o comitê Gestor do Sistema Estadual sobre Mudanças climáticas 
– coGES-clima, sem prejuízos das atribuições que lhe foram conferidas 
pelo art. 8º da lei Estadual nº 9.048, de 29 de abril de 2020, será res-
ponsável por:
i – analisar a proposta do Plano Estadual de Bioeconomia;
ii – apresentar para consulta pública a proposta do Plano Estadual de 
Bioeconomia; e
iii – monitorar e acompanhar periodicamente a implementação do Plano 
Estadual de Bioeconomia.
Parágrafo único. O COGES-Clima deverá emitir relatórios anuais da ela-
boração, revisão e implementação do Plano Estadual de Bioeconomia ao 
Fórum Estadual de Mudanças e Adaptação Climática – FPMAC, consideran-
do as atribuições que lhe foram conferidas no art. 18, da lei Estadual nº 
9.048, de 29 de abril de 2020.

caPÍtULo V
disPosiÇÕes FiNais

art. 12. a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade po-
derá, no que couber, editar e expedir atos normativos complementares, 
visando à fiel execução deste Decreto.

art. 13. as informações sobre a implementação da Estratégia Estadual 
de Bioeconomia serão disponibilizadas no portal eletrônico da Secretaria 
de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, como instrumentos de 
transparência pública.
art. 14. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 21 de outubro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

aNeXo ÚNico
estratÉGia estadUaL de BioecoNoMia

aPreseNtaÇÃo
Políticas de baixo carbono, garantias de direitos as populações tradicio-
nais e desenvolvimento socioeconômico sustentável baseado na floresta 
em pé, são questões Amazônicas do Séc. XXI, que estão sendo de fato 
priorizadas pelo governo do Estado do Pará. como segundo maior estado 
Amazônico, abundante em biodiversidade e conhecimentos tradicionais, 
o Pará enfrenta esse desafio como uma oportunidade para garantir novas 
frentes de desenvolvimento sustentável, abraçando a Floresta Amazônica 
e reduzindo as emissões de gases do efeito estufa. através de estratégias 
positivas de conservação e valorização ambiental, como, o “Plano Estadual 
Amazônia Agora (PPAA)” e a “Política Estadual sobre Mudanças Climáticas 
do Pará (PEMc/Pa)”, dentre outras, está sendo embasada a Estratégia de 
Bioeconomia do Pará. 
Esta estratégia prevê de forma inovadora as soluções para os problemas 
regionais baseadas nos recursos da natureza, por meio da geração de valor 
aos produtos florestais em diferentes vertentes. Não somente pela bio-
tecnologia, mas também, agregando valor macroeconômico por meio da 
ciência, tecnologia e inovação (P,d&i), para geração e/ou melhoramento de 
produtos e processos sociais, organizacionais, de mercado e modelos de 
negócio inovadores, a partir de práticas ambientalmente saudáveis. 
Essas práticas, associadas aos sistemas florestais, promovem a manuten-
ção dos estoques naturais da biodiversidade Amazônica e a valorização 
dos Povos tradicionais, repartindo benefícios à sociedade paraense. a par-
tir dessa premissa se desenvolve a presente Estratégia, com cooperação 
entre as instituições que atuam em favor do Meio ambiente e da ciência 
& Tecnologia no estado. Visa traduzir os sentimentos e expectativas da 
população paraense para a elaboração do Plano de Bioeconomia. 
Este Plano será pautado na promoção de um modelo de desenvolvimento 
inovador e sustentável para o Estado, abrangendo novos negócios e em-
preendimento estratégicos nos setores de fármacos, fitoterápicos, cosmé-
ticos, nutrientes, energéticos, alimentos, óleos, essências, bebidas, fibras, 
biocombustíveis, serviços ambientais, etc., com agregação de valor aos 
recursos florestais amazônicos, fortalecendo e unificando a pesquisa a eco-
nomia local, garantindo direitos às populações tradicionais, e promovendo 
a manutenção da floresta viva, com a consequente redução do desmata-
mento e a promoção da sustentabilidade ambiental para as gerações futu-
ras. Esses são eixos norteadores que estarão presentes no Plano Estadual 
de Bioeconomia, que será construído a partir dessa Estratégia Estadual de 
Bioeconomia.
1. caracteriZaÇÃo do estado do ParÁ No coNteXto atUaL
o Pará é o segundo maior estado do Brasil, se fosse um país seria o 23º 
maior do planeta, com área territorial total de 1.245.870.707 km2 (iBGE1, 
2020). É um dos estados mais diversos em termos culturais do Brasil, 
abrigando 39 povos indígenas (iSa: 2018) e a segunda maior população 
quilombola do país. ao mesmo tempo, tem um papel central na economia 
nacional, como um grande exportador da região Norte, o 5º maior expor-
tador nacional. 
Em 2020, as exportações do estado do Pará, superaram as dos últimos 10 
anos no mesmo período, mesmo sendo assolado severamente pela pan-
demia de SarS-coV-2, que impactou negativamente a economia global, 
o Pará apresentou saldo positivo no Produto interno Bruto (PiB) de 1,7% 
em 2020, superando a alta de 2019, que foi de 1,6%, e se destacando 
na região Norte, que registrou o aumento de 0,4% diante de um cenário 
de queda histórica de 4,1% do PIB nacional (BACEN/IBCR2, 2020). isto 
porque as exportações paraenses tiveram um crescimento de 12,6% em 
comparação a 2019, e gerou em receita um total de US$ 8,3 bilhões. 
Os produtos do agronegócio exportados pelo Pará, constituem aos produ-
tos clássicos do agronegócio brasileiro, com 32,65% de participação da 
soja e seus derivados, 26,34% do mercado de carnes (frango, bovina e 
suína) e somam-se a estes os produtos florestais. Segundo os dados de 
exportação do Ministério da Economia, no primeiro quadrimestre de 2020, 
as exportações paraenses do agronegócio somaram US$ 526,26 milhões. 
Dentre os produtos do agronegócio estão incluídos de forma muito rele-
vante, os produtos florestais (produtos florestais não especificados, ani-
mais vivos e pescado) que participam deste faturamento com 31%. Essa 
percentagem é próxima a participação da soja e de seus derivados (grãos, 
farelos e óleos). 
os principais países de destino dos produtos do Pará são: china, Malásia, 
Japão, Noruega, Holanda, alemanha e coréia do Sul, mas no geral o Pará 
exporta para países de quase todos os continentes do mundo. os princi-
pais produtos exportados são: minérios, calçados, autopeças, ferramentas, 

1 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas
2 Índice de Atividade Econômica Regional



6  diário oficial Nº 34.744 sexta-feira, 22 dE oUTUBro dE 2021

ouro, alumínio, ferro-ligas, celulose, soja, madeiras, açúcar, castanha do 
Pará, cacau, peixes, laranja, ovos, café, lagosta, camarão, carne, mel, açaí 
e etc.3. desta forma, o Pará é destaque no comércio nacional e interna-
cional, devido a sua riqueza energética de minerais e pelo seu potencial 
agropecuarista. Assim, tem sido considerado como fronteira econômica di-
nâmica da amazônia Legal.
Além da prosperidade econômica atribuída por esses setores ao estado do 
Pará, este também é rico em sociobiodiversidade, mas devido aos gran-
des mercados paraenses, as sociedades tradicionais do estado e o meio 
ambiente fi cam muito suscetíveis ao contexto econômico e político destes 
mercados estratégicos. logo, o crescimento atual da economia estadual 
traz externalidades, que se refl etem no desmatamento e na poluição dos 
recursos ambientais e hídricos, e afetam diretamente as populações locais. 
Uma vez que o Pará abriga 9% das fl orestas tropicais do mundo, com 
cobertura fl orestal remanescente de 86 milhões de hectares (PRODES), re-
presentando cerca de 70% do seu território, o crescimento dos seus mer-
cados estratégicos acaba impactando negativamente no desmatamento da 
Amazônia, sendo responsável por 45% desse desmatamento no Brasil, 
conforme demonstrado na fi gura 1.

figura 1: cobertura vegetal e área historicamente desmatada no Estado do 
Pará. fonte: ProdES, 2020. Mapa elaborado pelo iPaM.

As águas utilizadas no Pará são provenientes das bacias hidrográfi cas Ama-
zônica, Tocantins/Araguaia e do Atlântico Oriental, reunindo as bacias dos 
rios que desaguam diretamente no oceano atlântico. Também é utilizada 
para consumo no estado a carga de água subterrânea dos aquíferos alter-
do-chão e Pirabas.  o rio Xingu abriga a segunda maior usina do mundo, 
Belo Monte e possui índices de metais pesados provenientes da cadeia de 
extração mineral e é alvo de projetos hidrelétricos de grande porte. os 
recursos hídricos paraense sofrem intensa pressão antrópica predominan-
temente pela atividade da agropecuária, de mineradoras e por projetos de 
aproveitamento energético, principalmente a Usina de Tucuruí. 
Com o crescimento econômico nacional e paraense os recursos hídricos do 
estado fi cam ainda mais suscetíveis a sofrerem novos impactos pela trans-
posição do rio Tocantins e pelo aumento da atividade do desmatamento, 
com a degradação das matas ciliares e o acúmulo de substâncias tóxicas. 
outro impacto se refere ao transporte de commodities in natura pelos rios. 
Todas as bacias sofrem com a falta de sistemas de esgotamento sanitário 
e o aquífero sofre com a expansão urbana desenfreada, com a poluição e 
a gestão incipiente de resíduos e rejeitos3.
1.1. PoPUlaÇÃo, idH, EdUcaÇÃo E iNfraESTrUTUra
apesar de ser o 5º maior exportador nacional, o Pará também é o mais 
populoso da Amazônia, com população estimada em 8,8 milhões de pes-
soas (iBGE, 2021). Historicamente, a riqueza produzida pelo estado não 
tem sido repassada de forma equitativa a sua população, que possui Índice 
de desenvolvimento Humano – idH de 0,646 (PNUd, 2010), ocupando o 
ranking de 24º estado em termos de idH do Brasil e com 44% da popula-
ção abaixo da linha da pobreza. Estima-se que rendimento mensal domi-
ciliar per capita do paraense esteja em torno de 883 reais (iBGE, 2010). 
investir em educação é fundamental para a mudança deste quadro de 
desigualdade social, a fi m de garantir o aumento da renda domiciliar das 
famílias paraenses. Neste sentido, desde o início de 2019 setenta e seis 
(76) escolas foram reformadas, climatizadas e entregues a sociedade pa-
raense4. Essas iniciativas poderão ter impacto signifi cativo na economia 
futura do estado. Também é importante ampliar a formação superior, nesse 
sentido no âmbito do Plano diretor da cidade foi decidida a formação de 
um grande Polo de conhecimento para a região Metropolitana de Belém, 
iniciando pela implantação de um campus da Universidade do Estado do 
Pará (UEPa) no município de ananindeua. 
levar as estruturas educacionais para o interior do Estado é um outro de-
safi o, uma vez que grande parte da população paraense reside na fl oresta 

3  http://www.fapespa.pa.gov.br/produto/relatorios/251?&mes=&ano=2019
4  https://agenciapara.com.br/noticia/31813

e se organizam como comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas 
e ribeirinhas, necessitando de um sistema educacional diferenciado que 
valorize as habilidades do povo da fl oresta e ofertando logística adequada 
a integração do interior aos centros urbanos do Pará, o que dinamizará a 
troca de conhecimento, e auxiliará na distribuição dos produtos da bioe-
conomia local.
É importante destacar que a infraestrutura de transporte da Amazônia Le-
gal é recente, surgiu cerca de 60 anos atrás, em 1953, no governo de Jus-
celino Kubitschek, com as construções das rodovias Belém-Brasília e Bra-
sília-acre. Estas construções alteraram a dinâmica regional para sempre, 
antes predominava o modal fl uvial, mas a partir da década de 1960, foram 
criadas as bases físicas e institucionais para a viabilização de empreendi-
mentos econômicos na região, induzidos por políticas públicas direcionadas 
ao estímulo e fi nanciamento de projetos agropecuários, agroindustriais, 
madeireiros e de infraestrutura. 
atualmente, a infraestrutura de produção necessita levar em conta o de-
senvolvimento de uma logística adequada de transporte de insumos na-
turais oriundos das associações, cooperativas e entidades locais. a capa-
cidade hídrica e energética precisa ser otimizada para esta produção no 
interior da fl oresta. Outro ponto relevante são as estruturas de escoamento 
da produção de insumos da fl oresta, que precisam ser climatizadas e de 
alto padrão fi tossanitário, a fi m de assegurar a qualidade, sem contami-
nação nem perda destes insumos até os seus destinos fi nais, por meio 
de rodovias, aeroportos, ferrovias e portos. aumentando a capacidade de 
transporte das matérias-primas da biodiversidade, produzidas e benefi cia-
das no interior do estado para a capital ou outros estados e países, o pro-
dutor do campo diminuirá o número de intermediários necessários para o 
transporte, o que poderá aumentar o rendimento do trabalhador fl orestal. 
Por esta razão, é necessário um planejamento estratégico e político para 
reestruturar e profi ssionalizar o modal logístico estadual, a fi m de valorizar 
o trabalho dos agricultores e extrativistas da fl oresta, especialmente os 
pequenos produtores familiares, que residem no interior.
1.2. MEio aMBiENTE, cliMa, coBErTUra florESTal E dESMaTaMENTo
o Brasil é ator-chave na agenda global de clima e biodiversidade, e nesse 
contexto, a Amazônia é a senha de entrada em qualquer diálogo geopolíti-
co. O fi m do desmatamento ilegal e a garantia dos direitos das populações 
tradicionais e indígenas e a valorização das mesmas são condicionantes 
para o realinhamento da credibilidade brasileira no mundo contemporâneo. 
Além do combate ao crime ambiental na Amazônia, esse realinhamento 
signifi ca lidar com as mudanças necessárias para promover os avanços nas 
economias de baixo carbono5. 

o estado do Pará tem no seu interior a predominância do clima equatorial 
quente e úmido e abriga uma exuberante fl oresta tropical úmida. A con-
servação dos estoques naturais da biodiversidade, no estado do Pará é 
resguardada por diversas áreas protegidas, que representam 58% do terri-
tório, compreendendo 72.288.206 hectares, quando somadas as Unidades 
de conservação federais, estaduais e municipais, Terras indígenas e Terri-
tórios Coletivos (quilombolas). Ao todo são 83 Unidades de Conservação, 
sendo 19 estaduais, abrangendo 16,94% da área total do estado (figura 
2). Nos últimos dois anos, a média do desmatamento aumentou 50% em 
relação à encontrada nos oito anos anteriores (Gráfi co 1).

figura 2: áreas Protegidas no Estado do Pará. fonte: MMa, 2018; fU-
Nai, 2019; iBGE, 2020. Mapa elaborado pelo iPaM. fonte: ProdES, 2020. 
Mapa elaborado pelo iPaM.

5 https://valor.globo.com/opiniao/coluna/geopolitica-da-sustentabilidade-e-as-negociacoes-brasil-eua.ghtml 
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Gráfi co 1: Desmatamento Anual no Estado do Pará.

o Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA) é a principal plataforma de ações 
para a redução sustentada do desmatamento no Pará e traz uma visão 
estratégica de longo prazo com meta de promover a redução de, no míni-
mo, 37% das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) provenientes da 
conversão de fl orestas e do uso da terra, até 2030 – em relação à média 
entre os anos de 2014 a 2018, a partir de então, espera-se ampliar esta 
performance, para 43% de redução até dezembro de 2035.
ao passo em que se busca reduzir o desmatamento de maneira progres-
siva, também se intensifi ca a regeneração vegetal em 5,65 milhões de 
hectares (ha) até o ano de 2030, e com apoio adicional ao esforço do-
méstico, ampliar a performance para 7,41 milhões ha até dez/2035, valor 
que representa sozinho, 61% da meta alçada pelo Brasil no âmbito de sua 
contribuição Nacionalmente determinada (Ndc).
2. MUdaNÇa do coNteXto a Partir da estratÉGia de BioecoNoMia
o governo do Pará no Séc. XXi, exerce o papel preponderante na concer-
tação dos esforços, no setor privado, instado a incentivar investimentos e 
a formação das capacidades humanas em ciência e tecnologia (c&T) para 
trazer inovação ao ambiente produtivo e de negócios em bioeconomia, e 
repartir de forma equitativa a riqueza do estado com a sua população. Essa 
responsabilidade é compartilhada com o mercado fi nanceiro, terceiro setor 
e a sociedade; de forma coordenada e contemplando os diversos interes-
ses desses atores. 
Afi nada com a posição do Governo do Pará e com as aspirações da socie-
dade regional, o uso inteligente e responsável da biodiversidade é a melhor 
possibilidade do resgate social e econômico para a Amazônia, a fi m de 
garantir padrões sustentáveis ao longo prazo. a criação de um ciclo virtu-
oso de desenvolvimento no país, tendo o Pará como modelo, contribuirá, 
decisivamente, não apenas para a elevação das condições de vida, mas, 
decisivamente, para a elevação do patamar do PiB nacional, com o carim-
bo defi nitivo do passaporte da Região Norte à Sociedade do Conhecimento, 
que confi gurará e dinamizará, cada vez mais a realidade do século XXI.
Essa iniciativa é necessária para equilibrar o desenvolvimento econômico 
regional com a gestão adequada dos recursos naturais, que é um grande 
desafi o e demanda efi ciência nas ações de combate ao desmatamento ile-
gal e na adoção de políticas públicas que fomentem alternativas econômi-
cas mais sustentáveis para a Amazônia e para o Planeta. Nesse sentido, 
movimentar a economia, a partir do capital natural presente na fl oresta, 
através da bioeconomia, é uma oportunidade rápida e efi ciente para pro-
mover este cenário, a partir do desenvolvimento justo, vocacionado nas 
qualidades regionais, de forma a repartir benefícios com a sociedade local.
2.1. coNcEiTo dE BioEcoNoMia
a bioeconomia, apesar de não ser uma ideia nova, é um conceito que 
ainda não está claramente estabelecido, e possuí diversas defi nições. Os 
conceitos variam desde uma bioeconomia baseada na produção extrati-
vista fl orestal, a uma biotecnologia voltada para soluções tecnológicas, 
como também numa bioeconomia circular de reaproveitamento energético 
e baixo impacto ambiental.
Na Europa, por exemplo, está fortemente associada à substituição de com-
bustíveis fósseis por energias renováveis; já nos Estados Unidos está mais 
ligada à vertente biotecnológica e de bioengenharia, com investimentos 
na produção de fármacos e novos materiais. No canadá considera-se um 
campo multidisciplinar relacionado às indústrias de saúde, energia, agri-
cultura, produtos químicos e materiais especiais. E na costa rica, volta-se 
para um forte componente ligado à conservação e regeneração de recursos 
biológicos e serviços ecossistêmicos. 
No Brasil há também diversos conceitos de bioeconomia, que refl etem em 
grande parte, o cenário internacional. Para citar alguns:
o Ministério de ciências, Tecnologia e inovação (McTic) considera “o con-
junto de atividades econômicas baseadas na utilização sustentável e ino-
vadora de recursos biológicos renováveis (biomassa), em substituição às 
matérias-primas fósseis, para a produção de alimentos, rações, materiais, 
produtos químicos, combustíveis e energia produzidos por meio de proces-
sos biológicos, químicos, termoquímicos ou físicos, promovendo a saúde, 
o desenvolvimento sustentável, o crescimento nacional e o bem-estar da 
população”.

Para a confederação Nacional das indústrias (cNi) “a bioeconomia surge 
como resultado de uma revolução de inovações na área das ciências bioló-
gicas. Está relacionada à invenção, desenvolvimento e uso de produtos e 
processos biológicos nas áreas da biotecnologia industrial, da saúde huma-
na e da produtividade agrícola e pecuária”.
Para o Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas (SE-
BRAE), a Bioeconomia é a atividade econômica baseada no desenvolvi-
mento e utilização de novos produtos e processos biológicos nas áreas: 
agrícola, pecuária, saúde humana, biotecnologia industrial, tecnologias de 
informação, nanotecnologia, biociências, robóticas e materiais, com o ob-
jetivo de gerar conhecimento e novas tecnologias que sejam utilizadas por 
empresas e pela sociedade.
a Embrapa entende que a Bioeconomia é um modelo de produção indus-
trial baseado no uso de recursos biológicos. O objetivo é oferecer soluções 
para a sustentabilidade dos sistemas de produção com vistas à substituição 
de recursos fósseis e não renováveis.
importante destacar que há uma tendência em se abrir o escopo de bio-
economia para englobar a visão de que não se trata somente de ativida-
des produtivas a partir do uso sustentável de recursos biológicos, mas de 
uma forma mais abrangente, que entende essa nova economia como uma 
maneira de aumentar a efi ciência no uso dos recursos naturais, incluindo 
tecnologias sociais, efi ciência no campo, serviços ambientais e o ecoturis-
mo. Nessa lógica, a geração de valor pela inovação se dá de formas dife-
rentes, não só pela biotecnologia e agregação de valor macroeconômico na 
forma de inovações de produto, processo e matéria-prima, mas também 
de inovações sociais, organizacionais, de mercado e modelos de negócio 
inovadores a partir de práticas ambientalmente saudáveis.
a sustentabilidade aqui aparece de forma completa e integrada, abrangen-
do as dimensões sociais, ambientais e econômicas na mesma proporção. 
Trata-se não apenas da obtenção de novos produtos a partir de tecnologias 
inovadoras, mas do uso de novas tecnologias para promover maior efi ciên-
cia na produção, com o menor uso de recursos naturais (ex. água, terra), 
menor impacto ambiental (redução da emissão de co2 ou maior retenção 
de carbono), maior impacto social (manter comunidades no campo, gerar 
valor a cultura e aos produtos das comunidades tradicionais, repartir be-
nefícios) e, não menos importante, maior impacto econômico (geração de 
renda e emprego).
Essa estratégia foi elaborada para criar respostas sobre qual a Bioeconomia 
que se espera para a Amazônia, mais especifi camente para os desafi os 
ambientais e climáticos que o Pará enfrenta. Esses desafi os geram im-
pactos severos no desenvolvimento socioeconômico do estado, por isso 
a Bioeconomia vem como uma variável econômica capaz de dar resposta 
a esses desafi os, mitigando os riscos socioambientais a curto, médio e ao 
longo prazo. 
2.2.  dESENVolViMENTo EcoNÔMico do ESTado aSSociado a BioEcoNoMia
No Estado do Pará a Bioeconomia se estabelece como um modelo de de-
senvolvimento de soluções pautadas pela natureza. Os desafi os ambientais 
e climáticos trazem externalidades para a sociobiodiversidade paraense. 
Investimentos crescente em biotecnologia e bionegócios fazem parte dessa 
estratégia também, para aumentar o desenvolvimento tecnológico e agre-
gar valor aos recursos fl orestais. 
Segundo a Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca, o Pará em 2019 foi líder na produção nacional de: abacaxi (produ-
ção de 311.947 mil frutos); açaí (1.320.150 toneladas); cacau (128.961 
toneladas) e dendê (2.543.814 toneladas)6. aproximar a universidade das 
empresas agroextrativistas, diversifi cando as cadeias produtivas dos re-
cursos da biodiversidade, promovendo uma economia circular de baixo 
carbono, com aproveitamento dos resíduos, também é prioridade dessa 
estratégia.
isto porquê, a participação paraense nas exportações de produtos consi-
derados da sociobiodiversidade é a mais pujante entre todos os estados da 
Amazônia, com quarenta e quatro (44) produtos compatíveis com a fl ores-
ta. desse modo, existe um grande esforço político no Pará para se regular 
e organizar os mercados e a economia de base fl orestal, incentivando a 
pesquisa, o desenvolvimento e a inovação, provenientes destes insumos 
agrofl orestais produzidos no território. 
2.3. iNTEGraÇÃo coM oUTraS PolÍTicaS PÚBlicaS ESTadUaiS, Na-
cioNaiS E iNTErNacioNaiS
Equilibrar o desenvolvimento econômico com a gestão adequada dos re-
cursos naturais é um grande desafi o, que demanda efi ciência nas ações de 
combate ao desmatamento ilegal e na adoção de políticas públicas para 
fomentar alternativas econômicas mais sustentáveis. Nesse sentido, movi-
mentar a economia, a partir do capital natural presente na fl oresta, atra-
vés da bioeconomia, é uma oportunidade para responder a este cenário, 
focando no desenvolvimento justo e vocacionado dos recursos humanos 
regionais.

6  http://sedap.pa.gov.br/dados-agropecuarios/agropecuaria
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Para enfrentar esse desafio, surge a Estratégia Estadual de Bioeconomia 
do Pará, que está ancorada na Política Estadual sobre Mudanças climáticas 
(PEMC/PA) e norteada pelo Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), espe-
cialmente em sua diretriz orientadora para a valorização dos ativos e ser-
viços ambientais de provisão, regulação, de suporte e culturais, com vistas 
ao desenvolvimento de atividades geradoras de receita fundamentadas nos 
pressupostos conceituais de bioeconomia. 
a Política Estadual sobre Mudanças climáticas (PEMc/Pa) foi instituída pela 
lei Estadual nº 9.048, de 29 de abril de 2020, e tem o objetivo de integrar 
o esforço global para promover medidas que alcancem as condições neces-
sárias à adaptação e à mitigação aos impactos derivados das mudanças do 
clima. O Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA) alinhado à PEMC/PA, ob-
jetiva mudar o panorama da agenda climática no estado. foi criado como 
incentivo as atividades que promovam a redução de emissões de Gases de 
Efeito Estufa (GEE), a prevenção, o comando e controle, a fiscalização e a 
regularização, como alternativas para redução do desmatamento, gerando 
estratégias ambientais que precisam se reverberar nos padrões socioeco-
nômicos, em mercados inteligentes capazes de gerar receitas financeiras e 
desenvolvimento para a população paraense.
A fim de viabilizar um novo olhar sobre o desenvolvimento social e eco-
nômico no Estado, à luz de soluções baseadas no uso sustentável dos 
recursos naturais, um dos instrumentos é o Programa Territórios Susten-
táveis, instituído pelo decreto Estadual nº. 344/2019 como ferramenta em 
nível operacional para contribuição do Pará aos compromissos globais de 
desenvolvimento sustentável, notadamente os objetivos da agenda 2030 
(odS) e as contribuições Nacionalmente determinadas (Ndcs) do Bra-
sil na convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças climáticas 
(UNfccc).
o Programa, que é o principal expoente do Eixo de desenvolvimento de 
Baixas Emissões do PEaa, têm objetivos como, o aumento da produtivida-
de por hectare em áreas já abertas – evitando assim o avanço sobre áreas 
de floresta nativa e/ou em processo de regeneração natural – e a geração 
de ocupação, renda e oportunidades de desenvolvimento individual e fa-
miliar, a partir da implementação de uma matriz produtiva diversificada, 
pautada em arranjos que privilegiam a Bioeconomia, em grande volume, 
com capacidade de agregação de valor, e alinhada as boas práticas de pro-
dução. Esses elementos podem levar os negócios locais a novos ambientes 
de financiamento produtivo e, especialmente, a novos ambientes de mer-
cados, nacionais e      internacionais.
2.4. PoTENcial E diVErSificaÇÃo dE MErcado
a bioeconomia hoje representa a possibilidade de quebra do paradigma de 
desenvolvimento econômico, baseado ainda no modelo disseminado pela 
revolução verde, que contrapõe o modelo desenvolvimento usual, assegu-
rando à conservação ambiental. A Amazônia tem papel central nessa tran-
sição, devido ao imenso potencial representado pela sua rica sociobiodiver-
sidade. No contexto atual, de demanda global pela recuperação econômica 
pós-COVID, a bioeconomia apresenta um potencial de unir as bases para 
a promoção de um ambiente sustentável e equilibrado, com a geração de 
emprego, renda (em especial aos jovens e mulheres) e possibilitar novas 
alternativas de desenvolvimento econômico, com fortalecimento da eco-
nomia local e união das bases da revolução verde aos ideais Amazônicos.
O novo paradigma produtivo que deverá reorientar e dirigir, nos próxi-
mos anos, os investimentos produtivos na região, leva em consideração as 
oportunidades para desenvolver as indústrias de fármacos, fitoterápicos, 
cosméticos, nutrientes, essências, energéticos, alimentos, óleos, bebidas, 
fibras, biocombustíveis, serviços ambientais, etc., – com a consequente 
articulação e agregação de valor às cadeias produtivas pautadas na biodi-
versidade local.
O desafio da mudança de paradigma do modelo econômico de desenvolvi-
mento, para uma visão de longo prazo, com baixas emissões de gases do 
efeito estufa, foca na utilização sustentável dos recursos naturais obtidos 
de fontes renováveis, demandados por políticas públicas, num moderno 
arcabouço regulatório que enfatiza os investimentos em pesquisas estraté-
gicas, para a geração de novas tecnologias e inovações, capazes e produ-
zir alimentos, fibras, energia e novos produtos, aproveitando também os 
resíduos. Para tanto, é imprescindível que o potencial dessa agenda seja 
conciliado à urgência de desenvolvimento social e humano do Pará. 
2.4.1. Produção florestal madeireira e não madeireira
o Estado do Pará é líder nacional na produção de diversos produtos da 
floresta, que integram a bioeconomia regional, como o açaí.  Entre 2010 
a 2019, a produção de açaí de várzea e de terra firme foi crescente alcan-
çando o volume anual de 1.320.150 toneladas de fruto/área plantada. os 
produtos originados do beneficiamento do açaí são destinados aos merca-
dos nacionais e internacionais, que adquiriram cerca de 76.800 toneladas 
de polpas, mixes, e açaí lifiolizado, trazendo inovações ao mercado da 
bioeconomia mundial.
atualmente, o Pará possui Polos da rota do açaí em atividade no Baixo To-
cantins (igarapé-Miri, abaetetuba, cametá e Barcarena, acará, Baião, li-
moeiro do ajuru, Mocajuba, Moju, oeiras do Pará e Tailândia, ananindeua, 
Benevides, Bragança, capanema, capitão Poço, castanhal, colares, curu-
çá, inhangapi, Maracanã, Marapanim, Marituba, Primavera, Santa Bárbara 

do Pará, Santa Isabel do Pará, Tomé Açu, Viseu, Bujaru, Santo Antônio do 
Tauá e Magalhães Barata).
além disso, o desenvolvimento do mercado de cada produto agroextrati-
vista da bioeconomia amazônica, pode gerar por meio da pesquisa e de 
aprimoramentos biotecnológicos, uma diversidade de usos e subprodutos. 
No caso do açaí por exemplo, o desenvolvimento de sua produção pode 
originar: (1) polpa congelada esterilizada; (2) sorvetes, (3) geleias, (4) 
corantes, (5) chás, (6) antocianinas isoladas, (7) vermífugos, (8) padrões 
químicos, (9) biomateriais para construções rurais e criação de móveis 
leves, (10) adubo e até (11) cosméticos, como esfoliantes e repelentes 
naturais; entre ouros usos.
além do açaí, outros produtos são chave para o desenvolvimento da bioe-
conomia do Pará, como o cacau, a mandioca, o abacaxi, a banana, a cas-
tanha-do-Brasil, o cupuaçu e a pesca. o Pará é líder também na produção 
brasileira de cacau, sendo responsável por 47,71% da produção nacional, 
o que corresponde a 128,961 toneladas produzidas em 2019. 
Programas do Governo federal como a rota de integração Nacional do Mi-
nistério do desenvolvimento regional, tem o Estado do Pará como foco de 
atuação estratégica em três rotas como: a rota do açaí, a rota do cacau 
e a rota do Mel. Segundo o Mdr, o Pará, sozinho, responde por 61% da 
produção nacional. 
2.4.2. o desenvolvimento da biotecnologia gerando acesso a novos mercados;
a abundância e variedade dos recursos naturais renováveis disponíveis na 
Amazônia é inigualável em termos de patrimônio genético, e fazem da 
maior floresta tropical úmida do mundo, uma oportunidade de negócios 
ímpar neste planeta. Particularmente, num século movido pelo conheci-
mento científico-tecnológico e mobilizado pela preocupação socioambien-
tal, que prioriza a produção sustentável por bioindústrias e bionegócios, 
com o mínimo impacto possível de resíduos. 
além disso, a necessidade de novas moléculas para as indústrias quími-
cas-farmacêuticas e a diversificação de nutrientes para o planeta, tende 
a expandir as fronteiras científicas as áreas remotas da Amazônia com 
adventos tecnológicos do Séc. XXI. É nesse quadro e perspectiva, que 
a Amazônia representa um dos mais ricos patrimônios naturais do glo-
bo, com um gigantesco potencial econômico ainda pouco explorado, cujo 
desperdício implica em perda incalculável de alternativas potencialmente 
promissoras de produtos inovadores para o desenvolvimento do país e da 
ciência global. Essas oportunidades deveriam ser capitaneadas por novos 
empreendimentos locais, associados à ciência e à tecnologia, e focados no 
manejo sustentável de toda essa riqueza natural.
analisando a situação atual, caracterizada pela destruição ambiental, pela 
violência contra os povos indígenas e comunidades locais e criminalidade, 
cientistas lançam luz sobre as necessidades de investimentos na ama-
zônia. Os incentivos devem elevar o nível de desenvolvimento humano, 
expandir o uso da biodiversidade de forma sustentável, investir em infraes-
trutura que atenda às necessidades econômicas para melhorar a vida das 
pessoas que vivem na região, de forma a disseminar o conhecimento cien-
tífico e tecnológico para que a economia da sociobidiversidade represente, 
ao longo prazo, o epicentro do desenvolvimento da regional. 
Sabendo que cada bioproduto pode originar, a partir da sua expansão co-
mercial, uma variedade de novos mercados e inovações nacionais, ainda é 
necessário muito investimento em diversas ações para se atingir o patamar 
desejável às cadeias produtivas da sociobiodiversidade Amazônica, como: 
novas políticas, arranjos comerciais, melhoria da logística de escoamento 
da produção, mapeamento da capacidade produtiva regional, investimento 
a partir de novas potencialidades econômicas etc.. Essas ações constituem 
o eixo norteador para a criação do Plano de Bioeconomia do Pará que é o 
foco deste documento.
2.4.3.desenvolvimento da ciência, tecnologia & inovação para a produção 
de conhecimento.
os cientistas7 são contundentes sobre a necessidade urgente de mudar 
os incentivos políticos e econômicos para a Amazônia em prol de uma 
economia baseada na biodiversidade regional. Estudo8 encomendado pela 
iniciativa Amazônia 2030, identificou que a maior parte das exportações 
oriundas da Amazônia se concentraram (86%) em produtos oriundos da 
agricultura mecanizada (soja, milho, algodão), extração mineral, pecuária 
e papel e celulose. a partir da base de dados do censo agropecuário do 
IBGE, identificou-se ainda que 74% das atividades extrativistas não exaus-
tivas nacionais (sementes, folhas, frutos, óleos, sem levar à derrubada da 
árvore) estão na Amazônia. Entre janeiro de 2017 a dezembro de 2019, 
as empresas sediadas na Amazônia exportaram 955 produtos diferentes. 
desse total, pelo menos 64 podem ser considerados “compatíveis com a 
floresta”, incluindo produtos de sistemas agroflorestais, da hortifruticul-
tura, florestais não-madeireiros e obtidos através da pesca e da piscicul-
tura. Na média desse período, a exportação desses produtos rendeu US$ 
298 milhões por ano aos exportadores sediados na Amazônia, 0,17% da 
movimentação do mercado global de exportação (US$ 176,6 bilhões anu-

7   The new bioeconomy in the Amazon: Opportunities and challenges for a healthy standing forest and flowing rivers. Ricardo 
Abramovay, Joice Ferreira, Francisco de Assis Costa, Marco Ehrlich, Ana Margarida Castro Euler, Carlos Eduardo F. Young, 
David Kaimowitz, Paulo Moutinho, Ismael Nobre, Herve Rogez, Eduardo Roxo, Tatiana Schor, Luciana Villanova
8 https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/08/23/baseadas-em-ativos-da-floresta-startups-da-ama-
zonia-impulsionam-a-bioeconomia.htm
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ais). A Amazônia Legal, ao elevar o patamar das exportações de produtos 
compatíveis com a floresta, equivalente à participação nacional média no 
mercado global (1,3%), pode expandir suas receitas para cerca de US$ 
2,3 bilhões9.
Aproveitar o potencial das florestas tropicais, mantendo-as em pé, de for-
ma inovadora e sustentável é uma estratégia possível e inteligente. os 
efeitos transversais advindos dessa estratégia podem preservar as espé-
cies nativas para as futuras gerações, regenerar a floresta, e impulsio-
nar um motor de crescimento econômico. Nesse sentido, vários fatores 
precisam ser considerados, como:  integrar o conhecimento científico aos 
sistemas de conhecimento dos povos tradicionais; diminuir as  limitações 
de capacidades técnicas qualificadas; eliminar as dificuldades logísticas; 
estabelecer marcos regulatórios, a fim de garantir segurança jurídica; pro-
mover sinergia entre iniciativa privada, governo e academia; fomentar o 
processamento industrial, bem como enfrentar os obstáculos relacionados 
à instabilidade da produção e à sanidade que bloqueiam as exportações. 
Sendo assim, os investimentos científicos e tecnológicos sobre os recursos 
florestais do Pará podem gerar diversos derivados como subprodutos e 
ainda inovações, com cadeias produtivas estabelecidas e escala de produ-
ção constante para diferentes mercados, como é o caso dos recursos que 
integram os arranjos Produtivos locais (aPls) prioritários do Pará: açaí, 
abacaxi, banana, cacau, coco, cupuaçu, dendê, castanha do Brasil e feijão 
caupi, por exemplo. outra oportunidade são os serviços ambientais, que 
podem estar associados a essas cadeias produtivas. a economia agrope-
cuária paraense pode também continuar a ser crescente, num modelo de 
expansão mais tecnológica do que territorial, visando contribuir também 
para a sustentabilidade ambiental e aproveitando as potencialidades locais 
já estabelecidas. 
assim a Bioeconomia pode ser um padrão inovador no uso de tecnologias 
de baixo carbono e do conhecimento, na reconstituição de sistemas flores-
tais tradicionais de produção, fortalecendo-os e agregando valor aos seus 
derivados, e também repartindo benefícios com a sociedade paraense.
3. estratÉGia de BioecoNoMia No ParÁ
Visando o lançamento de uma Estratégia de Bioeconomia no Estado do 
Pará, no âmbito do Fórum Mundial de Bioeconomia, a realizar-se em Be-
lém/Pa no mês de outubro de 2021, a Secretaria de Meio ambiente e 
Sustentabilidade (SEMaS) solicitou ao instituto de Pesquisa ambiental da 
Amazônia (IPAM) apoio para a estruturação da Estratégia Estadual de Bio-
economia do Pará.
Em oito de abril de 2021 começaram a ocorrer Oficinas de Construção da 
Estratégia de Bioeconomia, com representantes dos órgãos governamen-
tais envolvidos diretamente no tema, e de representantes das instituições 
de pesquisa. desta forma participativa, foram construídos os objetivos, 
diretrizes, resultados e impactos esperado, bem como a estrutura da ma-
triz lógica estratégica. Esses os componentes norteadores da estratégia 
foram apresentados e validados pelo grupo de construção, que buscou a 
mobilização social como base para a elaboração desse documento técnico 
e de seu sumário executivo. Esse processo auxiliou também no arranjo e 
na integração dessa Estratégia com às demais políticas públicas correlatas 
do estado do Pará, que subsidiará o processo mais complexo de elaboração 
do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado. 
3.1. fiNalidadE dE coNSTrUÇÃo da ESTraTÉGia
a construção de uma Estratégia de Bioeconomia do Pará busca organizar 
ideias, valores e ações centrais de vários setores do estado necessárias, a 
fim de elaborar os caminhos para sua execução em curto, médio e longo 
prazo, numa estrutura lógica de objetivos, eixos norteadores, resultados e 
impactos esperados, que serão consolidados no Plano Estadual de Bioeco-
nomia com participação ampliada.
a elaboração do Plano Estadual de Bioeconomia, ocorrerá como desdobra-
mento desta Estratégia, e demandará uma série de novas consultas, de-
bates e processos de construção participativa, frente à sua complexidade 
e importância do tema para o desenvolvimento de uma Bioeconomia sus-
tentável, com segurança ao patrimônio genético, valorização dos conhe-
cimentos e cultura dos povos tradicionais e garantia de melhoria de vida 
a população amazônica em geral e principalmente a sociedade paraense, 
através de repartição de benefícios.
a etapa de capilarização para o Plano Estadual, por meio de audiências, 
consultas, apresentações e debates, exige apoio institucional e financeiro 
para contemplar as doze (12) regiões de integração do estado do Pará e 
suas representações sociais. o planejamento dessa etapa de consulta deve 
levarem consideração as peculiaridades regionais e setoriais e ter em vista 
os critérios internacionais de salvaguardas socioambientais (Salvaguardas 
de cancun e outros critérios que se considerem importantes).
3.2. dirETriZES da ESTraTÉGia dE BioEcoNoMia
o caminho a ser trilhado para o estabelecimento da Estratégia e do Plano Esta-
dual de Bioeconomia tem como principais orientações as seguintes diretrizes:
3.2.1. Estabelecimento do Plano Estadual de Bioeconomia do Pará;
3.2.2. criação e/ou modernização de ambientes competitivos e dinâmicos 
apropriados ao desenvolvimento da Bioeconomia no estado;
3.2.3. Estabelecimento de financiamento público e atração de investimen-
tos privados (oferta de crédito, capital de risco para todos os elos da cadeia 
produtiva da Bioeconomia, incluindo os extrativistas e demais populações 
locais), gerando condições compatíveis para o aumento da competitividade 
e a promoção de inovação nas iniciativas Paraense;
3.2.4. implementação de estratégias e mecanismos contemporâneos de 
comunicação e marketing, para agregação de valor e fortalecimento da 
marca Amazônia, que contribuam para a criação de mercados no Brasil e 
no exterior, demonstrando os benefícios da Bioeconomia paraense a socie-
dade brasileira;
3.2.5. Estabelecimento de instrumentos de incentivo à geração de tecno-
logias inovadoras de transformação dos recursos biológicos em produtos 
tecnológicos e sustentáveis, com agregação de valor, bem como maior 

diversidade de incentivos não fiscais a esses produtos (por exemplo, certi-
ficação de origem, indicação geográfica e inclusão de critérios de sustenta-
bilidade nas compras públicas e etc.);
3.2.6. Estabelecimento de aspectos regulatórios para incentivar o desen-
volvimento da Bioeconomia (por exemplo, legislação de acesso ao patri-
mônio genético);
3.2.7. implementação de mecanismos facilitadores de importação de in-
sumos para pesquisa e desenvolvimento e para a exportação de produtos 
brasileiros da Bioeconomia;
3.2.8. Estabelecimento de Políticas públicas convergentes e impulsiona-
doras da Bioeconomia, de forma harmônica com os principais atores das 
esferas de governo;
3.2.9. Estabelecimento de metodologias de valoração para os produtos da 
bioeconomia, incluindo seu valor real, ambiental, social e cultural, ao longo 
da cadeia de valor;
3.2.10. Estabelecimento de uma política estadual de apoio aos Bionegócios;
3.2.11. Estabelecimento de articulação entre as comunidades locais e o 
setor produtivo (mercado), regulada pelo estado (governo).
3.3. PrEMiSSaS da ESTraTÉGiada BioEcoNoMia
ao longo do processo de construção dessa estratégia foram levantadas as 
premissas que são transversais a essa estratégia, mas importantes de se-
rem previstas para a realização e do estabelecimento de uma visão de lon-
go prazo, na perspectiva do desenvolvimento sustentável de baixo carbono 
do Estado do Pará, assim como para o estabelecimento de uma política 
pública voltada à promoção da bioeconomia, como:
3.3.1. A importância do Zoneamento Ecológico-Econômico no ordenamen-
to territorial do Estado do Pará;
3.3.2. A conservação florestal e a valorização de ativos ambientais através 
de Estratégia de redução de Emissões por desmatamento e degradação 
(rEdd+) e pagamentos por serviços ambientais (PSa);
3.3.3. O fortalecimento da gestão das florestas públicas e da governança 
territorial, presente na lei estadual no 6.462/2002 e seus regulamentos 
correlatos e infralegais;
3.3.4. a consolidação da regularização ambiental e fundiária para a segurança 
jurídica no estabelecimento dos ambientes de negócios da Bioeconomia;
3.3.5. o estabelecimento de infraestrutura e logística adequadas para o 
escoamento da produção dos recursos da biodiversidade, de forma a pro-
mover a abertura de negócios da bioeconomia no interior da floresta;
3.3.6. o mapeamento e entendimento das cadeias produtivas e de valor 
dos Bionegócios, para a promoção de intervenções adequadas ao nível de 
maturação de cada uma delas;
3.3.7. O reaproveitamento dos resíduos sólidos nas estruturas de produção 
da cadeia de Bioeconomia no estado do Pará;
3.3.8. a conservação, o reaproveitamento e a implementação de novas 
estratégias de fornecimento de energia e insumos hídricos para as cadeias 
produtivas do Pará.
3.4. PriNcÍPioS da ESTraTÉGia dE BioEcoNoMia
a introdução da perspectiva de Soluções Baseadas na Natureza9 ao con-
ceito da Estratégia de Bioeconomia do Estado do Pará se deu pelo entendi-
mento de que esta contempla pilares importantes para a visão de médio e 
longo prazo, ao qual este planejamento se propõe, considerando:
3.4.1. Mitigar os efeitos das mudanças climáticas e os riscos de extremos 
climáticos que podem levar a impactos severos no desenvolvimento socio-
econômico;
3.4.2. Evitar a degradação dos ecossistemas que possuem altos estoques 
de carbono florestal e/ou valor de biodiversidade, ao mesmo tempo em 
que se busca restaurar aqueles que já foram degradados, por vias regene-
rativas e sustentáveis, a fim de promover a conservação da biodiversidade;
3.4.3. Promover o envolvimento dos povos indígenas, quilombolas, comu-
nidades tradicionais e locais, com vistas a reduzir as desigualdades e as 
injustiças sociais e valorizar os diversos aspectos culturais;
3.4.4. desenvolver uma visão ampla que contemple, além da produção sus-
tentável e da resiliência climática, ações relacionadas à infraestrutura verde, 
geração de empregos e potencial de crescimento econômico de baixo carbono 
frente à necessidade de recuperação pós Sars-coV-2 (COVID-19);
3.4.5. Promover o desenvolvimento da ciência e da tecnologia para au-
mentar o aproveitamento sustentável dos recursos da biodiversidade e a 
inovação no estado do Pará; 
3.4.6. Promover a troca de experiências, compartilhamento de conhecimento 
e informações entre os atores, visando a descentralização das informações e 
das políticas públicas dos centros urbanos para o interior do estado;
3.4.7. Transformar as riquezas naturais das florestas e da sociobiodiversi-
dade, em subsídios para melhoria do desenvolvimento humano local;
3.4.8. Valorizar a agricultura familiar e promover uma assistência Técnica 
e Extensão rural (aTEr) de qualidade no interior do estado, com escala 
sustentável de Bioprodutos.
3.5. ViSÃo da ESTraTÉGia
3.5.1. O Pará ser referência na Amazônia, no Brasil e no mundo em de-
senvolvimento socioeconômico de baixas emissões de carbono, a partir da 
utilização sustentável dos recursos naturais, da valorização dos produtos 
locais e do conhecimento tradicional associado, para a promoção da qua-
lidade de vida da população e contribuição para o alcance da neutralidade 
climática no Estado;
3.5.2. O Pará ser referência na Amazônia e no Brasil, como estado que 
conserva, valoriza e mantém a cultura, a tradição e os saberes tradicionais 
do povo da Amazônia, repartindo benefícios a partir do desenvolvimento da 
Bioeconomia de forma sustentável; 

9 De acordo com a definição da UICN (União Internacional para a Conservação da Natureza), as Soluções Baseadas 
na Natureza são ações para proteger, gerenciar de forma sustentável e restaurar ecossistemas naturais ou modificados, 
que abordam os desafios sociais de forma eficaz e adaptativa, proporcionando simultaneamente benefícios ao bem-estar 
humano e à biodiversidade.
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3.5.3. O Pará ser referência na Amazônia, no Brasil e no mundo como 
modelo de bioeconomia, com promoção de maior credibilidade e seguran-
ça para o desenvolvimento socioeconômico, mantendo a floresta tropical 
amazônica viva e em pé e transformando positivamente a vida das pesso-
as, principalmente dos habitantes da floresta.
3.6. oBJETiVoS da ESTraTÉGia da BioEcoNoMia
3.6.1. objetivo geral
Estabelecer as bases estratégicas programáticas do Plano Estadual de Bio-
economia do Pará, para a reorientação do desenvolvimento socioeconômi-
co, sob a perspectiva da bioeconomia pautada nas soluções orientadas pela 
natureza, com a valorização do conhecimento e dos sistemas de produção 
tradicionais, aliados à conservação ambiental, a pesquisa e a inovação para 
a produção de bioativos da biodiversidade Amazônica, com o fortalecimen-
to de cadeias produtivas sustentáveis e de baixo carbono.
3.6.2. Objetivos específicos 
A bioeconomia representa hoje uma oportunidade econômica sustentável 
alternativa às pressões econômicas e sociais impostas à biodiversidade 
amazônica. Apesar desse alto potencial de mercado, atualmente a região 
ainda não se apresenta como protagonista nos mercados nacional e inter-
nacional de produtos originários da biodiversidade. Precisamos enfrentar 
o desafio de alavancar tais cadeias produtivas, proporcionando, ao mesmo 
tempo, estruturas de mercado interno e externo, garantindo visibilidade e 
atraindo investimentos.
desta forma, foram elencados três eixos norteadores dos objetivos espe-
cíficos para o desenvolvimento de um novo modelo de desenvolvimento 
econômico pautado pela bioeconomia para o Estado do Pará, segundo a 
presente Estratégia. São eles:
Esquema 1: Eixos norteadores da Estratégia de Bioeconomia do Estado do Pará.

Nº Eixo Objetivo Específico

3.6.2.1.

Pesquisa, desenvolvimento 
e inovação

Promover e aplicar o conhecimento científico e a pesquisa tecnológica para 
a valorização e produção de inovações da bioeconomia, de forma inclusiva e 
com benefícios sociais, econômicos e ambientais integrados à Bioeconomia 

Amazônica;

3.6.2.2.

Identificar e mapear o conhecimento sobre Bioeconomia Paraense contido nas 
diversas instituições de pesquisa do Estado, a fim de transformar o conheci-

mento existente em pesquisa aplicada e novas tecnologias, promovendo capa-
citações de recursos humanos, para a utilização de ferramentas tecnológicas 

capazes de garantir a melhoria da produção do estado;

3.6.2.3.

Patrimônio genético & 
conhecimento Tradicional 

associado (cTa)

reconhecer as práticas tradicionais, protegê-las e valorizá-las, integrando à 
política de desenvolvimento socioeconômico de baixas emissões do Estado 
do Pará, com salvaguardas socioambientais e garantias ao patrimônio genético 

associado ao conhecimento tradicional e a biodiversidade;

3.6.2.4. Garantir direitos as populações locais, oportunizar alternativas sustentáveis de 
desenvolvimento, com capacitações e integridade socioambiental;

3.6.2.5.

cadeias Produtivas e 
Negócios Sustentáveis

Valorizar os produtos da Biodiversidade do território de forma a agregar espe-
cificidades da região aos produtos locais, através de certificações, proteção de 

cultivares, identificação geográfica, dentre outras estratégias;

3.6.2.6.

investir no estabelecimento de ambientes de investimentos atrativos as 
cadeias produtivas e aos novos negócios da sociobidiversidade, fortalecendo e 
verticalizando a produção, com geração de desenvolvimento local, emprego e 

renda e distribuição dos benefícios de forma equitativa.

3.7. aÇÕES/aTiVidadES ESTrUTUraNTES do PlaNo
3.7.1. aÇÕES dE PESQUiSa, dESENVolViMENTo E iNoVaÇÃo
Conhecimento científico e tecnológico promovido e aplicado para a valo-
rização e inovação da bioeconomia, de forma inclusiva e com benefícios 
sociais, econômicos e ambientais integrados.
3.7.1.1. Identificação e fomento às tecnologias existentes capazes de pro-
mover o desenvolvimento da bioeconomia;
3.7.1.2. Prospecção de estudos das potencialidades de novos bioprodutos 
e suas diversas utilizações;
3.7.1.3. Fomento as startups de inovação em bioprodutos e bionegócios;
3.7.1.4. desenvolvimento de Plano de investimentos em P&d e implemen-
tação desse Plano;
3.7.1.5. desenvolvimento de Tecnologias sociais e de baixo impacto incen-
tivadas por políticas públicas e órgãos financeiros; 
3.7.1.6. formação de capacidades de inteligência para a sustentabilidade da 
Bioeconomia (intercâmbios, cursos de capacitação, seminários e oficinas).
3.7.2. Ações sobre o patrimônio genético e conhecimento tradicional associado
Patrimônio genético, conhecimento e práticas tradicionais reconhecidos, 
protegidos e valorizados, integrados à política de desenvolvimento socioe-
conômico de baixas emissões do Estado do Pará, com salvaguardas socio-
ambientais garantidas.
3.7.2.1. capacitação dos diversos setores, inclusive das populações tra-
dicionais a respeito da legislação de acesso ao patrimônio genético e ao 
conhecimento tradicional associado (intercâmbios, cursos de capacitação, 
seminários e oficinas);
3.7.2.2. Identificação, proteção e promoção do valor agregado associado 
ao uso econômico do patrimônio genético e dos conhecimentos e práticas 
tradicionais; 
3.7.2.3. Estabelecimento de regulamentação específica paraense sobre 
acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional;
3.7.2.4. Pesquisa participativa com intercâmbio de conhecimento entre co-
munidades tradicionais e científicas;
3.7.2.5. Definição e estruturação do sistema de repartição de benefícios e 
de salvaguardas; 
3.7.2.6. Fortalecimento da identidade amazônica, com universalização do 
conhecimento amazônico, por meio da educação patrimonial.
3.7.3. Ações nas cadeias produtivas e nos negócios sustentáveis
ambiente de investimento atrativo estabelecido, com cadeias produtivas 
e de novos negócios da sociobidiversidade fortalecidas e verticalizadas, 
com geração de desenvolvimento local, emprego, renda e distribuição dos 
benefícios de forma equitativa.
3.7.3.1. Mapeamento e identificação das cadeias produtivas e de novos 
negócios da bioeconomia; 
3.7.3.2. Territorialização, promoção e verticalização das cadeias produtivas 
da bioeconomia;
3.7.3.3. Elaboração de marco regulatório para promoção de incentivos fis-
cais a produção da bioeconomia;
3.7.3.4. Melhoria da logística de infraestrutura das cadeias produtivas da 
Bioeconomia; 
3.7.3.5. desenvolvimento de arranjos pré-competitivos para atração de 
investimentos privados;
3.7.3.6. Fortalecimento do mercado e ambiente de negócios locais;
3.7.3.7. desenvolvimento de instrumentos e incentivos para geração de 
tecnologias inovadoras de transformação de recursos biológicos em produ-
tos sustentáveis e verticalização da produção;
3.7.3.8. Elaboração de estratégias e mecanismos de comunicação e marke-
ting para abertura de novos mercados;
3.7.3.9. desenvolvimento de linhas de crédito pelo Banco do Estado, es-
pecíficas para a bioeconomia, incluindo toda a cadeia produtiva e os traba-
lhadores da floresta;
3.7.3.10. Atrair novos negócios e investimentos para a biotecnologia;
3.7.3.11. desenvolver e investir em ferramentas de rastreabilidade e blo-
ckchain, a fim de garantir a origem dos produtos da bioeconomia do Pará.
3.8. METaS ESTraTÉGicaS
3.8.1. implementação do Plano Estadual de Bioeconomia; 
3.8.2. Expansão dos investimentos em pesquisas de prospecção sobre as 
potencialidades das cadeias produtivas de bioprodutos inovadores, com 
fomento as startups de inovação para o aproveitamento do conhecimento 
científico e tecnológico aplicado aos bionegócios paraenses;
3.8.3. implementação do Plano de investimentos em P&d, com ênfase 
em tecnologias sociais e de baixo impacto e na formação de capacidades 
(intercâmbios, cursos de capacitação, seminários e oficinas), de forma a 
valorizar e inovar a bioeconomia paraense, integrando benefícios sociais, 
econômicos e ambientais a população urbana e florestal;
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3.8.4. Elaboração de estratégias e mecanismos de comunicação e marke-
ting para divulgação dos novos mercados da bioeconomia, com o fortaleci-
mento da identidade amazônica internacionalmente;
3.8.5. Identificação, por meio de pesquisas participativas sobre o reco-
nhecimento das práticas tradicionais que integram à política de desenvol-
vimento socioeconômico de baixas emissões do Estado do Pará, a fim de, 
protegê-las, divulgá-las e valorizá-las, com salvaguardas socioambientais 
garantidas ao patrimônio genético associado e ao conhecimento tradicional 
para a sustentabilidade da biodiversidade paraense;
3.8.6. Estabelecimento a médio prazo, de regulamentação específica sobre 
o acesso ao patrimônio genético paraense, de forma a agregar valor ao uso 
econômico deste patrimônio e dos conhecimentos e das práticas tradicio-
nais associadas ao mesmo, a fim de estruturar um sistema de repartição 
de benefícios e de salvaguardas justo e equitativo;
3.8.7. criação de ambientes de investimentos atrativos às cadeias produ-
tivas e aos novos negócios da sociobidiversidade amazônica, fortalecidas 
e verticalizadas, com geração de desenvolvimento local, emprego, renda, 
capacitação e distribuição dos benefícios de forma equitativa; 
3.8.8. Mapeamento, territorialização e promoção do potencial das cadeias 
produtivas e novos negócios da bioeconomia, para o desenvolvimento de 
arranjos pré-competitivos, com atração de investimentos privados; 
3.8.9. Elaboração ao médio prazo, de marco regulatório para promoção de 
incentivos fiscais a produção da bioeconomia e a geração de tecnologias ino-
vadoras de transformação de recursos biológicos em produtos sustentáveis.
3.9. rESUlTadoS E iMPacToS ESPEradoS
3.9.1. Plano de Bioeconomia implementado;
3.9.2. Ampliação da área florestal do Estado;
3.9.3. Expansão dos sistemas produtivos agroflorestais e regenerativos;
3.9.4. Aumento e diversificação da matriz produtiva da Bioeconomia;
3.9.5. agregação de valor, aumento da comercialização e ampliação dos 
mercados e dos créditos voltados à Bioeconomia;
3.9.6. Resgate e difusão do conhecimento amazônico tradicional;
3.9.7. desenvolvimento da pesquisa e da inovação aplicada ao aprimora-
mento das cadeias produtivas da Bioeconomia, com repartição de benefí-
cios para a sociobidiversidade paraense.
3.10. iMPacToS alMEJadoS da ESTraTÉGia
3.10.1. construção da Base do Plano de Bioeconomia;
3.10.2. Conservação da Biodiversidade Amazônica do Pará;
3.10.3. redução de desmatamento/ redução de gases do efeito estufa 
(GEEs)/ Neutralidade climática;
3.10.4. Garantia de Segurança alimentar às comunidades tradicionais e 
locais;
3.10.5. Melhoria da qualidade de vida;
3.10.6. aumento do emprego e renda;
3.10.7. Garantia dos direitos das populações locais; 
3.10.8. integridade socioambiental;
3.10.9. Diversificação dos bioprodutos de base florestal amazônica e dos 
serviços ambientais;
3.10.10. Melhoria das cadeias Produtivas da Sociobidiversidade;
3.10.11. implementação de uma economia circular de baixo carbono;
3.10.12. desenvolvimento das capacidades humanas com c&T para a ino-
vação paraense;
3.10.13. desenvolvimento da biotecnologia;
3.10.14. Estabelecimento de boas práticas de produção agroextrativistas e 
industriais para Bioeconomia.
3.11. iNSTrUMENToS dE PlaNEJaMENTo
a implementação da estratégia terá maiores avanços à medida que as suas 
ações sejam desenvolvidas de maneira convergente para os resultados 
esperados de cada um dos objetivos específicos gerando o impacto glo-
bal. Para tanto, propõe-se a estruturação dessas ações em Programas que 
permitam à SEMaS acompanhar o desenvolvimento integrado das ações, a 
partir do monitoramento de indicadores de resultado.
a abordagem de implementação aqui proposta consiste na coordenação 
das atividades, mobilização de recursos financeiros e humanos, acompa-
nhamento contínuo, governança e comunicação.
cabe ressaltar que os Programas permitirão alavancar a valorização do 
diferencial de cada região do Estado do Pará, contemplando suas pecu-
liaridades locais, para responder as demandas por meio de uma estrutura 
complexa de Bioeconomia do Pará. 
ainda, toda a implementação deve estar atrelada aos objetivos, metas 
e alimentada pelo processo de monitoramento de desempenho e de re-
sultados da Política Estadual de Mudanças climáticas (PEMc) e do Plano 
Estadual Amazônia Agora (PEAA).

4. ProGraMas recoMeNdados
além dessas ações, os programas/eixos a serem desenvolvidos no Plano 
seguem descritos abaixo.

Nº EiXo ProGraMa oBJETiVo

4.1.
PESQUiSa, dESENVolViMENTo 
E iNoVaÇÃo PESQUiSa, dESEN-

VolViMENTo E iNoVaÇÃo
TErriTÓrioS da iNoVaÇÃo

Promover um ambiente de inovação em 
biotecnologia para a integração de ações entre 

os setores científico, tecnológico, iniciativa 
privada, sociedade civil e poder público, com 
vista a criação de novos produtos, serviços e 

negócios com alto valor agregado aos serviços 
prestados na manutenção da biodiversidade; 
estabelecendo uma cultura empreendedora 

para a geração de riqueza e o desenvolvimen-
to sustentável do Estado do Pará. 

4.2.
PaTriMÔNio GENÉTico E 

coNHEciMENTo TradicioNal 
aSSociado

ProGraMa dE PaTriMÔNio 
GENÉTico, ProSPEcÇÃo 

dE BioProdUToS, GESTÃo 
E rEParTiÇÃo dE BENEfÍcioS

fomentar o desenvolvimento de bioprodutos 
a partir da união do conhecimento tradicional 

com o científico, estabelecendo arranjos 
de negócios inclusivos, com garantia das 

salvaguardas socioambientais e buscando a 
valorização dos produtos da sociobiodiversida-

de com distribuição justa dos benefícios.

4.3.

cadEiaS ProdUTiVaS E NEGÓ-
cioS SUSTENTáVEiS

forTalEciMENTo E VErTica-
liZaÇÃo daS cadEiaS Pro-
dUTiVaS da BioEcoNoMia

fomento à produção e aplicação do conheci-
mento científico para o desenvolvimento de 

metodologias de verticalização de cadeias pro-
dutivas baseadas na sociobidiversidade, com 

aumento da produtividade e renda ao produtor 
e geração de benefícios ao Estado.

4.4. BioEcoNoMia “PÉ No cHÃo”

alavancar as cadeias de produtos da sociobi-
diversidade visando a exportação de volumes 
expressivos daqueles produtos com mercados 
estabelecidos, a ser implementado em áreas 
prioritárias de desenvolvimento econômico e 

social de baixo carbono.

5. arraNJos de iMPLeMeNtaÇÃo, iNstrUMeNtos de sUsteN-
taBiLidade FiNaNceira e iNdicadores
a Estratégia Estadual de Bioeconomia, e futuramente ao Plano Estadual 
de Bioeconomia do Pará, prevê a integração direta com o Plano Estadual 
Amazônia Agora (PEAA) para estabelecer o diálogo com a agenda global 
referente aos acordos internacionais, como por exemplo: acordo de Paris, 
objetivos de desenvolvimento Sustentável (odS) e agenda 2030, Metas 
de aichi, Protocolo de Nagoya, entre outros. 
Para a implementação das ações da presente Estratégia de elaboração do 
Plano de Bioeconomia do estado do Pará, é necessário o estabelecimento 
de diferentes instâncias organizacionais, como o comitê político e o co-
mitê executivo. Também é necessário o envolvimento das Secretarias de 
governo do estado e de Parcerias público-privadas, a fim de garantir coo-
peração institucional e a governança das ações, garantido a construção e 
implementação coletiva, com controle social, por meio do monitoramento 
dos resultados das ações implementadas.
Uma política regulatória integrada, com governança, para todo o governo, 
que promova as tomadas de decisão baseada em evidências e, ao mesmo 
tempo, reduza a carga regulatória, pode impulsionar o desenvolvimento e 
o crescimento inclusivo (ocdE, 2016, p. 30). 
a construção de políticas públicas que implicam, direta ou indiretamente, 
dispêndio de recursos públicos é tradicionalmente o foco da utilização de 
métodos de avaliação baseados em evidências. o objetivo é garantir uma 
utilização mais racional desses recursos e entregar melhores resultados 
para os cidadãos10.
Para tanto, são necessários investimentos público e privado, como forma 
de potencializar o impacto socioeconômico que a bioeconomia pode trazer 
ciência, tecnologia e inovação, saúde, infraestrutura e logística, acesso, sa-
neamento, rastreabilidade, proteção ao patrimônio genético e valorização 
dos conhecimentos tradicionais, como eixos imprescindíveis para estrutu-
ração da Estratégia Estadual de Bioeconomia.
Desta maneira, os instrumentos que darão sustentabilidade financeira ao 
Plano de Bioeconomia do Pará são o próprio orçamento do estado desti-
nado a este plano, fundos nacionais e internacionais, públicos e privados, 
dentre outros recursos. 
a utilização de indicadores que remetam ao cumprimento das funções ins-
titucionais – com mecanismos de fortalecimento do comprometimento, da 
coordenação e da cooperação – é um importante passo para a adoção de 
boas práticas de governança.
Vale ressaltar que outras condições primordiais poderão ser identificadas, 
e serão tratadas em políticas, planos e estratégias robustas e específicas, 
garantindo a estrutura necessária e o desenvolvimento de instrumentos e 
ferramentas para a sua perfeita implementação do Plano de Bioeconomia 
do Estado do Pará.

10  guia-da-politica-de-governanca-publica (www.gov.br)



12  diário oficial Nº 34.744 Sexta-feira, 22 DE OUTUBRO DE 2021

d e c r e t o  Nº 1.944, de 21 de oUtUBro de 2021
dispõe sobre a criação do refúgio de Vida Silvestre rios São Benedito e 
Azul, nos Municípios de Jacareacanga e Novo Progresso, no território sob 
jurisdição do Estado do Pará, e dá outras providências.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, inciso V e art. 255, inciso V, da constituição 
Estadual, e
considerando o disposto no art. 23, incisos Vi e Vii, no art. 225 da cons-
tituição federal e nos arts. 252, 254 e 255, constituição Estadual, bem 
como o disposto nos art. 22 da lei federal nº 9.985, de 18 de julho de 
2000;
considerando a necessidade de proteção de ambientes naturais onde se 
assegurem condições para a existência ou reprodução de espécie ou comu-
nidades da flora local e da fauna residente ou migratória,
d E c r E T a:
art. 1º fica criado o refúgio de Vida Silvestre rios São Benedito e azul nos 
Municípios de Jacareacanga e Novo Progresso, no território sob jurisdição 
do Estado do Pará.
art. 2º o refúgio de Vida Silvestre rios São Benedito e azul tem uma área 
com forma de polígono irregular, cuja descrição de seu memorial inicia no 
Ponto 01 de coordenadas geográficas -09 06’ 47,61666’’ S e -57 02’ 
01,75395’’ W Gr.; Elipsoide SirGaS 2000, situado na extrema porção de 
terra da foz do rio São Benedito, à margem direita do rio São Manuel ou 
Teles Pires, segue-se em linha reta, atravessando para a margem direita do 
rio São Benedito, à montante, até alcançar o Ponto 02, de coordenadas 
geográficas -09 06’ 46,53817’’ S e -57 01’ 49,45915’’ W Gr., fazendo limite 
com a Terra indígena Kayabi; deste ponto, segue fazendo limite com a 
Terra indígena Kayabi pela margem direita do rio São Benedito, à montan-
te, até alcançar o Ponto 03 (Ponto aEr-39 da área de terra reservada ao 
campo de provas das forças armadas denominado campo de Provas Bri-
gadeiro Velloso/cPBV – decreto de 12 de março de 2013), início do limite 
com o Campo de Provas Brigadeiro Velloso, de coordenadas geográficas 
-09 01’ 57,90000’’ S e -56 40’ 01,70000’’ W Gr. (convertidas para o datum 
SirGaS 2000); deste ponto, segue fazendo limite com o campo de Provas 
Brigadeiro Velloso pela margem direita do rio São Benedito, à montante, 
até alcançar o Ponto 04, de coordenadas geográficas -09 07’ 00,30000’’ S 
e -56 28’ 17,70000’’ W Gr., situado próximo a foz do rio Azul; deste ponto, 
segue em linha reta, atravessando o rio São Benedito, sentido oeste-leste, 
na confluência dos Rios São Benedito e Azul, até alcançar o Ponto 05 de 
coordenadas geográficas -09 07’ 00,30000’’ S e -56 28’ 14,20000’’ W Gr.; 
deste ponto, segue fazendo limite com o campo de Provas Brigadeiro Vello-
so pela margem direita do rio azul, à montante, até alcançar o Ponto 06 
(Ponto aEr-27 da área de terra reservada ao campo de provas das forças 
armadas, denominado campo de Provas Brigadeiro Velloso/cPBV – decre-
to de 12 de março de 2013), de coordenadas geográficas -09 17’ 27,30000’’ 
S e -55 45’ 51,70000’’ W Gr. (convertidas para o datum SirGaS 2000); a 
partir deste ponto, ainda fazendo limite com a área do campo de Provas 
Brigadeiro Velloso, segue em linha reta, sentido norte-sul, até alcançar o 
Ponto 07, de coordenadas geográficas -09 18’ 28,13255’’ S e -55 45’ 
51,81018’’ W Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 08, 
de coordenadas geográficas -09 18’ 39,76635’’ S e -55 46’ 01,58873’’ W 
Gr.; deste ponto segue mantendo equidistância de 2.000 m (dois mil me-
tros) da margem esquerda do rio azul, à jusante, até alcançar o Ponto 09 
de coordenadas geográficas -09 16’ 59,09403’’ S e -55 51’ 44,14576’’ W 
Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 10, de coorde-
nadas geográficas -09 15’ 45,76813’’ S e -55 50’ 50,88597’’ W Gr.; deste 
ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 11, de coordenadas geo-
gráficas -09 15’ 48,98904’’ S e -55 51’ 35,40364’’ W Gr.; deste ponto se-
gue em linha reta até alcançar o Ponto 12, de coordenadas geográficas -09 
16’ 20,31017’’ S e -55 52’ 01,35598’’ W Gr.; deste ponto segue mantendo 
equidistância de 1.000 m (mil metros) da margem esquerda do rio azul, à 
jusante, até alcançar o Ponto 13, de coordenadas geográficas -09 16’ 
14,54376’’ S e -55 52’ 41,80625’’ W Gr.; deste ponto segue em linha reta 
até alcançar o Ponto 14, de coordenadas geográficas -09 15’ 53,88746’’ S 
e -55 52’ 24,19626’’ W Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar 
o Ponto 15, de coordenadas geográficas -09 15’ 44,40324’’ S e -55 52’ 
34,83709’’ W Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 16, 
de coordenadas geográficas -09 16’ 14,37172’’ S e -55 53’ 00,90941’’ W 
Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 17, de coorde-
nadas geográficas -09 15’ 50,67236’’ S e -55 53’ 17,75594’’  W G.; deste 
ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 18, de coordenadas geo-
gráficas -09 16’ 19,18027’’ S e -55 53’ 43,52271’’ W Gr.; deste ponto se-
gue mantendo equidistância de 1.000 m (mil metros) da margem esquerda 
do rio Azul, à jusante, alcançar o Ponto 19, de coordenadas geográficas -09 
16’ 11,93783’’ S e -55 53’ 57,29215’’ W Gr.; deste ponto segue mantendo 
equidistância de 1.000 m (mil metros) da margem esquerda do rio azul, à 
jusante, até alcançar o Ponto 20, de coordenadas geográficas -09 16’ 
29,18909’’ S e -55 54’ 53,60303’’ W Gr.; deste ponto segue em linha reta 
até alcançar o Ponto 21, de coordenadas geográficas -09 17’ 33,48888’’ S 
e -55 55’ 48,46065’’ W Gr.; deste ponto segue mantendo equidistância de 
2.000 m (dois mil metros) da margem esquerda do rio azul, à jusante, até 
alcançar o Ponto 22, de coordenadas geográficas -09 16’ 52,44617’’ S e 
-55 57’ 38,26527’’ W Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar o 
Ponto 23, de coordenadas geográficas -09 16’ 42,30886’’ S e -55 57’ 
30,88609’’ W Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 24, 
de coordenadas geográficas -09 16’ 27,34678’’ S e -55 57’ 50,50304’’ W 
Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 25, de coorde-
nadas geográficas -09 16’ 43,95848’’ S e -55 58’ 05,70639’’ W Gr.; deste 
ponto segue mantendo equidistância de 2.000 m (dois mil metros) da mar-
gem esquerda do rio azul, à jusante, até alcançar o Ponto 26, de coorde-
nadas geográficas -09 16’ 38,72700’’ S e -55 58’ 14,93490’’ W Gr.; deste 
ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 27, de coordenadas geo-

gráficas -09 16’ 30,11405’’ S e -55 58’ 13,85828’’ W Gr.; deste ponto se-
gue em linha reta até alcançar o Ponto 28, de coordenadas geográficas -09 
15’ 26,81717’’ S e -55 59’ 51,41677’’ W Gr.; deste ponto segue em linha 
reta até alcançar o Ponto 29, de coordenadas geográficas -09 14’ 58,87559’’ 
S e -55 59’ 42,32867’’ W Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar 
o Ponto 30, de coordenadas geográficas -09 14’ 29,79227’’ S e -55 59’ 
50,82493’’ W Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 31, 
de coordenadas geográficas -09 14’ 07,29757’’ S e -56 00’ 05,23378’’ W 
Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 32, de coorde-
nadas geográficas -09 14’ 15,81957’’ S e -56 00’ 59,34847’’ W Gr.; deste 
ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 33, de coordenadas geo-
gráficas -09 15’ 24,30064’’ S e -56 01’ 51,61014’’ W Gr.; deste ponto se-
gue mantendo equidistância de 2.000 m (dois mil metros) da margem es-
querda do rio azul, à jusante, até alcançar o Ponto 34, de coordenadas 
geográficas -09 15’ 25,31276’’ S e -56 02’ 09,22129’’ W Gr.; deste ponto 
segue em linha reta até alcançar o Ponto 35, de coordenadas geográficas 
-09 14’ 51,00908’’ S e -56 02’ 55,08382’’ W Gr.; deste ponto segue man-
tendo equidistância de 1.000 m (mil metros) da margem esquerda do rio 
Azul, à jusante, até alcançar o Ponto 36, de coordenadas geográficas -09 
14’ 49,14936’’ S e -56 04’ 03,77915’’ W Gr.; deste ponto segue em linha 
reta até alcançar o Ponto 37, de coordenadas geográficas -09 15’ 15,89843’’ 
S e -56 04’ 22,75196’’ W Gr.; deste ponto segue mantendo equidistância 
de 2.000 m (dois mil metros) da margem esquerda do rio azul, à jusante, 
até alcançar o Ponto 38, de coordenadas geográficas -09 14’ 32,05912’’ S 
e -56 05’ 20,75315’’ W Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar 
o Ponto 39, de coordenadas geográficas -09 13’ 48,12307’’ S e -56 05’ 
40,14834’’ W Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 40, 
de coordenadas geográficas -09 13’ 40,87937’’ S e -56 06’ 32,13253’’ W 
Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 41, de coorde-
nadas geográficas -09 14’ 13,80886’’ S e -56 07’ 06,29688’’ W Gr.; deste 
ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 42, de coordenadas geo-
gráficas -09 14’ 38,00112’’ S e -56 06’ 36,41851’’ W Gr.; deste ponto se-
gue mantendo equidistância de 2.000 m (dois mil metros) da margem es-
querda do rio azul, à jusante, até alcançar o Ponto 43, de coordenadas 
geográficas -09 14’ 48,90324’’ S e -56 07’ 13,88406’’ W Gr.; deste ponto 
segue em linha reta até alcançar o Ponto 44, de coordenadas geográficas 
-09 14’ 33,60323’’ S e -56 07’ 42,65894’’ W Gr.; deste ponto segue em li-
nha reta até alcançar o Ponto 45, de coordenadas geográficas -09 14’ 
47,20378’’ S e -56 07’ 59,65963’’ W Gr.; deste ponto segue em linha reta 
até alcançar o Ponto 46, de coordenadas geográficas -09 15’ 09,22361’’ S 
e -56 07’ 49,05602’’ W Gr.; deste ponto segue mantendo equidistância de 
2.000 m (dois mil metros) da margem esquerda do rio azul, à jusante, até 
alcançar o Ponto 47, de coordenadas geográficas -09 15’ 29,57741’’ S e 
-56 10’ 16,82276’’ W Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar o 
Ponto 48, de coordenadas geográficas -09 15’ 31,09155’’ S e -56 10’ 
17,83447’’ W Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 49, 
de coordenadas geográficas -09 15’ 28,29306’’ S e -56 10’ 29,96122’’ W 
Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 50, de coorde-
nadas geográficas -09 14’ 57,36645’’ S e -56 10’ 06,66843’’ W Gr.; deste 
ponto segue mantendo equidistância de 1.000 m (mil metros) da margem 
esquerda do rio azul, à jusante, alcançar o Ponto 51, de coordenadas geo-
gráficas -09 15’ 38,39877’’ S e -56 13’ 35,14245’’ W Gr.; deste ponto se-
gue em linha reta até alcançar o Ponto 52, de coordenadas geográficas -09 
16’ 10,03194’’ S e -56 14’ 00,70493’’ W Gr.; deste ponto segue em linha 
reta até alcançar o Ponto 53, de coordenadas geográficas -09 13’ 16,20806’’ 
S e -56 19’ 31,00234’’ W Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar 
o Ponto 54, de coordenadas geográficas -09 13’ 50,71141’’ S e -56 19’ 
55,63692’’ W Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 55, 
de coordenadas geográficas -09 13’ 31,18728’’ S e -56 20’ 48,96601’’ W 
Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 56, de coorde-
nadas geográficas -09 12’ 59,12521’’ S e -56 20’ 25,83262’’ W Gr.; deste 
ponto segue mantendo equidistância de 1.000 m (mil metros) da margem 
esquerda do rio azul, à jusante, alcançar o Ponto 57, de coordenadas geo-
gráficas -09 12’ 11,97179’’ S e -56 22’ 01,88576’’ W Gr.; deste ponto se-
gue em linha reta até alcançar o Ponto 58, de coordenadas geográficas -09 
12’ 40,26556’’ S e -56 22’ 22,52799’’ W Gr.; deste ponto segue em linha 
reta até alcançar o Ponto 59, de coordenadas geográficas -09 11’ 49,10706’’ 
S e -56 23’ 58,83185’’ W Gr.; deste ponto segue mantendo equidistância 
de 2.000 m (dois mil metros) da margem esquerda do rio azul, à jusante, 
até alcançar o Ponto 60, de coordenadas geográficas -09 10’ 48,18220’’ S 
e -56 26’ 37,46308’’ W Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar 
o Ponto 61, de coordenadas geográficas -09 10’ 19,84125’’ S e -56 26’ 
18,70019’’ W Gr.; deste ponto segue mantendo equidistância de 1.000 m 
(mil metros) da margem esquerda do rio azul, à jusante, alcançar o Ponto 
62, de coordenadas geográficas -09 08’ 36,08327’’ S e -56 28’ 46,59632’’ 
W Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 63, de coor-
denadas geográficas -09 09’ 18,94329’’ S e -56 29’ 16,97103’’ W Gr.; 
deste ponto segue mantendo equidistância de 2.000 m (dois mil metros) 
da margem esquerda do rio azul, à jusante, até alcançar o Ponto 64, de 
coordenadas geográficas -09 07’ 44,46529’’ S e -56 30’ 23,04432’’ W Gr.; 
deste ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 65, de coordenadas 
geográficas -09 07’ 17,57729’’ S e -56 30’ 03,25662’’ W Gr.; deste ponto 
segue mantendo equidistância de 1.000 m (mil metros) da margem es-
querda do rio São Benedito, à jusante, alcançar o Ponto 66, de coordena-
das geográficas -09 03’ 51,18542’’ S e -56 35’ 20,89521’’ W Gr.; deste 
ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 67, de coordenadas geo-
gráficas -09 03’ 52,36700’’ S e -56 35’ 41,70700’’ W Gr.; deste ponto se-
gue em linha reta até alcançar o Ponto 68, de coordenadas geográficas -09 
04’ 02,93599’’ S e -56 35’ 49,09898’’ W Gr.; deste ponto segue em linha 
reta até alcançar o Ponto 69, de coordenadas geográficas -09 03’ 59,76020’’ 
S e -56 36’ 07,04820’’ W Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar 
o Ponto 70, de coordenadas geográficas -09 03’ 50,32914’’ S e -56 36’ 
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00,26244’’ W Gr.; deste ponto segue mantendo equidistância de 2.000 m 
(dois mil metros) da margem esquerda do rio São Benedito, à jusante, até 
alcançar o Ponto 71, de coordenadas geográficas -09 03’ 33,52794’’ S e 
-56 37’ 57,12229’’ W Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar o 
Ponto 72, de coordenadas geográficas -09 03’ 20,19116’’ S e -56 37’ 
48,09981’’ W Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 73, 
de coordenadas geográficas -09 02’ 54,71033’’ S e -56 39’ 25,40127’’ W 
Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 74, de coorde-
nadas geográficas -09 03’ 41,66515’’ S e -56 39’ 58,27259’’ W Gr.; deste 
ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 75, de coordenadas geo-
gráficas -09 03’ 23,30990’’ S e -56 40’ 23,20602’’ W Gr.; deste ponto se-
gue em linha reta até alcançar o Ponto 76, de coordenadas geográficas -09 
03’ 16,12067’’ S e -56 40’ 18,36429’’ W Gr.; deste ponto segue mantendo 
equidistância de 2.000 m (dois mil metros) da margem esquerda do rio 
São Benedito, à jusante, até alcançar o Ponto 77, de coordenadas geográ-
ficas -09 03’ 31,36535’’ S e -56 42’ 28,77447’’ W Gr.; deste ponto segue 
em linha reta até alcançar o Ponto 78, de coordenadas geográficas -09 02’ 
32,49377’’ S e -56 42’ 56,27788’’ W Gr.; deste ponto segue em linha reta 
até alcançar o Ponto 79, de coordenadas geográficas -09 02’ 31,06468’’ S 
e -56 42’ 56,29553’’ W Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar 
o Ponto 80, de coordenadas geográficas -09 02’ 29,27897’’ S e -56 43’ 
06,78653’’ W Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 81, 
de coordenadas geográficas -09 03’ 17,00459’’ S e -56 43’ 32,80073’’ W 
Gr.; deste ponto segue mantendo equidistância de 1.000 m (mil metros) da 
margem esquerda do rio São Benedito, à jusante, alcançar o Ponto 82, de 
coordenadas geográficas -09 02’ 58,18419’’ S e -56 49’ 51,94054’’ W Gr.; 
deste ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 83, de coordenadas 
geográficas -09 03’ 55,37083’’ S e -56 50’ 29,66784’’ W Gr.; deste ponto 
segue mantendo equidistância de 1.000 m (mil metros) da margem es-
querda do rio São Benedito, à jusante, alcançar o Ponto 84, de coordena-
das geográficas -09 05’ 03,91683’’ S e -56 51’ 03,89103’’ W Gr.; deste 
ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 85, de coordenadas geo-
gráficas -09 05’ 25,14537’’ S e -56 50’ 32,39994’’ W Gr.; deste ponto se-
gue mantendo equidistância de 2.000 m (dois mil metros) da margem es-
querda do rio São Benedito, à jusante, até alcançar o Ponto 86, de coorde-
nadas geográficas -09 06’ 18,02018’’ S e -56 51’ 46,00734’’ W Gr.; deste 
ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 87, de coordenadas geo-
gráficas -09 06’ 45,66135’’ S e -56 52’ 05,37633’’ W Gr.; deste ponto se-
gue em linha reta até alcançar o Ponto 88, de coordenadas geográficas -09 
06’ 43,38144’’ S e -56 52’ 46,79461’’ W Gr.; deste ponto segue em linha 
reta até alcançar o Ponto 89, de coordenadas geográficas -09 07’ 23,43704’’ 
S e -56 53’ 09,56352’’ W Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar 
o Ponto 90, de coordenadas geográficas -09 07’ 18,55542’’ S e -56 54’ 
47,55859’’ W Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 91, 
de coordenadas geográficas -09 06’ 58,62350’’ S e -56 54’ 49,90352’’ W 
Gr.; deste ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 92, de coorde-
nadas geográficas -09 06’ 36,73747’’ S e -56 56’ 03,37805’’ W Gr.; deste 
ponto segue em linha reta até alcançar o Ponto 93, de coordenadas geo-
gráficas -09 07’ 37,26253’’ S e -56 56’ 52,48329’’ W Gr.; deste ponto se-
gue em linha reta até alcançar o Ponto 94, de coordenadas geográficas -09 
07’ 49,20717’’ S e -56 56’ 31,34386’’ W Gr.; deste ponto segue mantendo 
equidistância de 2.000 m (dois mil metros da margem esquerda do rio São 
Benedito, à jusante, até alcançar o Ponto 95 de coordenadas geográficas 
-09 08’ 55,87009’’ S e -56 57’ 28,47020’’ W Gr.; deste ponto segue em li-
nha reta até alcançar o Ponto 96, de coordenadas geográficas -09 08’ 
55,87009’’ S e -56 59’ 00,24639’’ W Gr.; deste ponto segue mantendo 
equidistância de 2.000 m (dois mil metros) da margem esquerda do rio 
São Benedito, à jusante, até alcançar o Ponto 97, de coordenadas geográ-
ficas -09 07’ 30,70000’’ S e -57 02’ 42,90000’’ W Gr.; situado à margem 
direita do rio São Manuel ou Teles Pires; deste ponto segue pela margem 
direita do referido rio, à jusante, até o Ponto 01, inicial desta descrição, 
perfazendo um perímetro de, aproximadamente, 4.749,00 m (quatro mil, 
setecentos e quarenta e nove metros) e área total de 30.032,00 ha (trinta 
mil e trinta e dois hectares).
Parágrafo único. o subsolo da área descrita no caput deste artigo integra 
os limites do refúgio de Vida Silvestre rios São Benedito e azul.
art. 3º a criação do refúgio de Vida Silvestre rios São Benedito e azul tem 
como objetivos:
i - proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a exis-
tência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna 
residente ou migratória;
II - proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 
assegurar os recursos naturais da região;
iii - conservar a vida silvestre dos rios São Benedito e azul e nas áreas 
terrestres do entorno;
IV - conservar o rico patrimônio biológico da fauna aquática, aves migrató-
rias e demais espécies da fauna amazônica em situação de vulnerabilidade;
V - assegurar a educação ambiental, estudos e pesquisas científicas e pro-
por ações que eliminem o risco de espécies ameaçadas de serem extintas;
Vi - desenvolver a prática da pesca esportiva, conservando os recursos pes-
queiros e os ecossistemas aquáticos destinados ao seu manejo sustentável;
Vii - promover o ordenamento pesqueiro com ênfase na pesca sustentável, 
a partir do manejo que priorize a conservação dos ecossistemas, e discipli-
nar as atividades de pesca, conforme legislação pertinente;
Viii - contribuir para a proteção dos ecossistemas e da biodiversidade en-
globada, associado com as áreas protegidas contíguas, a saber, o campo 
de Provas das forças armadas Brigadeiro Velloso, com 2.160.000,00 ha 
(dois milhões e cento e sessenta mil hectares) e a porção no Pará da Terra 
indígena Kayabi com 579.933,57 ha (quinhentos e setenta e nove mil, 
novecentos e trinta e três hectares e cinquenta e sete centiares), soman-
do uma área total de 2.769.965,57 (dois milhões, setecentos e sessenta 
e nove mil, novecentos e sessenta e cinco hectares e cinquenta e sete 

centiares); e
iX - contribuir para a melhoria do microclima da Gleba São Benedito.
art. 4º fica garantido, no que couber, na área sobreposta com o refúgio de 
Vida Silvestre Rios São Benedito e Azul definida neste Decreto, o disposto 
na resolução do conselho Estadual de Meio ambiente nº 019, de 26 de 
julho de 2001, que reconheceu os rios São Benedito e azul como reserva 
Estadual de Pesca Esportiva.
art. 5º a Unidade de conservação criada por este decreto disporá de Plano 
de Gestão ou Plano de Manejo, o qual deverá ser elaborado no prazo má-
ximo de 03 (três) anos, a partir da data de sua criação.
Art. 6º O Plano de Gestão ou Plano de Manejo definirá o uso da unidade de 
conservação e será aprovado pelo seu conselho consultivo que indicará as 
regras específicas de uso e ocupação, objetivando garantir a sustentabili-
dade dos recursos pesqueiros e a preservação das populações das espécies 
ameaçadas de extinção, raras e endêmicas.
Art. 7º A zona de amortecimento, a ser definida no Plano de Gestão ou 
Plano de Manejo, poderá ter no máximo 1.000 m (um mil metros), a contar 
do limite do refúgio de Vida Silvestre rios São Benedito e azul.
Parágrafo único. No Plano de Gestão ou Plano de Manejo serão realizados 
os ajustes necessários na zona de amortecimento, de acordo com os estu-
dos e as tecnologias apropriadas, respeitando o limite acima fixado.
art. 8º caberá ao instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversi-
dade do Estado do Pará (idEflor-Bio) administrar e presidir o conselho 
consultivo do refúgio de Vida Silvestre rios São Benedito e azul, a ser 
constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da so-
ciedade civil e do setor empresarial, adotando as medidas necessárias à 
sua efetiva implantação e manutenção.
§ 1º A estrutura, organização, fluxos, procedimentos e funcionamento do 
conselho consultivo da Unidade de conservação serão instituídos por meio 
de portaria específica.
§ 2º a nomeação dos membros do conselho consultivo, indicados pelas 
instituições que o compõem, será feita por meio de portaria do instituto 
de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (idE-
flor-Bio).
art. 9º os Planos de Manejo florestais Sustentáveis (PMfS) porventura já 
aprovados no interior do refúgio de Vida Silvestre até a data de publica-
ção deste Decreto continuam válidos, porém não serão renovados após o 
pousio.
art. 10. os Planos de Manejo florestais Sustentáveis (PMfS) em trami-
tação no Órgão ambiental competente até a publicação deste decreto, 
que vierem a ser aprovados, continuarão suas execuções de acordo com 
o estabelecido, desde que sejam compatíveis os objetivos do refúgio de 
Vida Silvestre criado por este decreto, com o Plano de Manejo e/ou com os 
regulamentos da Unidade de conservação.
Parágrafo único. Após a data de publicação deste Decreto, o Órgão Am-
biental competente não recepcionará Planos de Manejos florestais Susten-
táveis na área deste refúgio de Vida Silvestre.
art. 11.  os Planos de Manejo florestais Sustentáveis que porventura vie-
rem a ser aprovados pelo Órgão ambiental competente na zona de amorte-
cimento deste refúgio de Vida Silvestre deverão ser submetidos à análise 
pelo Órgão Gestor.
art. 12. Não serão permitidos novos desmatamentos na zona de amorteci-
mento deste refúgio de Vida Silvestre, sendo permitida a continuidade das 
atividades produtivas tradicionais, em áreas consolidadas, já existentes até 
a data de publicação do decreto. 
art. 13. a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e o instituto de Terras do 
Pará (ITERPA) ficam autorizados a promover as medidas administrativas 
e judiciais necessárias a regularização fundiária das terras de domínios 
privados, integrantes do refúgio de Vida Silvestre rios São Benedito e azul 
nos municípios de Jacareacanga e Novo Progresso.
Parágrafo único. as terras contidas nos limites do refúgio de Vida Silvestre 
rios São Benedito e azul, de que trata o art. 2º deste decreto, pertencen-
tes ao Estado do Pará, serão cedidas ou afetadas ao instituto de desen-
volvimento florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (idEflor-Bio) 
pelo instituto de Terras do Pará (iTErPa), na forma da lei.
art. 14. as atividades de defesa nacional realizadas no campo de Provas 
Brigadeiro Velloso não sofrerão restrições em função da criação do refúgio 
de Vida Silvestre rios São Benedito e azul.
art. 15.  as atividades desenvolvidas pela população indígena Kayabi, em 
especial o acesso aos rios, não sofrerão restrições.
art. 16.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 21 de outubro de 2021.    

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 719871
decreto de 21 de oUtUBro de 2021

o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando os termos do Processo nº. 2021/1152715,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 
de julho de 2011, Maria alicE loBaTo riBEiro BENTES do cargo em 
comissão de Gerente II, código GEP-DAS-011.3, com lotação na Fundação 
de atendimento Socioeducativo do Pará - faSEPa, a contar de 1° de ou-
tubro de 2021.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 21 dE oUTUBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com art. 20, § 2º, da lei nº. 9.049, de 29 de 
abril de 2020, ofir BEcKMaN alfaia para exercer o cargo em comissão 
de Coordenador Técnico, código GEP-DAS-011.4, com lotação na Agência 
de Transporte Metropolitano – aGTraN/Pa.
Palácio do GoVErNo, 21 dE oUTUBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 719870

d e c r e t o  Nº 1938, de 21 de oUtUBro de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 22.608.757,62 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 22.608.757,62 (Vinte e dois Milhões, 
Seiscentos e oito Mil, Setecentos e cinquenta e Sete reais e Sessenta e 
dois centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

291012678214867505 - SETraN 0106 449052 22.255.679,71

291012678214867505 - SETraN 6101 449052 22.279,36

832010433112978311 - EGPa 0101 339046 146.000,00

832010433112978312 - EGPa 0101 339049 8.822,58

901011012615088238 - fES 0103 339140 34.975,97

971010312212978339 - SEaP 0101 339008 25.000,00

971010312212978339 - SEaP 0101 339036 91.000,00

971010312212978339 - SEaP 0101 339093 25.000,00

ToTal 22.608.757,62

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545115087556 - SEdoP 0101 449051 22.279,36

181011442215008214 - SEJUdH 0106 335041 1.200.000,00

261010633112978311 - PMPa 0101 339046 154.822,58

271011845115087552 - SEMaS 0106 449051 9.600.000,00

271011854214978583 - SEMaS 0106 449052 4.500.000,00

271031854114978931 - NEPMV 0106 339039 3.500.000,00

271031854114978931 - NEPMV 0106 449052 2.100.000,00

901011030215078288 - fES 0103 339030 34.975,97

971010333112978311 - SEaP 0101 339046 141.000,00

971010342115027663 - SEaP 0106 449052 1.355.679,71

ToTal 22.608.757,62

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

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o  Nº 1939, de 21 de oUtUBro de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXcESSo dE 
arrEcadaÇÃo, no valor de r$ 6.817.175,48 para reforço de dotação(ões) 
consignada(s) no orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 6.817.175,48 (Seis Milhões, oito-
centos e dezessete Mil, cento e Setenta e cinco reais e Quarenta e oito 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

071011545114897645 - SEdoP 0101 444042 100.000,00

071011751214897480 - SEdoP 0101 449051 2.067.488,73

071011751214897567 - SEdoP 0101 449051 338.986,75

141012060814918715 - SEdaP 0101 449092 36.000,00

251010309215088893 - PGE 0140 339039 624.700,00

362011442215008817 - fundação ParáPaz 0101 339030 1.080.000,00

362011442215008817 - fundação ParáPaz 0101 449052 1.020.000,00

462021339215038841 - fcP 0101 339039 1.000.000,00

792031812212978407 - fca 0116 339037 250.000,00

792031854114978689 - fca 0116 339014 50.000,00

792031854114978689 - fca 0116 339015 150.000,00

792031854114978689 - fca 0116 339033 100.000,00

ToTal 6.817.175,48

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

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o  Nº 1940, de 21 de oUtUBro de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, 
no valor de r$ 997.372,25 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 997.372,25 (Novecentos e Noventa e 
Sete Mil, Trezentos e Setenta e dois reais e Vinte e cinco centavos), para 
atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

462021339215038850 - fcP 6661 449052 2.012,25

782011957114908698 - faPESPa 0660 339020 433.360,00

782011957114908698 - faPESPa 6301 339020 216.000,00

782011957114908698 - faPESPa 6301 449020 216.000,00

792011854114978370 - idEflor-Bio 0661 339014 50.000,00

792011854114978780 - idEflor-Bio 0661 339014 20.000,00

792011854314978781 - idEflor-Bio 0661 339014 60.000,00

ToTal 997.372,25
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art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 21 de outubro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o Nº 1941 de 21 de oUtUBro de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do fundo Es-
tadual de Saúde - FES, órgão da Administração Pública Estadual, crédito 
especial no valor de r$ 5.636.137,63 para atender à programação cons-
tante neste decreto.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V da constituição Estadual, combinando com o 
art. 42 da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autoriza-
ção contida no art. 1º da lei nº 9.236, de 25 de março de 2021, referente 
à ação orçamentária coVidPará.
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em fa-
vor do FES, órgão da Administração Pública Estadual, crédito especial no 
valor de r$ 5.636.137,63 (cinco Milhões, Setecentos e Trinta e Quatro 
Mil, Setecentos e Trinta e Nove reais e Vinte centavos), para atender à 
programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

901011030215077684 - fES 0149 335043 5.636.137,63

ToTal 5.636.137,63

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

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 719858

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 1.591/2021-ccG, de 21 de oUtUBro de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
coNSidEraNdo os termos do Processo 2021/1189454,
r E S o l V E:
autorizar GioVaNNi corrEa QUEiroZ, Secretário Extraordinário de 
Estado de Produção, a viajar no trecho Belém/Parauapebas/Xinguara/São 
felix do Xingu/Marabá/Belém, no período de 21 à 27 de outubro de 2021, 
a fim de cumprir agenda institucional, concedendo para tanto, 6 e ½ (seis 
e meia) diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 dE oUTUBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata do iteM ii da Portaria Nº. 1.561/2021-ccG, de 15 de 
oUtUBro de 2021, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado 
Nº. 34.737, de 18 de oUtUBro de 2021:
onde se lê: ..., a contar de 4 de outubro de 2021.
Leia-se: ..., a contar de 18 de outubro de 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria N°. 931/2021-crG, de 21 de outubro de 2021. 
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, 
publicado no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e, 
coNSidEraNdo o que dispõe  os  arts. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e, 
coNSidEraNdo ainda, o Processo Nº. 2021/1083082, de 28/09/2021.
rESolVE: 
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, ao servidor abaixo 
relacionado, referente ao mês de deZeMBro de 2021. 

id. FUNcio-
NaL serVidor PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo GoZo

5950993/1 caroliNa MESSEdEr ZaHlUTH 02/10/2020 a 01/10/2021 01/12/2021 a 30/12/2021 

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de outubro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria N° 932/2021 - crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo: o processo nº 2021/696822, de 28/06/2021.
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompanhar 
e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados e seus 
aditivos, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação 
adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, 
inciso iii, da lei nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos e 
que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito da 
casa civil da Governadoria do Estado, serão efetivadas nos termos desta 
Portaria, onde deverá ser acompanhada a execução por servidor designado 
para fiscal de contrato e seu auxiliar.
rESolVE:
dESiGNar o servidor carloS dUarTE, ocupante do cargo de Servente, 
matricula funcional nº 36510/1, para a função de fiscal e LILLIAN FABIANNE 
SoarES alVES, ocupante do cargo de coordenador,  matrícula funcional  
nº 5956174/ 1, para Suplente do Contrato nº 31/2021–CCG/PA, firmado 
com a empresa fGr – arQUiTETUra E ENGENHaria lTda, com vigência 
de 14/10/2021 a 13/11/2021, que tem como objeto a contratação de 
empresa especializada em Engenharia Elétrica para revisão das instalações 
elétrica e confecção do projeto elétrico para a estrutura que abriga a casa 
civil da Governadoria do Estado, a contar de 14/10/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de outubro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 719868
eXtrato – coNtrato Nº 36/2021-ccG/Pa

oBJeto: a contratação de empresa para o fornecimento de gêneros 
alimentícios comuns (polpa de frutas) para atender as necessidades da 
casa civil da Governadoria do Estado do Pará, para o período de 12 (doze) 
meses, conforme especificações, estimativas de quantidades e valores 
contidos do anexo i (Termo de referência) do Edital e seus anexos. 
FUNdaMeNto: lei federal nº 8.666/93.
data da assiNatUra: 21/10/2021.
ViGÊNcia: 21/10/2021 a 20/10/2022. 
VaLor GLoBaL: r$ 48.108,00 (quarenta e oito mil e cento e oito reais)
eXercÍcio: 2021.
orÇaMeNto: Órgão: 11105; função 04; Sub-função 122; programa 
1297; Projeto atividade 8338; Natureza de despesa 339030; fonte 0101; 
ação 213476.
coNtrataNte: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNtratado: o c da SilVa coMÉrcio aliMENTicio EirEli, inscrita 
no cNPJ sob o n.º 35.205.370/0001-40.
eNdereÇo: av. Governador Helio da Mota Gueiros, n.º 6060, Sala 205, 
quarenta horas, coqueiro ananindeua Pa, cEP 67.120-370
ordeNador
luciana Bitencourt
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria

Protocolo: 719869
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LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria N°. 930/2021-crG, de 21 de outubro de 2021.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 88 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, a apresentação do registro civil de Nascimento, Matrí-
cula nº . 139303 01 55 2021 1 00020 271 0005971 34 e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/1202040, de 21/10/2021.
rESolVE:
i – conceder à servidora rÉGia carla da SilVa coNcEiÇÃo, id. funcio-
nal n° 5948390/1, ocupante do cargo de assistente operacional ii, 180 
(cento e oitenta) dias de licença Maternidade, no período de 11/10/2021 
a 08/04/2022.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 11 de outubro de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de outubro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 719840

errata
.

errata da Portaria N°. 927/2021-crG, de 20/10/2021, PU-
BLicada No doe Nº 34.742 de 21/10/2021.
onde se lê:
SErVidor: EdNilSoN TaPaJÓS da SilVa, PErÍodo dE GoZo dE fÉriaS 
dE  27/12/2021 a 25/01/2022,
Leia-se:
SErVidor: EdNilSoN TaPaJÓS da SilVa, PErÍodo dE GoZo dE fÉriaS 
dE 06/12/2021 a 23/12/2021.
Belém-Pa, 21 de outubro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 719617

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portaria Nº 085/2021 – sF/cMG, 
de 21 de oUtUBro de 2021

Suprido: TaiNÃ rocHa BoTElHo, Mf nº 57199733/2, coordenadora de 
logística administrativa; Prazo p/ aplicação: 30 (trinta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 8.800,00; Elemento de 
despesa: 33.90.39 (outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica); fonte 
de recurso: 0101/0301; ordenador de despesa: osmar Vieira da costa 
Júnior, cEl QoPM.

Protocolo: 719487

.

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 946/2021 – di/cMG, 
de 21 de oUtUBro de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: canaã dos carajás/Pa ; Período: 15 a 16/10/2021; Quanti-
dade de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidores: MaJ QoPM 
Carlos Eduardo Memória de Sousa, MF nº 57173389/3, 2º SGT PM Giovani 
ferreira de Souza, Mf nº 5696712/5, cB PM danylo christian Gonçalves da 
conceição, Mf nº 4218905/2 e Sd PM Emilio cristiano Galdez lyra, Mf nº 
6401014/2; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 719521

FÉrias
.

Portaria Nº 100/2021 – cMG, de 21 de oUtUBro de 2021
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo as informações constantes nos Processos nº 2021/981530, 
2021/1081868, 2021/1101479, 2021/1107058, 2021/1107066 e 
2021/1128912.
rESolVE:
i – conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao biênio 
2020/2021, ao militar MaJ QoPM rG 32431 anderson ferreira assunção, 
Mf nº 54193097/3, nos períodos de 08 a 22/09/2021 (15 dias) e 18/10 a 
01/11/2021 (15 dias).

ii – conceder 15 (quinze) dias de férias regulamentares, referente ao bi-
ênio 2020/2021, ao militar TEN cEl QoPM rG 27028 Mauro Henrique da 
Silva Guerra, Mf nº 5774055/5, no período de 18/10 a 01/11/2021.
iii – conceder 15 (quinze) dias de férias regulamentares, referente ao 
biênio 2019/2020, à militar cB PM rG 38470 luana Sibelle cordeiro rodri-
gues, Mf nº 57231830/2, no período de 11 a 25/10/2021.
iV– alterar os períodos de gozo de férias do militar MaJ PM rG 35480 Heitor 
lobato Marques, Mf nº 57198332/3, concedido por meio da PorTaria Nº 
091/2021 de 20/09/2021, publicada no doE nº 34.705 de 21/09/2021, 
de 16 a 30/09/2021 (15 dias) e 16 a 30/11/2021 (15 dias) para 16 a 
29/09/2021 (14 dias) e 15 a 30/11/2021 (16 dias).
V - Transferir o período de 30 (trinta) dias de férias regulamentares, 
referente ao biênio 2020/2021, da militar 1º TEN PM rG 39197 lidia 
aguiar de almeida, Mf nº 4220575/2, concedido por meio da PorTaria 
Nº 085/2021 – cMG de 09/09/2021, publicada no doE nº 34.694 de 
10/09/2021, de 04/10 a 02/11/2021 para os períodos de 18 a 29/10/2021 
(12 dias) e 14 a 31/12/2021 (18 dias).
Vi – Transferir o período de 30 (trinta) dias de férias regulamentares, re-
ferente ao biênio 2020/2021, dos militares 1º TEN QoPM rG 32850 Thiago 
Santos cruz, Mf nº 54195596/5, 1º SGT PM rG 32607 Michel Neves Gon-
çalves, Mf nº 54192560/3, 3º SGT PM rG 27215 Gleidson da costa freitas, 
Mf nº 5779359/2, cB PM rG 36840 antonivaldo rodrigues alcantara, Mf 
nº 57222607/2 e cB PM rG 38560 raimundo Hélio Pereira de lima, Mf nº 
57232600/2, concedido por meio das Portarias nº 085 e 086/2021 – cMG 
de 09/09/2021, publicadas no doE nº 34.694 de 10/09/2021, de 04/10 a 
02/11/2021 para 05/10 a 03/11/2021.
Vii – Transferir o período de 30 (trinta) dias de férias regulamentares, 
referente ao biênio 2020/2021, do militar cB PM rG 40578 alécio 
fábio cunha Silva, Mf nº 4218819/2, concedido por meio da PorTaria 
Nº 085/2021 – cMG de 09/09/2021, publicada no doE nº 34.694 de 
10/09/2021, de 04/10 a 02/11/2021 para os períodos de 11 a 23/10/2021 
(13 dias) e 03 a 19/01/2022 (17 dias).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 21 dE oUTUBro dE 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 719677

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 494/2021-PGe.G., de 20 de outubro de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
AUTORIZAR, a Procuradora do Estado Viviane Ruffeil Teixeira Pereira, 
identidade funcional nº 54188337/1, a se afastar de suas funções no período 
de 20.12.2021 a 03.01.2022, para gozo de residual de férias 2019/2020 
interrompida pela PorTaria Nº 345/2021-PGE.G., de 16.07.2021, devendo 
responder pelo cargo de Procurador-chefe, o Procurador do Estado, José 
Henrique Mouta araujo, id. funcional nº 5763967/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 719311
Portaria Nº 496/2021-PGe.G., de 20 de outubro de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
aUToriZar, o servidor, Marildo dias ribeiro, id. funcional nº 2010372/1, 
a se afastar de suas funções no período de 01.12 a 15.12.2021, para gozo 
de residual de férias interrompida pela PorTaria Nº 311/2021-PGE.G., 
de 29.06.2021, devendo responder pelo cargo de Gerente de recursos 
Humanos a servidora, Elida Guimarães Valente, id. funcional nº 5889963/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 719347
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desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 495/2021-PGe.G., de 20 de outubro de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
dESiGNar, o Procurador do Estado, José Henrique Mouta araujo, id. fun-
cional nº 5763967/1, para responder pelo cargo de Procurador-chefe, por 
motivo de afastamento da titular, Viviane Ruffeil Teixeira Pereira, identida-
de funcional nº 54188337/1, no período de 04.01 a 18.01.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 719158

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 498/2021-PGe.G. Belém, 21 de outubro de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico 2021/1190778
rESolVE:
coNcEdEr, à servidora daniela Silva Salgado, assistente administrativo, 
identidade funcional nº 57215124/1 e cPf nº 882.983.962-00, suprimento 

de fundos no valor de r$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá obser-

var a classificação orçamentária abaixo:

25101.03.092.1508.8893 – 339030 – r$ 1.500,00

25101.03.092.1508.8893 – 339039 – r$ 2.500,00

o prazo para aplicação deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no 
prazo de 05 (cinco) dias, após o término da aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 719682

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 499/2021-PGe.G. Belém, 21 de outubro de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico 2021/1084205.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 453/2021-PGE.G. de 04.10.2021, 
publicada no doE 34724 de 05.10.2021, que concedeu diária aos 
servidores luis felipe Knaip do amaral, identidade funcional nº 5930958/1 
e Kaldy Ney Pinto Barbosa, identidade funcional nº 55589380/1, para o 
município de castanhal/Pa.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 719690

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 06/2021-seac
Excelentíssimo Senhor ricardo BriSolla BalESTrEri, Secretário Es-
tratégico de articulação da cidadania-SEac, no uso de suas atribuições 
legais, e, de acordo com as leis nº. 8.666/93 e 10.520/2002, e legislação 
complementar pertinente;

coNSidEraNdo o teor do Parecer da assessoria Jurídica, anexado ao 
Processo administrativo nº. 2021/703435; coNSidEraNdo as adjudica-
ções proferida pela Senhor Pregoeiro, referente ao Pregão Eletrônico nº 
06/2021-SEac, publicada no doE nº. 34.735, págs. 7 – em 14/10/2021; 
coNSidEraNdo a inexistência de qualquer vício ou irregularidade, resolve:
i - HoMoloGar as adjudicações proferida pelo Pregoeiro, referente à lici-
tação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o nº 06/2021-SEAC - Proces-
so nº. 2021/703435, coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para 
forNEciMENTo dE liXEiraS, para atender as necessidades das 06 (seis)
unidades USiPaZ da SEac, sendo elas: caBaNaGEM, icUÍ (aNaNiNdEUa);
NoVa UNiÃo (MariTUBa; BENGUi; ParaUaPEBaS e caNaÃ doS cara-
JáS, pelo melhor lance ofertado aos iTENS 01, 03 e 06, para a empresa 
forTclEaN coMÉrcio dE EQUiPaMENToS EirEli, inscrita no cNPJ sob 
o nº. 36.327.075/0001-29 / i.E: 11.666.388, sendo o iTEM 01: no valor 
global de r$ 6.996,37 (seis mil e novecentos e noventa e seis reais e trinta 
e sete centavos); iTENS 03: no valor global de r$ 32.000,00 (trinta e dois 
mil reais) e iTEM 06: no valor global de r$ 1.750,00 (um mil e setecentos 
e cinquenta reais, perfazendo o montante de r$ 40.746,37; aos iTENS 
02 e 04, para a empresa licEri coMÉrcio dE ProdUToS EM GEral 
lTda, inscrita no cNPJ nº. 6.950.671/0001-07 / i.E: 319/000424, sendo 
o iTEM 02: no valor global de r$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos) e 
iTEM 04: no valor 12.799,50, perfazendo o montante de r$ 17.299,50 
(dezessete mil e duzentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos); 
ao iTEM 05, para empresa PaBlo lUiS MarTiNS ME, inscrita no cNPJ 
nº. 09.138.326/000154/ i.E: 257504036, no valor global de r$ 9.209,70 
(nove mil e duzentos e nove reais e setenta centavos). E por fim, o ITEM 
07, para a empresa i G doS SaNToS dE oliVEira EirEli, no valor glo-
bal de r$ 1.939,80 (um mil e novecentos e trinta e nove reais e oitenta 
centavos).
ii - EMPENHE-SE o valor supracitado paras as empresas vencedoras, devi-
damente adjudicado pela Sr. Pregoeiro.
III - PUBLIQUE-SE o presente Despacho na forma da Lei para fins de eficácia.
Belém/Pa, 20 de outubro de 2021.
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 719369

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria aGe Nº 112/2021-GaB, de 21 de outubro de 2021.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020 e considerando os autos 
do processo nº 2021/1078782.
rEVoGar os termos da Portaria aGE Nº 009/2021-GaB, de 12/01/2021, 
publicada no doE nº 34.458 de 13/01/2021, que designou servidores para 
acompanhar e fiscalizar os Contratos em execução, firmados com a Audi-
toria Geral do Estado-aGE, a contar de 21/10/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 719154

desiGNar serVidor
.

Portaria aGe Nº 113/2021-GaB, de 21 de outubro de 2021.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020 e considerando os autos 
do processo nº 2021/1078782.
DESIGNAR os Servidores a seguir relacionados para acompanhar e fiscali-
zar os Contratos em execução, firmados com a Auditoria Geral do Estado
-aGE, em consonância com o estabelecido no art. 67 e parágrafos, da lei 
N° 8.666/1993 e suas alterações, combinado com o decreto Estadual N° 
870 de 04/09/2013, publicado no d.o.E. N° 32.496 de 07/10/2013.
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ordeM FiscaL/MatricULa FiscaL sUBstitUto/MatricULa coNtrato Nº oBJeto coNtratada cNPJ/cPF VaLor GLoBaL

1

fabíola de almeida Evangelista - 
55588395/1

Vera lúcia Silva da costa - 5140889/1 021/2019 Mão de obra terceirizada KcM Serviços Especializados de 
limpeza EirEli 83.569.459/0001-38 407.337,41

2 Vera lúcia Silva da costa - 5140889/1 025/2019 Impressão digital, cópias e 
fotocópias digitais

Print Solution Serviços de 
Processamento de documentos 

lTda - EPP
07.928.901/0001-97 192.600,00

3 filipe José Gianino Monteiro - 
5946619/1 Silvio rogério Baganha da Silva - 51855744/4 003/2021 Manutenção de ar condi-

cionado

TaM comércio de Peças e 
de Serviços de refrigeração 

lTda-EPP 29.044.927/0001-05 11.514,00

4 José augusto de Souza Souza - 
55588532/1 Verônica Maria Rodrigues Reis - 57191342/1 022/2019 locação de veículos - Hatch, 

Sedan e Pickup atlanta rent a car lTda 01.135.910/0001-44   357.994,09

5

lecilene Tavares de azevedo - 
57213146/5

João augusto Barbosa Tavares - 51855698/5 001/2021 água mineral natural lottus comércio de alimentos e 
Bebidas -EirEli -EPP 34.018.264/0001-94 2.774,00

6 João augusto Barbosa Tavares - 51855698/5 002/2017 Telefonia fixa comutada claro S/a 40.432.544/0001-47  18.000,00

7

luis claudio lopes Sacramento - 
761435/1

ana lúcia de Morais Silva - 57192226/1 004/2021 Tecnologia da informação
ProdEPa - Empresa de Tecnol. 
da informação e comunicação 

do Estado do Pará
05.059.613/0001-18   197.861,28

8 ana lúcia de Morais Silva - 57192226/1 009/2019 Locação de Imóvel J B de S ramos EirEli 07.934.428/0001-50   249.314,64

9 ana lúcia de Morais Silva - 57192226/1 008/2019 Locação de Imóvel luzia Moraes Barbosa 760.402.832-20   249.314,64

10 luis fernando Bittencourt dos Santos 
- 51855599/4 filipe José Gianino Monteiro - 5946619/1 002/2021

Sanitização de ambientes no 
combate a coVid-19

Nopragas controle ambiental 
lTda

05.972.711/0001-41
 4.128,00

11 roberto carlos alves Mendes - 
8011818/3 lucila rodrigues Pereira - 5951005/2 003/2020 Transporte individual privado 

de passageiros
KGa desenvolvimento e Tecno-

logia EirEli 24.784.257/0001-40 36.416,88

12 rosangela Pamplona ferreira - 
57209544/4 lucas Monfredo Pantoja - 5956937/1 004/2020 Serviços Postais Empresa Brasileira de correios e 

Telégrafos - EcT 34.028.316/0018-51   12.000,00

13 Vera lúcia Silva da costa - 
5140889/1 fabíola de almeida Evangelista - 55588395/1 005/2019 Publicação de atos admi-

nistrativos
Imprensa Oficial do Estado 

do Pará 04.835.476/0001-01   120.000,00

 dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 719156



 diário oficial Nº 34.744  19 Sexta-feira, 22 DE OUTUBRO DE 2021

.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

eXtrato do editaL PreGÃo eLetrÔNico FUNdaÇÃo ParÁPaZ 
Nº 012/2021 - rePUBLicaÇÃo
a fundação ParáPaZ, fundação Pública Estadual, comunica que realizará 
licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por LOTE, 
conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa especializada no fornecimento de MaTE-
rial EPiS, para atender as demandas da fundação ParáPaz por meio do 
Projeto “ParáPaZ Solidário” que visa promover a distribuição de gêne-
ros alimentícios como forma mínima de humanizar os impactos causados 
pela pandemia do coVid-19, no que se refere a insegurança alimentar.
daTa da aBErTUra: 28 de outubro de 2021.
Hora da aBErTUra: 9h (Horário de Brasília).
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 926516 – fundação ParáPaZ - (avenida João Paulo ii, nº 632, 
cEP.: 66095-492, Marco, Belém-Pa).
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: será a partir da disponibilização do Edital 
no coMPraSNET, no dia 22/10/2021 às 08:00h (horário de Brasília – df).
a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras do Governo fe-
deral - coMPraSNET, no endereço www.comprasnet.gov.br (www.compras-
governamentais.gov.br) e no Portal Eletrônico de Compras do Governo do 
Estado do Pará – coMPraSPará, no endereço www.compraspara.pa.gov.br.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 719333

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 0153/2021-Gs/sePLad de 06 de oUtUBro de 2021.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
04 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial nº 34.051 de 05 de 
dezembro de 2019 e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/1051005;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 01.10.2021, a PorTaria Nº 345/2020 de 04.12.2020, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº. 34.429 de 08.12.2020, que cedeu 
a assembleia legislativa do Estado do Pará - alEPa, do servidor HENriQUE 
cEZar SaNToS loBaTo, id. funcional nº 80845665/1, ocupante do cargo 
de consultor Jurídico do Estado.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 06 
dEoUTUBro dE 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 719187
Portaria Nº 994/2021- daF/sePLad de 20 de oUtUBro de 2021
a diretora de administração e finanças-SEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 9/2021-ccG de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 
02 de dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro 
de 2019, e ainda,
coNSidEraNdo o processo n° 2021/790493, de 20 de julho de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rESolVE:
1. rEVoGar a PorTaria Nº 506/2020 - daf/SEPlad dE 07 dE oUTUBro 
dE 2020, publicado no doE Nº 34366, de 08 de outubro de 2020.
2. dESiGNar o servidor NaTaNY SoarES lEiTE, funcional nº. 57220133/1, 
ocupante do cargo de Gerente, para a função de fiscal e o servidor car-
loS alBErTo alVES dE alMEida, id. funcional nº. 26921/1, ocupante 
do cargo de auxiliar operacional de Segurança, para a função de Suplen-
te, devendo ser intermediador substituto entre as partes do contrato nº 

09/2020 - SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE PLA-
NEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e o corrEioS.
3. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 719529

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº996/2021-daF/sePLad, de 20 de oUtUBro de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/1162391;
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora adaHir SoUZa doS SaNToS, id. funcional 
nº28851/1, ocupante do cargo de Técnico B, lotada na coordenadoria de 
Monitoramento e avaliação de Programas, 60 (sessenta) dias de licença 
Prêmio, no período de 25 de outubro a 23 de dezembro de 2021, referente 
ao triênio de 04.01.2009 a 03.01.2012 (1ª e 2ª etapas).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 20 dE 
oUTUBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araUJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 719162

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 995/2021-daF/sePLad, de 20 de oUtUBro de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2021/1158472,
r E S o l V E:
forMaliZar a designação do servidor ZoroBaBEl riBEiro GUEdES, id. 
funcional  nº. 57175808/3, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Públi-
ca, para responder pela coordenadoria de orçamento e finanças, durante 
o impedimento da titular Maria GorETH fEiToSa dE alMEida, id. fun-
cional nº. 5945868/1, no período de 18.10.2021 a 14.11.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 20 dE 
oUTUBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 719159
Portaria N°. 997/2021-daF/sePLad, de 21 de oUtUBro de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2021/1132890,
r E S o l V E:
forMaliZar a designação do servidor iJaNil SardiNHa JUNior, id. fun-
cional nº. 57212616/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, 
para responder como assessor Técnico ii, durante o impedimento do ti-
tular BrUNo calaNdriNE alMEida, id. funcional nº. 57191355/1, no 
período de 04.10.2021 a 02.11.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 21 dE 
oUTUBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 719614

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 55/2021 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo - SEPlad, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01, com sede na 
Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Belém/Pa, cEP: 66.093-542.
coNTraTada: coNSTrUlaGoS coNSTrUTora E EMPrEENdiMENToS 
lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 01.780.060/0001-37, com sede na rua 
Ernesto Pinto filho, nº 39, Sl 01, conjunto Shangrilá ii, Parque dez, Ma-
naus/aM, cEP: 69.054-692.
oBJETo: Prestação de serviços eventuais de manutenção predial, preven-
tiva e corretiva, com fornecimento de material, mão de obra e equipamen-
tos, para os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, situados na 
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região Metropolitana de Belém (ananindeua, Belém, Benevides, Marituba, 
Santa Bárbara do Pará e Santa isabel do Pará), e nas cidades de Breves, 
itaituba, Tucuruí, Santarém, Marabá, altamira, cametá, capanema, reden-
ção e Parauapebas), em conformidade com as especificações, qualidade e 
condições gerais estabelecidas no Termo de referência - anexo i do Edital.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas
Natureza da despesa: 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: r$ 209.149,00
fonte: 0101000000
origem dos recursos: Tesouro Estadual
daTa da aSSiNaTUra: 19/10/2021.
ViGÊNcia: 19/10/2021 a 18/10/2022.
ordENador: HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 719612

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 973/2021-daF/sePLad, de 13 de oUtUBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores desta 
Secretaria, conforme quadro abaixo.

Matrícula Servidor Período aqui-
sitivo Período concessivo

3255565/1 alBiNo JoSE da SilVa BarBoSa 2020/2021 03/11/2021 a 02/12/2021
57173473/1 aTHoS caNdEiaS loUrEiro dE alcÂNTara 2019/2020 03/11/2021 a 02/12/2021

28460/1 BENEdiTo cardoSo dE MaToS 2019/2020 22/11/2021 a 21/12/2021
57175312/1 carloS BENJaMiN dE SoUZa GoNÇalVES 2020/2021 22/11/2021 a 21/12/2021
54195607/1 daNiEla dE caSSia fErrEira da SilVa 2020/2021 08/11/2021 a 07/12/2021
54191755/7 EdiNEUSa Maria SilVEira alENcar da roSa 2020/2021 03/11/2021 a 02/12/2021
54185387/2 GEiSa SiMoNE da SilVa SoUSa liMa 2020/2021 01/11/2021 a 30/11/2021

28070/1 GEraldo GoBiTScH NETo 2020/2021 03/11/2021 a 02/12/2021
3279634/1 GEroNiMo corrÊa 2020/2021 01/11/2021 a 30/11/2021
55588531/3 HEraldo MarQUES NoGUEira 2020/2021 01/11/2021 a 30/11/2021
3215075/1 HilToN dE frEiTaS MENdES 2020/2021 03/11/2021 a 02/12/2021
57212616/1 iJaNil SardiNHa JUNior 2020/2021 01/11/2021 a 30/11/2021
57213085/1 JoÃo cHarlET PErEira JUNior 2020/2021 04/11/2021 a 03/12/2021
57175306/1 JoÃo claUdio VaScoNcEloS GaMa 2020/2021 25/11/2021 a 24/12/2021
3279618/1 JoÃo dE JESUS corrÊa 2020/2021 01/11/2021 a 30/11/2021
5941037/1 JoElMa dE faTiMa GoMES da SilVa 2020/2021 01/11/2021 a 30/11/2021
3253155/1 JoSE coSTa da SilVa 2019/2020 03/11/2021 a 02/12/2021
57191508/1 JoSiENE TaVarES dE liMa 2019/2020 24/11/2021 a 23/12/2021
5940369/2 JUliaNa SoUZa SaBiNo 2020/2021 01/11/2021 a 30/11/2021
5946536/1 lUcaS lola ladiSlaU 2020/2021 01/11/2021 a 30/11/2021
54194478/1 Marcia corrEia laGo MoUra 2019/2020 22/11/2021 a 21/12/2021

80810/3 Maria dE NaZarE PaES loUrEiro 2020/2021 03/11/2021 a 02/12/2021
26662/1 Maria dE NaZarE SoUZa dE MENdoNÇa 2020/2021 16/11/2021 a 15/12/2021

3279642/1 Mario JorGE corrÊa 2020/2021 01/11/2021 a 30/11/2021
57191156/2 Nidia Naiara oliVEira dE SoUZa 2019/2020 03/11/2021 a 02/12/2021
3279570/1 PEdro corrÊa 2020/2021 01/11/2021 a 30/11/2021
3254380/1 raiMUNda lEÃo diaS dE alBUQUErQUE 2019/2020 03/11/2021 a 02/12/2021
6119999/1 raiMUNdo NoNaTo BarBoSa PiMENTEl 2020/2021 03/11/2021 a 02/12/2021
54196670/2 roBErTa BraGa fErNaNdES dE MoraES 2020/2021 03/11/2021 a 02/12/2021
54185724/3 roSEaNE aNdradE da SilVa 2020/2021 22/11/2021 a 21/12/2021
3254771/1 roSEMErY TillMaNN da SilVa 2020/2021 29/11/2021 a 28/12/2021
5902511/1 THiaGo coUcEiro PiTMaN MacHado 2019/2020 03/11/2021 a 02/12/2021
5834376/2 ValdENi da coNcEiÇÃo fariaS 2019/2020 03/11/2021 a 02/12/2021
119644/2 WaNda araUJo doS SaNToS 2020/2021 16/11/2021 a 15/12/2021

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 13 dE 
oUTUBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 719207
Portaria Nº 990/2021-daF/sePLad, de 19 de oUtUBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 

de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994
coNSidEraNdo o Processo nº. 2021/1147348,
rESolVE:
forMaliZar, a contar de 14/10/2021, por necessidade de serviço, a 
interrupção do gozo de férias, concedido por intermédio da PorTaria Nº 
861/2021 – daf/SEPlad de 08/09/2021, publicada no doE nº.34.701 de 
16/09/2021, à servidora BarBara diaS MElo, id. funcional nº 5901721/3, 
ocupante do cargo de Gerente, lotada na diretoria de Planejamento e 
Seleção de Pessoas – dPP/SEPlad.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 19 dE 
oUTUBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 992/2021-daF/sePLad, de 19 de oUtUBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994
coNSidEraNdo o Processo nº. 2021/1179594,
rESolVE:
forMaliZar, a contar de 19/10/2021, por necessidade de serviço, a 
interrupção do gozo de férias, concedido por intermédio da PorTaria Nº 
861/2021 – daf/SEPlad de 08/09/2021, publicada no doE nº.34.701 de 
16/09/2021, ao servidor roBSoN da SilVa fErNaNdES, id. funcional 
5933862/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de infraestrutura, 
lotado na Coordenadoria do Patrimônio Imobiliário – CPAI/DGP/SEPLAD.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 19 dE 
oUTUBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 719233
Portaria Nº 998/2021-daF/sePLad, de 21 de oUtUBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994
coNSidEraNdo o Processo nº. 2021/1187652
rESolVE:
forMaliZar, a contar de 19/10/2021, por necessidade de serviço, a 
interrupção do gozo de férias, concedido por intermédio da PorTaria Nº 
861/2021 – daf/SEPlad de 08/09/2021, publicada no doE nº.34.701 
de 16/09/2021, à servidora KaTiaNE MacHado BarBoSa, id. funcional 
nº 5898399/2, ocupante do cargo de Secretária da consultoria Jurídica , 
lotada no Gabinete – GS/SEPlad.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 21 dE 
oUTUBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 999/2021-daF/sePLad, de 21 de oUtUBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1177813
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
rESolVE:
coNcEdEr 10 (dez) dias de férias regulamentares à aliNE da coSTa oli-
VEira id. funcional 54196765/3, ocupante do cargo de assessor Técnico 
ii, lo tada na diretoria do Sistema de Gestão de Pessoas – dSP/SEPlad, 
no período de 27 de dezembro de 2021 a 05 de janeiro de 2022, referente 
ao período aquisitivo de 21 de janeiro de 2020 a 20 de janeiro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 21 dE 
oUTUBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 719545
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cHaMada PÚBLica sePLad / seFa Nº 002/2021
financiamento do Projeto “asfalto Por Todo Pará ii” do Estado do Pará
o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e 
administração (SEPlad) e da Secretaria de Estado da fazenda (SEfa), 
comunica às instituições financeiras, organismos e entidades de crédito 
nacionais e estrangeiras, públicas e privadas, a abertura da presente 
chamada Pública, fundamentada no decreto Estadual nº 1.665, de 18 de 
junho de 2021, e nos termos deste edital, visando à obtenção de propostas 
para análise da viabilidade de contratação de operação de crédito interno, 
na modalidade de operação contratual interna (com garantia da União) 
ou operação contratual interna, sem garantia da União, na forma da 
lei complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, e suas alterações, no 
montante de r$800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), destinada à 
realização de investimentos de despesa de capital em projeto estruturante 
de interesse do estado, na finalidade de Infraestrutura. 
a presente chamada Pública será realizada mediante a instauração de 
procedimento, conforme estabelecido neste edital, de seleção da proposta 
mais vantajosa para o Estado do Pará, de apoio financeiro à realização 
de investimentos no Pará, no projeto denominado “asfalto por Todo Pará 
ii” de interesse do estado, na área/eixo de infraestrutura, descrito no 
item 3 deste edital, ajustado à peculiaridade do objeto da contratação, 
condicionada às autorizações de que trata o subitem 1.2 seguinte.
1. oBJeto da coNtrataÇÃo e coNdicioNaNtes LeGais
1.1. a presente chamada Pública tem como objeto a recepção de propostas 
de financiamento, visando analisar a viabilidade da contratação de agente 
financeiro na efetivação de operação de crédito interno, com ou sem 
garantia da União, no montante de r$800.000.000,00 (oitocentos milhões 
de reais). Os recursos oriundos do financiamento serão destinados, 
exclusivamente, à realização de investimento no programa do PPa 2020-
2023 do Estado do Pará denominado “desenvolvimento Urbano - Habitação, 
Saneamento e Mobilidade”, cujo objetivo é disponibilizar o acesso aos serviços 
Urbanos de Mobilidade e ordenamento Territorial, na ação orçamentária de  
“Pavimentação, recuperação e drenagem de Vias Urbanas”.
1.2. a contratação da operação de crédito, para a qual se solicitam 
propostas, somente será efetivada após: 
1.2.1 aprovação de Projeto de lei e promulgação de lei autorizadora, 
contendo autorização específica, por parte do Poder Legislativo estadual, 
permitindo ao Poder Executivo realizar a contratação da operação de 
crédito para financiamento do investimento objeto desta Chamada Pública;
1.2.2 análise e a devida aprovação da Secretaria do Tesouro Nacional, 
do Ministério da Economia (STN/ME), e da Procuradoria Geral da fazenda 
Nacional (PGfN/ME), no caso da operação de crédito ser proposta com 
garantia da União, além do cumprimento das demais condições previstas 
no artigo 32 da lei complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, bem como 
a observância das demais legislações correlatas relativas à contratação de 
operações de crédito.
2. caracterÍsticas FiNaNceiras da oPeraÇÃo de crÉdito
2.1. a operação de crédito será contratada considerando as seguintes 
características financeiras: 
2.1.1. Modalidade da operação: operação contratual interna (com garantia 
da União) ou operação contratual interna, sem garantia da União;
2.1.2. Montante a ser financiado: R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais);
2.1.3. Moeda de financiamento: Real Brasileiro (R$);
2.1.4. Prazos do financiamento:
2.1.4.1. Prazo mínimo de carência (a): 12 meses ( 1 ano )
2.1.4.2. Prazo mínimo de amortização (B): 108 meses ( 9 anos)
2.1.4.3. Prazo total mínimo (a+B):  120 meses (dez anos)
2.1.5. desembolso: o principal será desembolsado de acordo com o  
Cronograma Financeiro proposto pelo agente financeiro e acordado com o 
tomador para a operação de crédito.
2.1.6. amortização do Principal: a amortização do principal deverá ser realizada 
em parcelas mensais, trimestrais, quadrimestrais ou semestrais, iguais e 
consecutivas, após transcorrido o período de carência, estipulado no item 2.1.4.1; 
2.1.6.1. Sistema de Amortização do Principal: A ser definido pelo tomador, 
com base na indicação proposta pelo agente financeiro; 
2.1.7. Encargos financeiros da Operação:
2.1.7.1. A instituição financeira proponente deverá especificar todos os 
custos que compõem o financiamento.
2.1.7.2. Juros Remuneratórios: A serem indicados pela instituição financeira 
proponente, especificando encargo variável e encargo fixo, com indexador, 
taxa de spread e outros detalhes necessários para a sua efetiva compreensão.
2.1.7.3. Base de cálculo da taxa de juros: Especificar qual é a base de 
cálculo da taxa de juros. Exemplo: saldo devedor de valores efetivamente 
desembolsados pela instituição financeira; total do valor contratado 
independentemente de desembolsos realizados, etc;
2.1.7.4. Pagamento dos Juros Remuneratórios: Durante o prazo de 
carência, na periodicidade estabelecida em contrato, a partir da data de 
assinatura do contrato de financiamento. Após o período de carência, o 
pagamento dos juros remuneratórios será devido nas mesmas datas de 
pagamento das amortizações do principal. 
2.1.7.5. demais despesas/custos/encargos: Todas as despesas, custos 
e demais encargos envolvidos na operação de crédito deverão constar da 
proposta, especificando a forma de cálculo, a condição de pagamento e todos 
os detalhes necessários para efetiva compreensão, para cada um deles.
2.1.7.6. custo Efetivo Total (cET): o cET deverá ser o custo all in, expresso 
em uma taxa percentual anual com 4 (quatro) casas decimais, englobando 
todos os custos, taxas, juros remuneratórios, comissões, encargos e 
quaisquer despesas decorrentes do financiamento a serem assumidos pelo 
Estado do Pará; 
2.2. Aval da contratação: Com garantia fidejussória da União, nos termos 
do Manual para instrução de Pleitos - MiP - da STN/ME, ou com garantias 
oferecidas pelo Estado do Pará. a Garantia permanecerá válida em caso de 
sindicalização ou cessão parcial ou total do crédito garantido.

2.2.1. caso o estado opte em realizar a contratação da operação de 
crédito sem garantia fidejussória da União, serão oferecidas em garantia 
da operação de crédito as cotas de repartição constitucional, do fundo 
de Participação dos Estados – fPE, ou autorização para débito em conta 
bancária mantida pelo estado no estabelecimento bancário da proponente, 
ou analisada outra forma de garantia requerida pela proponente.
2.3. A proposta de financiamento poderá ser apresentada de forma isolada 
pela proponente ou por meio de sindicalização com outras instituições 
financeiras, com indicação expressa da instituição líder que apresentará a 
proposta de financiamento e representará o conjunto das instituições nos 
atos relativos a esta chamada Pública.
2.3.1. Sindicalização: a sindicalização não poderá ser feita por meio de 
securitização. a vedação à securitização deverá estar expressamente 
prevista no contrato. considera-se securitização a emissão de títulos 
ou valores mobiliários referenciados, direta ou indiretamente, sobre os 
créditos atinentes ao financiamento.
2.3.2. Os créditos oriundos do financiamento poderão ser cedidos 
ou transferidos a terceiros, desde que não contenha nenhum tipo de 
estruturação que preveja a securitização do crédito.
2.4. liquidação antecipada facultativa: deverão ser previstas as condições 
aplicáveis à hipótese de pagamento antecipado do financiamento, ainda 
que não componha seu custo efetivo total.
2.5. O financiamento não contará com contrapartida financeira ou de 
serviço por parte do Estado do Pará. 
3. caracterÍsticas Gerais do  ProJeto 
3.1.  o projeto  selecionado para esta chamada Pública compõe-se de 
intervenções/ações de investimentos em despesa de capital para a 
finalidade de Infraestrutura do Estado do Pará, com a seguinte destinação 
dos recursos: Execução de Serviços de drenagem e Pavimentação asfáltica 
de Vias Urbanas em 12 (doze) regiões de integração do Estado do Pará.
3.2.   o detalhamento do  projeto  está previsto e devidamente caracterizado 
no aNEXo nº 01 do presente instrumento, o qual poderá sofrer alterações 
por parte do Estado do Pará.
4. PreMissas Para o cÁLcULo do cUsto eFetiVo totaL e do 
deseMBoLso da oPeraÇÃo de crÉdito
4.1. as regras estabelecidas neste item servirão como parâmetro, objetivando 
a uniformidade das propostas, podendo a proposta vencedora vir a ser 
alterada em virtude da tramitação da operação na STN/ME e desde que seja 
com aumento da vantajosidade para o interesse do Estado do Pará.
4.2. desembolso: o principal será desembolsado na forma prevista 
no cronograma financeiro proposto e ou acordado com o estado para 
a operação de crédito e em parcelas estabelecidas nas periodicidades 
ajustadas no instrumento contratual da operação.
4.3. O custo total do financiamento deverá atender, no caso de operação 
de crédito com garantia da União, aos parâmetros vigentes da “Tabela 
de custo Máximo para operações de crédito com Garantia da União”, 
publicada pela STN/ME bimestralmente.
5. da ProPosta
5.1. Requisitos aplicáveis ao aceite da proposta, para fins de habilitação ao 
processo estabelecido nesta chamada Pública:
5.1.1. a proposta apresentada deverá conter aceitação expressa das 
condições previstas nesta chamada Pública, na forma do aNEXo nº 02 do 
presente instrumento:
5.1.1.1. a proposta deverá observar a forma prevista pelo aNEXo nº 02 
da presente chamada Pública, informando todo o conteúdo nele previsto;
5.1.1.2. registrar a razão social, cNPJ, endereço, telefone e endereço 
eletrônico da instituição financeira proponente, bem como a indicação 
do(s) responsável (is) pela condução da operação de crédito;
5.1.1.3. Ser redigida no idioma português e impressa por processo 
eletrônico, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, 
em papel timbrado ou com carimbo personalizado da instituição financeira 
proponente (ou líder, em caso de sindicalização);
5.1.1.4. Em caso de operação sindicalizada, a proposta deverá estar 
assinada pelo responsável da instituição líder, devidamente acompanhada de 
documento que comprove a competência da instituição líder para representar 
as demais no âmbito desta chamada Pública e, se for o caso, acompanhado 
dos instrumentos societários capazes de legitimar essa condição;
5.1.1.5. Vir acompanhada de minuta do respectivo contrato de 
financiamento, redigida no idioma português;
5.1.1.6. Anexar simulação de cronograma financeiro de pagamento de 
juros remuneratórios, demais despesas/custos e amortizações de principal, 
nos termos do item 2.
5.1.1.7. anexar o cálculo da Taxa interna de retorno - Tir da operação de crédito. 
5.2.  a proposta deverá apresentar prazo de validade mínimo de 180 
(cento e oitenta) dias, contados a partir do termo final do prazo de entrega 
das propostas;
5.3.  a proposta deverá ser apresentada na modalidade de Proposta firme, 
ou seja, cujas condições financeiras já tenham sido inteiramente aprovadas 
por todos os órgãos competentes da proponente.
5.4.  Os agentes financeiros interessados deverão entregar suas propostas, 
até às 14:00 h do dia 08 de novembro de 2021, em uma das seguintes 
formas, não se admitindo a entrega conjunta de proposta nas duas formas:
5.4.1 impressa, devidamente acondicionada, em envelope lacrado, 
endereçada ao seguinte destinatário:
Secretaria de Estado de Planejamento e administração - SEPlad
a/c da Secretaria adjunta de recursos Especiais
diretoria de captação de recursos
assunto: Proposta - chamada Pública SEPlad/SEfa nº 02/2021
rua Boaventura da Silva, 401/403, 2º andar – Bairro do reduto
cEP: 66.053-050. Belém – Pa
5.4.1.1. Na área do envelope destinada à indicação do destinatário previsto 
no item 5.4.1, deverá conter ainda os seguintes dizeres: “coNfidENcial – 
ProiBida a aBErTUra Por PESSoaS NÃo aUToriZadaS”.
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5.4.2 Eletrônica, através do endereçamento da documentação especificada 
no sub item 5.1.1, em formato pdf, para o seguinte endereço eletrônico: 
dcr@seplad.pa.gov.br;  
5.5.   a Proposta deverá permanecer válida durante o prazo necessário 
até a aprovação final da operação de crédito, a qual, no âmbito federal, é 
condicionada às avaliações finais da Secretaria do Tesouro Nacional e da 
Procuradoria-Geral da fazenda Nacional, se for o caso, ambas vinculadas 
ao Ministério da Economia.
6. soLicitaÇÃo de escLareciMeNtos
As instituições financeiras participantes poderão solicitar esclarecimentos 
diretamente à Secretaria de Estado de Planejamento e administração 
(SEPlad), exclusivamente por meio do seguinte endereço de correio 
eletrônico: dcr@seplad.pa.gov.br.
6.1. o prazo para o envio das solicitações de esclarecimentos será até 24 
(vinte e quatro) horas antes da data prevista no item 5.4.
6.2. No intuito de garantir a isonomia do procedimento, as solicitações de 
esclarecimentos e suas respectivas respostas serão publicadas no endereço 
eletrônico: https://www.seplad.pa.gov.br.
7. da aBertUra/coMUNicaÇÃo de receBiMeNto de ProPostas
7.1. Na data de 10 de novembro de 2021, às 10:00 horas, na sala de reuniões 
do 2º andar da Secretaria de Estado de Planejamento e administração 
(SEPlad), situada no endereço constante do subitem 5.4.1 serão abertos 
os envelopes das propostas entregues presencialmente, e comunicado aos 
presentes o teor das propostas recebidas por via eletrônica;
7.1.1. a audiência de abertura/comunicação de recebimento de propostas 
será pública.
7.1.2. Por ocasião da audiência de abertura/comunicação de recebimento 
de propostas, será lavrada ata a ser subscrita pelos representantes do 
estado e dos proponentes presentes na audiência.
7.2.  a análise das propostas será realizada, internamente, em momento 
posterior.
7.3. as propostas serão analisadas por representantes da Secretaria de 
Estado de Planejamento e administração (SEPlad) e da Secretaria de 
Estado da fazenda (SEfa), na forma dos critérios e requisitos estabelecidos 
neste edital.
7.4. Serão pré-selecionadas as propostas que apresentarem o menor custo 
total do financiamento, ou seja, o menor custo efetivo total (cET) de que trata 
o subitem 2.1.7.6, combinado com as demais condições exigidas, com vistas 
à seleção, por parte da Secretaria de Estado de Planejamento e administração 
(SEPlad), da proposta mais vantajosa para o Estado do Pará.
8. traNsParÊNcia do ProcediMeNto
os termos da presente chamada Pública, bem como o seu respectivo 
resultado, serão publicados no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE) e 
disponibilizados no endereço eletrônico do Sítio da SEPLAD: https://www.
seplad.pa.gov.br. 
8.1.1  o resultado deste processo seletivo será divulgado em até 15 
(quinze) dias úteis contados a partir do prazo estabelecido no subitem 5.4.
8.1. Quaisquer alterações, eventualmente necessárias, nos termos do 
edital da presente chamada Pública serão realizadas e divulgadas por 
meio do Diário Oficial do Estado do Pará (DOE) e do endereço eletrônico 
mencionado no item 8.1.
9. da PossiBiLidade de coNtrataÇÃo
9.1. Na hipótese do início da tramitação da contratação ocorrer após 
o período de validade da proposta vencedora e a respectiva instituição 
proponente recusar-se a prorrogar esse prazo, será concedida a 
oportunidade para todas as instituições participantes em atualizar suas 
propostas.
9.2. caso o estado opte por efetivar a contratação da operação de crédito de 
que trata esta chamada Pública, a assinatura do contrato ocorrerá em data 
a ser definida conforme o interesse público manifestado pelo Estado do Pará.
10. disPosiÇÕes Gerais
10.1. a seu exclusivo critério, o Estado do Pará poderá suspender ou 
cancelar o presente processo seletivo, durante ou após a sua conclusão, 
não assumindo qualquer custo ou despesa incorridos pelas instituições 
financiadoras proponentes.
10.2. a conclusão do procedimento seletivo das propostas NÃo obriga o 
estado a contratar a operação de crédito objeto deste edital.
10.3. o contrato será regido pela legislação brasileira vigente no momento 
da contratação.
10.4. ressalta-se que, no âmbito estadual, a contratação está condicionada 
à deliberação da assembleia legislativa sobre a Mensagem e Projeto de lei 
para a autorização legislativa, de iniciativas do Governo do Estado, em 
que demonstrará e justificará a necessidade e capacidade de pagamento 
do financiamento para os investimentos, requerendo autorização do Poder 
legislativo para a efetivação da contratação da operação de crédito objeto 
desta chamada Pública.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

aNeXo Nº 01 – caracterÍsticas Gerais 
do ProJeto de iNVestiMeNto:

i- FiNaLidade/oBJeto do ProJeto
A finalidade do projeto é ampliar a infraestrutura do Estado do Pará com 
a execução de serviços de drenagem e pavimentação asfáltica de vias 
urbanas em 12 (doze) regiões de integração do Estado do Pará.
o objetivo principal  é atender a população do Estado do Pará, aumentando 
a infraestrutura viária através da pavimentação, proporcionando uma 
melhor integração entre as regiões e maior qualidade de vida para seus 
habitantes;

ii- descriÇÃo detaLHada do escoPo do ProJeto
o projeto “asfalto por todo Pará ii” visa ampliar a infraestrutura urbana 
dos municípios paraenses com a execução dos serviços de drenagem, 
pavimentação asfáltica, construção de meios fios e sinalização das vias. 
Nesta fase o projeto tem como meta  a implantação de 568 km  de vias 
nas 12 ( doze) regiões de integração até 2022, beneficiando direta e 
indiretamente toda a população paraense com a melhoria da mobilidade 
urbana, garantindo melhor qualidade de vida para a população. 
O projeto tem alcance econômico e social que vai contribuir para o 
incremento do desenvolvimento dos municípios atendidos, garantindo 
melhorar condições de limpeza, contribuindo para a saúde pública, e 
proporcionar níveis satisfatórios de segurança, velocidade e economia no 
transporte de pessoas e mercadorias através da pavimentação de vias 
públicas urbanas.
a intervenções e valores do projeto foram assim dimensionados:

região de integração Grupo Natureza de despesa Valor

Marajó investimento obra r$ 55.000.000,00

rio caeté investimento obra r$ 78.000.000,00

carajás investimento obra r$ 77.000.000,00

Guamá investimento obra r$ 97.000.000,00

rio capim investimento obra r$ 84.000.000,00

lago de Tucuruí investimento obra r$ 48.000.000,00

Guajará investimento obra r$ 38.000.000,00

Baixo amazonas investimento obra r$ 87.000.000,00

Tocantins investimento obra r$ 96.000.000,00

araguaia investimento obra r$ 71.000.000,00

Xingú investimento obra r$ 44.000.000,00

Tapajós investimento obra r$ 25.000.000,00

VaLor totaL do iNVestiMeNto r$ 800.000.000,00

iii- faSE EM QUE SE ENcoNTra o ProJETo
o projeto encontra-se em fase de sua execução a iniciar.
iV- PraZo dE EXEcUÇÃo do ProJETo
o prazo de execução do projeto é de 12(doze) meses.
aNeXo Nº 02 – ModeLo de ProPosta e decLaraÇÃo de 
aceitaÇÃo das coNdiÇÕes ecoNÔMicas e FiNaNceiras da 
oPeraÇÃo de crÉdito
a proponente ________________, inscrita no  cNPJ/Mf   sob o  número 
________, representada  no  presente ato por __________, profissão 
_________, inscrito no cPf sob o número _________ e  no  rG  sob o 
número ________, órgão emissor ______, na forma do instrumento de 
mandato anexo (ou na forma do estabelecido no seu contrato social/estatuto 
social), vem declarar e propor, para fins de cumprimento do disposto na Chamada 
Pública SEPlad/SEfa nº 02/2021, em consonância com o edital publicado no 
Diário Oficial do Estado do Pará em ___/___/2021, o quanto segue:
i. compreende e está de acordo com os termos da chamada Pública 
SEPlad/SEfa nº 02/2021;
ii. coNdiÇÕES GEraiS do fiNaNciaMENTo:
1. Valor do financiamento proposto: R$800.000.000,00 (Oitocentos 
milhões de reais).
2. Moeda do financiamento: Real Brasileiro (R$).
iii. EMPrÉSTiMo SiNdicaliZado: 
SiM (     )
instituição financeira lÍdEr:  _________
instituições financeiras lideradas: _______
NÃo (       )
iV. coNdiÇÕES ProPoSTaS dE coNTraTaÇÃo da oPEraÇÃo dE crÉdiTo:
iV-1 ModalidadE: operação contratual interna (com garantia da União)
1. Prazos do financiamento:
a) Prazo de carência (a): ___ meses ( __ anos )
b) Prazo de amortização (B): ____ meses ( __ anos) 
c) Prazo total (a+B): _____ meses (____ anos)
2. custo do financiamento:
a) Encargo Variável: ________ (Especificar a taxa referencial, índice ou 
indicador)
b) Encargo Fixo (Spread) (Taxa de juros fixa): ______% ao ano.
c) Base de cálculo da taxa de juros fixa: __________(especificar e detalhar)
d) Demais encargos (especificar e detalhar):
3. custo Efetivo Total (cET): _________ (% ao ano).
4. Garantia: aval da União.
iV-2 ModalidadE: operação contratual interna (sem garantia da União)
1. Prazos do financiamento:
a) Prazo de carência (a): ___ meses ( __ anos )
b) Prazo de amortização (B): ____ meses ( __ anos)
c) Prazo total (a+B): _____ meses (____ anos)
2. custo do financiamento:
a) Encargo Variável: ______ (Especificar a taxa referencial, índice ou 
indicador) 
b) Encargo Fixo (Spread) (Taxa de juros fixa): ______% ao ano.
c) Base de cálculo da taxa de juros fixa: __________(especificar e detalhar)
d) Demais encargos (especificar):
3. custo Efetivo Total (cET): _________ (% ao ano).
4. Garantia: ____________________ (indicar a(s) garantia requerida(s) 
para o tomador)
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V. dEMaiS coNdiÇÕES:
1. desembolso: o principal será desembolsado de acordo com o  cronograma 
financeiro proposto e acordado com o tomador para a operação de crédito.
2. amortização do Principal: a amortização do principal deverá ser realizada 
em parcelas ______ (mensais, trimestrais, quadrimestrais ou semestrais), 
iguais e consecutivas, após transcorrido o período de carência.
3. Sistema de amortização do Principal: _________(informar o Sistema 
de amortização)
4. Pagamento dos Juros Remuneratórios: Durante o prazo de carência, 
________(informar a periodicidade), a partir da data de assinatura do 
contrato de financiamento. Após o período de carência, o pagamento dos 
juros remuneratórios será devido nas mesmas datas de pagamento das 
amortizações do principal.
5. Prazo de validade da proposta: _______ (mínimo de 180 dias).
6. dados para contato da proponente (instituição financeira líder):
a) Nome do contato: _____________
b) Telefones:____________________
c) Endereço correio eletrônico: .
(assinatura)
Nome da instituição financeira (líder):
Nome do Subscritor:
cPf:
rG:
aNeXos da ProPosta:
1) Minuta do contrato de financiamento;
2) Cronograma(s) financeiro(s) de simulação da operação de crédito;
3) demonstrativo do cálculo da Taxa interna de retorno - Tir da operação de crédito. 

Protocolo: 719844

Portaria Nº 321, de 21 de oUtUBro de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) 
decreto(s) nº 1821, de 30 de agosto de 2021, que aprova a Programação 
orçamentária e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos 
fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 
2021 e, considerando o(s) decreto(s) n° 1939, de 21/10/2021, 1940, de 
21/10/2021 e 1941, de 21/10/2021.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2021, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 321, de 21 de oUtUBro de 2021

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

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dEfESa Social
SEaP

outras despesas 
correntes 0,00 141.000,00 0,00 0,00 141.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 141.000,00 0,00 0,00 141.000,00

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

adEPará
outras despesas 

correntes 0,00 538.744,30 0,00 0,00 538.744,30

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) SEdaP
 0135 0,00 538.744,30 0,00 0,00 538.744,30

faPESPa
investimentos 0,00 216.000,00 0,00 0,00 216.000,00

outras despesa de 
investimentos

 6301 0,00 216.000,00 0,00 0,00 216.000,00
outras despesas 

correntes 0,00 649.360,00 0,00 0,00 649.360,00

despesas ordinárias
 0660 0,00 433.360,00 0,00 0,00 433.360,00
 6301 0,00 216.000,00 0,00 0,00 216.000,00

fca
outras despesas 

correntes 0,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00

contrato Global
 0116 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

despesas ordinárias
 0116 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

idEflor-Bio
outras despesas 

correntes 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00

despesas ordinárias
 0661 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00

SEdaP
investimentos 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00

dEa
 0101 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 0,00 2.506.475,48 0,00 0,00 2.506.475,48

obras e instalações
 0101 0,00 2.067.488,73 0,00 0,00 2.067.488,73

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 438.986,75 0,00 0,00 438.986,75

SETraN

investimentos 0,00 22.277.959,07 0,00 0,00 22.277.959,07

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0106 0,00 22.255.679,71 0,00 0,00 22.255.679,71
 6101 0,00 22.279,36 0,00 0,00 22.279,36

PolÍTica Social
SESPa

outras despesas 
correntes 0,00 5.636.137,63 0,00 0,00 5.636.137,63

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 0,00 5.636.137,63 0,00 0,00 5.636.137,63

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fcP
investimentos 0,00 2.012,25 0,00 0,00 2.012,25

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 6661 0,00 2.012,25 0,00 0,00 2.012,25
outras despesas 

correntes 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

SUBordiNadoS 
ao GoVErNo do 

ESTado
fundação ParáPaz

investimentos 0,00 1.020.000,00 0,00 0,00 1.020.000,00
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0101 0,00 1.020.000,00 0,00 0,00 1.020.000,00

outras despesas 
correntes 0,00 1.080.000,00 0,00 0,00 1.080.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 1.080.000,00 0,00 0,00 1.080.000,00

fUNPGE
outras despesas 

correntes 0,00 624.700,00 0,00 0,00 624.700,00

despesas ordinárias
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) PGE
 0140 0,00 624.700,00 0,00 0,00 624.700,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2021
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 574.744,30 0,00 0,00 574.744,30
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adEPará

dESTaQUE 
rEcEBido do(a) 

SEdaP

 0135 0,00 538.744,30 0,00 0,00 538.744,30

SEdaP

 0101 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00

fundação ParáPaz

 0101 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00

ciência, Tecnolo-
gia e inovação 0,00 865.360,00 0,00 0,00 865.360,00

faPESPa

 0660 0,00 433.360,00 0,00 0,00 433.360,00

 6301 0,00 432.000,00 0,00 0,00 432.000,00

cultura 0,00 1.002.012,25 0,00 0,00 1.002.012,25

fcP

 0101 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

 6661 0,00 2.012,25 0,00 0,00 2.012,25

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 2.506.475,48 0,00 0,00 2.506.475,48

SEdoP

 0101 0,00 2.506.475,48 0,00 0,00 2.506.475,48

Governança 
Pública 0,00 624.700,00 0,00 0,00 624.700,00

fUNPGE

ProViSÃo rEcE-
Bida do(a) PGE

 0140 0,00 624.700,00 0,00 0,00 624.700,00

infraestrutura e 
logística 0,00 22.277.959,07 0,00 0,00 22.277.959,07

SETraN

 0106 0,00 22.255.679,71 0,00 0,00 22.255.679,71

 6101 0,00 22.279,36 0,00 0,00 22.279,36

Manutenção da 
Gestão 0,00 391.000,00 0,00 0,00 391.000,00

fca

 0116 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

SEaP

 0101 0,00 141.000,00 0,00 0,00 141.000,00

Meio ambiente 
e ordenamento 

Territorial
0,00 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00

fca

 0116 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

idEflor-Bio

 0661 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00

Saúde 0,00 5.636.137,63 0,00 0,00 5.636.137,63

SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0149 0,00 5.636.137,63 0,00 0,00 5.636.137,63

FoNte
3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 5.783.475,48 0,00 0,00 5.783.475,48

0106 - rEcUr.ProV.dE 
TraNSf.coNVENioS E 

oUTroS.                    
0,00 22.255.679,71 0,00 0,00 22.255.679,71

0116 - Recursos Próprios 
do fundo Estadual de Meio 

ambiente
0,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00

0135 - Recursos Próprios do 
fundo de apoio a cacaui-

cultura
0,00 538.744,30 0,00 0,00 538.744,30

0140 - Recursos Próprios do 
fundo Especial da Procurado-

ria Geral do Estado
0,00 624.700,00 0,00 0,00 624.700,00

0149 - fES - SUS / fundo 
a fundo 0,00 5.636.137,63 0,00 0,00 5.636.137,63

0660 - recursos Provenientes 
de Transferências de convê-

nios e outros
0,00 433.360,00 0,00 0,00 433.360,00

0661 - Recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00

6101 - recursos de contrapar-
tida de convênios 0,00 22.279,36 0,00 0,00 22.279,36

6301 - recursos de contrapar-
tida de convênios 0,00 432.000,00 0,00 0,00 432.000,00

6661 - Recursos Próprios 
diretamente arrecadado 

pela administração indireta - 
contrapartida

0,00 2.012,25 0,00 0,00 2.012,25

ToTal 0,00 36.408.388,73 0,00 0,00 36.408.388,73

Protocolo: 719859

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL

PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior da carreira PoLiciaL de deLeGado de PoLÍcia 

ciViL – dPc
coNcUrso PÚBLico c – 206

editaL Nº26/2021-sePLad/PcPa, 21 de oUtUBro de 2021
resULtado deFiNitiVo da ProVa de caPacitaÇÃo FÍsica

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas atri-
buições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, seu anexo 
e demais disposições legais aplicáveis, TorNa PÚBlico o rESUlTado dE-
fiNiTiVo da ProVa dE caPaciTaÇÃo fÍSica para o coNcUrSo PÚBlico 
nº c-206, conforme as seguintes disposições:
Art. 1° Após a análise dos recursos impetrados contra o Resultado da Prova 
de Capacitação Física, fica mantido o resultado divulgado através do Edital 
de resultado Preliminar da Prova de capacitação física e seu anexo Único, 
em 13 de outubro de 2021 no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.
br, e constante no anexo único deste edital.
art. 2º o candidato poderá consultar individualmente a resposta do recurso 
contra o resultado da Prova de capacitação física através do endereço 
eletrônico www.institutoaocp.org.br, no link consultar resposta do recurso 
contra o resultado da Prova de capacitação física.
i - as respostas aos recursos interpostos pelos candidatos estarão disponí-
veis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br por 10 (dez) dias, a 
contar da data de publicação deste edital.
art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

aNeXo ÚNico

deLeGado de PoLÍcia ciViL (dPc)
NoMe iNscriÇÃo resULtado

ademar loiola Mota Junior 4120001438 aUSENTE
aderdival Brito cavalcanti Junior 4120010257 aPTo

adriana cardim de Jesus 4120005656 aPTo
adriano laune rodrigues 4120035924 aUSENTE

adriany Tassia Borges de carvalho 4120027102 aPTo
adson da Silva andrade filho 4120004765 aUSENTE
alana Tissia lima dos Santos 4120017971 aPTo

albino romero Junior 4120031666 aPTo
aldeci de aquino Magalhaes 4120018972 aPTo

aldo alves caldas Junior 4120013180 aPTo
alessandro carriel rosa 4120017990 aPTo

alexandre de oliveira Botelho 4120031882 aPTo
alexandre do rosario Brito 4120033456 aPTo
alexandre Kemp de Palma 4120022373 aPTo
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alexandre lopes de Sousa 4120034870 aPTo
aline de Paula lourenço 4120015896 aPTo

aline Mayara Priori 4120037301 aPTo
aline oliveira alves 4120016861 aPTo
alison de Souza lira 4120038050 aPTo

allan Jardim de oliveira (Sub judice) 4120037080 aPTo
allana christhy fernandes araujo 4120011067 aPTo

alline dos Santos costa 4120034794 aPTo
almir dos Santos da Silva (Sub judice) 4120000507 aUSENTE

amanda alves feitosa 4120031438 aPTo
amanda de Souza Silva 4120022329 aPTo
amanda Mattos faggion 4120010156 aPTo

amanda Mendes felipe ferreira 4120002411 aPTo
ana Beatriz Martins Barroso del Manto 4120001347 aPTo

ana carolina Siqueira Pires 4120002241 aPTo
ana cris Souza de oliveira 4120004686 aUSENTE

ana dulce fonseca oliveira araujo 4120003288 aUSENTE
ana flávia Sales Martins ferreira 4120036529 aUSENTE

ana luiza Botelho almeida 4120023628 aPTo
ana Maria de assis lima 4120023251 aPTo

Ana Paula Lobato Perdigăo 4120006152 aPTo
ana Paula Soares de Mendonça alho 4120011822 aPTo

anderson Eduardo do couto 4120017825 aPTo
anderson Vieira Monteiro 4120024734 aPTo

andre filipe ribeiro Valente 4120037112 aUSENTE
andré luis calandrini Pinheiro 4120024071 iNaPTo

andré luís Nunes Novaes cordeiro 4120028285 aPTo
andré Nascimento dias 4120004165 aPTo

andré Silva dzindzik 4120015830 aUSENTE
andré Yuri Bolzan igarashi 4120036522 aPTo

andreza de oliveira Santos Prestes 4120011936 aUSENTE
antoniel carlos Pereira Segundo 4120015018 aPTo

antonio acácio do Nacimento Neto 4120002298 aPTo
Antônio Bispo Ferreira Dos Santos 4120020990 aUSENTE
antonio Bruno rolim caldas Saboia 4120017405 iNaPTo

antonio felipe rodrigues lima 4120028704 aPTo
antonio Marcos oliveira freitas 4120007785 aPTo

aquinoann costa Batista 4120016606 aUSENTE
ariana da Silva Gomes 4120000180 aUSENTE
ariely Silva da costa 4120000145 aPTo

arisson Gonzaga cunha 4120004830 aPTo
armando diadosk Junior 4120027606 aUSENTE

arthur Beserra de Miranda 4120009831 aUSENTE
arthur castilho alves 4120021155 aPTo

artidao Mariano Vasconcelos 4120027887 aPTo
Artur Maurício Da Silva Ręgo 4120022478 aPTo

augusto cezar Bueno Marchesan 4120007029 iNaPTo
aureliano da Silva Pinheiro 4120003798 aPTo

Bárbara Borges Baptista augusto Neman 4120000828 aUSENTE
Bárbara da Silva ribeiro 4120008901 aPTo
Barbara fachetti ribeiro 4120009507 aUSENTE
Bárbara Nunes Silveira 4120024437 aPTo

Beatriz Pompeo 4120005033 aUSENTE
Bernard Trotti Monteiro 4120002121 aPTo
Bianca carneiro Martins 4120017672 aPTo

Bianca Ferreira Freire Rufino 4120009231 aUSENTE
Bianca Maria Leăo Dos Santos Vieira 4120001860 aPTo

Brenno arruda Sobreira de Siqueira figueiredo 4120027888 aPTo
Breno custodio rabelo Goes 4120038825 aUSENTE
Breno Henrique alves Batista 4120013338 aPTo
Brivaldo alves de lima Junior 4120009253 aPTo

Bruna fabrini othechar 4120034332 aUSENTE
Bruna Gabrieli Vieira Souza Garioli 4120016356 aPTo

Bruna latronico de camargo 4120018322 aUSENTE
Bruna ribeiro Teles de lima 4120038835 aUSENTE

Bruno aires de Sá 4120033096 aPTo
Bruno arneiro Soares 4120016564 aPTo

Bruno augusto alves Tuma 4120011110 aPTo

Bruno Bentes Bandeira 4120029071 aPTo

Bruno filipe Moraes lobo 4120000029 aUSENTE
Bruno Geovane ribeiro E Silva 4120008238 aPTo

Bruno Grangeiro de castro cavalcante 4120037057 aPTo
Bruno Henrique da cunha carneiro 4120029230 aPTo

Bruno Henrique feijo de albuquerque 4120004444 aPTo
Bruno ricardo alves de Souza 4120000073 aPTo

Bruno Victor lessa Torres 4120019777 aPTo
Bruno Yuan Santos 4120005930 aUSENTE

Bruno Zambon Villas Bôas 4120003838 aUSENTE
caio andré Wassilevski 4120031468 aPTo
caio Batista Holanda 4120013245 aUSENTE

caio camillo Matos da Silveira 4120018042 iNaPTo
caio cesar carvalho de Macedo Versiani 4120022438 aPTo

caio luiz Neves Maia 4120017976 aPTo
camila Brhowlhyun Souza de Souza 4120036656 aPTo

camilla Gerarde Barbosa Borges 4120029911 aPTo
carina amaral da luz 4120001239 aPTo

carla Giarola 4120017602 aUSENTE
carla Maria Moreira Pinheiro Sales 4120003544 aPTo

carlo Giacomelli corvello 4120037116 aUSENTE
carlos diego Paravidino Machado 4120006282 aUSENTE
carlos Guilherme Santos Machado 4120034534 aPTo

carmem ramos Pereira 4120017435 aPTo
caroline Bariani cardoso 4120002323 aPTo

caroline Batista Nunes dos Santos 4120040143 aPTo
Cauę Araujo Lima Monteiro 4120003688 aPTo

celso Menditti lima 4120027055 aPTo
celson Junior dos Santos duarte 4120006906 aPTo

cesar augusto lunkes 4120006183 aUSENTE
cezar lobato Salgueiro 4120013677 aUSENTE
charlan Silva da cruz 4120023961 aPTo

charles de almeida Pinheiro 4120025349 aUSENTE
cicero Stefano alves Pereira 4120001809 aPTo
clarissa danielle Borba costa 4120001746 aPTo
clarissa de oliveira Pinheiro 4120006424 aPTo

cléber campos da Silva 4120001427 aUSENTE
cleiton rafael alves lopes 4120013168 aPTo

cristian de Vasconcelos Batista 4120011181 aPTo
cristiano azevedo Prais caldeira Brant 4120022353 aPTo

daiane Monteiro de Souza 4120033873 aPTo
Daniel Benjó 4120020492 aPTo

daniel cabral de cerqueira 4120007125 aPTo
daniel fernandes coriolano freire 4120023400 aPTo

Daniel Pirró Cerzósimo 4120005932 aPTo
daniel Silveira Marcondes 4120019700 aUSENTE
daniel Silvestri Goulart 4120018546 aUSENTE

daniela Mendes de Souza oliveira 4120004269 aPTo
daniela Vieira Bezerra 4120007463 aPTo

danielle Marques cabral 4120011027 aPTo
danierre da Silva lustosa 4120027404 aPTo
danilo carvalho Gomes 4120037064 aUSENTE
danilo ribeiro carvalho 4120034206 aPTo

Darlan Samuel Guimarăes Dantas 4120002789 aPTo
davison Santos de oliveira 4120013911 aPTo
davy Stuart oliveira Silva 4120011246 aPTo
dawis alves de oliveira 4120004447 aPTo

débora raquel da Silva almeida 4120022276 aPTo
deivid Balduino dias 4120002478 aUSENTE

deivid Barbosa dos Santos 4120012159 aPTo
dener Murilo de oliveira Santana 4120024753 aPTo
denys rodrigues Borges Marinho 4120014716 aPTo
Dereck Bruno De Honorato Ferrăo 4120019468 aPTo

Diana De Bulhőes Jobim 4120002693 aPTo
diego augusto frota alves 4120019445 aPTo

diego de oliveira Goncalves 4120002091 aPTo
diego felisbino Machado Moraes 4120007433 aPTo

diego ferreira 4120007972 aPTo

diego Henrique coelho de Souza 4120001850 aUSENTE
diego Márcio luz 4120038016 aPTo



26  diário oficial Nº 34.744 Sexta-feira, 22 DE OUTUBRO DE 2021

diego Moscoso Sanchez 4120008554 aUSENTE

diego Pinheiro catunda 4120026817 aPTo

diego Silva dantas 4120006708 aPTo
dimaikon dellon Silva do Nascimento 4120010218 aUSENTE

diogenes cardoso 4120028711 aPTo
diogenes Tavares de Melo Neto 4120023632 aPTo

Diogo Mesquita Mourăo 4120008786 aUSENTE
diogo rodrigues Guilherme 4120019211 aPTo
diogo Sampaio Bandeira 4120018575 aPTo

douglas Scherrer Menezes 4120033029 aPTo
Edinildo de Menezes costa Junior 4120004932 aPTo

Eduardo Cauduro De Abrăo 4120016082 aUSENTE
Eduardo de oliveira lucena 4120030919 aPTo

Eduardo Henriques dias 4120007753 aPTo
Eduardo Santiago Marinho 4120016876 aUSENTE

Egídio Gomes de Queiroz Neto 4120035716 aPTo
El Santos de freitas cavalcanti 4120004931 aUSENTE

Elioenai Silva de Jesus 4120039142 aPTo
Elisangela ferreira cristaldo 4120024543 aUSENTE

Elivan de deus da Natividade 4120036075 aPTo
Emanuel fernandes Monteiro de almeida 4120006399 aUSENTE

Emanuel Marcel Nóbrega De Sousa 4120001739 aPTo
Epaminondas farias rocha Junior 4120013166 aPTo

Eric de lima Santos 4120036016 aPTo
Eric fernando Mendes conceicao 4120005121 aUSENTE

Erick Jose Silva de Souza 4120034945 aPTo
Erick Sales Vilela 4120022393 aPTo

Eriko Mauro Serra ribeiro 4120014721 aPTo
Ernesto Muniz de Souza Junior 4120023735 aUSENTE

Estácio luiz Gama de lima Netto 4120006097 aPTo
Eugenie Beatriz almeida rocha 4120008704 aPTo

Evander dayan de Mattos alencar 4120013699 aPTo
Evandro Henrique Paulino faria 4120033395 aPTo
Everton Gustavo araujo ferreira 4120001908 aPTo

Everton Pereira de araujo 4120035616 aUSENTE
Ewerllany lays Silva felismino 4120010330 aPTo

fabiana carla Santos 4120018716 aPTo
fábio chrystopher freire Quirino 4120003284 aUSENTE

fábio daltro do Ó Pitanguy 4120018499 aPTo
fabíola  Vidotti cândido 4120015092 aPTo
fábner Gomes da Silva 4120004376 aPTo
fabricio Queiroz Silva 4120013116 aPTo

fabrício Teixeira Santos Martins 4120023369 aPTo
farley cordeiro lopes 4120022312 aPTo

felipe diogo Matos de oliveira (Sub judice) 4120002507 aPTo
felipe leite alves de almeida 4120033758 aPTo
Felipe Lucas Roldăo Feitosa 4120021097 aPTo

felipe Mathaus Meireles Santos 4120031996 aPTo
felipe Matheus ribeiro Jucá Soares 4120030106 aPTo

felipe Mendonça de oliveira 4120018442 aPTo
felipe ribeiro alves 4120010173 aUSENTE

felipe roberto Mendonca dos Santos 4120037448 aUSENTE
felipe Vitor dias castro 4120020684 aPTo
fernanda costa Vidigal 4120004054 aPTo

fernanda damásio Madeira 4120039860 aUSENTE
fernanda de aguiar cunha 4120002835 aPTo
fernanda Santos de Sousa 4120014933 aPTo
fernando Barbosa Marins 4120007621 aPTo

fernando José da costa Tavares 4120029610 aPTo
fhilipe Barreto dos Santos 4120002297 aPTo

fhillipe lacorte ortiz 4120014962 aPTo
filipe alves Soares 4120009379 aPTo

filipe fernandes alkmim 4120033620 aPTo
fillipe araujo izidio Pereira 4120037450 aPTo

flávio Henrique inácio Miranda 4120006048 aPTo
flávio ramos de araújo filho 4120001037 aPTo

franciane Mara de Souza 4120009281 aUSENTE
francianne da Silva Grande 4120002406 aPTo

francianne riccio Machado Torres 4120010834 aPTo

Francielle Valeria Da Anunciaçăo 4120025385 aPTo

francisco adailson cassimiro de Sousa 4120016469 aPTo

francisco átila Melo Silva 4120011906 aPTo
francisco das chagas da Silva Junior 4120001742 aPTo

francisco de oliveira Mota 4120013903 aPTo
francisco Eudo Brasileiro Júnior 4120027174 aUSENTE

francisco Gilson ferreira Matos filho 4120008521 aUSENTE
francisco Jesus da Silva 4120021819 aPTo

francisco Pinheiro Mendes 4120033308 aPTo
francisco Torquato Noronha 4120037186 aPTo

frederico Henrique almeida costa 4120001988 aPTo
Gabriel Gonçalves correia da cunha 4120019916 aPTo

Gabriel José da rocha candeia 4120002955 aUSENTE
Gabriel Orlando Castelo De Figueirędo Delfino 4120025388 aPTo

Gabriel rocha rozendo Pinto 4120021229 aUSENTE
Gabriela Tostes lobato Silva 4120017036 aPTo

Geyce Narciza ferreira 4120007267 aPTo
Giulian Salvador de lima regis 4120008106 aUSENTE
Glauco Erico Narciso da Silva 4120009452 aPTo
Glaudson Gil lima rodrigues 4120018073 aPTo

Gleyson Victor dos Santos Silva 4120001785 aUSENTE
Greice Quele de oliveira cacau 4120020835 aPTo

Guilherme alves de araujo 4120013099 aPTo
Guilherme Moraes lameira 4120036088 aPTo
Guilherme oliveira Pena 4120016434 aPTo

Guilherme Traldi 4120018347 aPTo
Gustavo Braga de andrade 4120008818 aPTo

Gustavo Kallil furbino Siman 4120015546 aPTo
Gustavo lemos rolim 4120004634 aPTo

Gustavo luiz Barbosa ferreira 4120019489 aPTo
Gustavo Tadeu Barbosa fernal 4120006863 aPTo

Haeckel Rodrigo Bulcăo Da Silva 4120014579 aUSENTE
Halex Bryan Sarges da Silva 4120006349 aPTo

Harrisan Maria da costa Moita 4120008378 aPTo
Heberth Gusmăo Soares 4120021895 aUSENTE
Heitor da rocha Soares 4120025796 aPTo
Helder de Sousa oliveira 4120011723 aPTo

Helio Gimenes Esteves Junior 4120008105 aPTo
Helio Henrique Nascimento de Souza 4120005396 aPTo

Hellyerbeth francisco Melo ferreira da Silva 4120006638 aPTo
Henrique Habib Borges 4120033519 aPTo

Henrique Vaz da costa do Monte 4120002444 aUSENTE
Heráclito freire Gomes Neto 4120005029 aPTo
Higor Souza alves domingos 4120038502 aPTo

Hugo alencar duarte figueiredo 4120033149 aPTo
Hugo aurélio Miranda Brito 4120037053 aPTo

Hugo Japiassú Santos fonseca 4120014079 aUSENTE
Hugo leonardo lisita lobo de andrade 4120000054 aPTo
Humberto Emmanuel rodrigues Braga 4120007924 aUSENTE

Hyago Gabriel reis de carvalho 4120016037 aPTo
iana carla Silva alves 4120002288 aPTo
Ícaro Leăo Carvalho 4120016795 aPTo
igor Belchior Soares 4120007775 aPTo

igor doutor Silva 4120000207 aPTo
igor duarte Sousa 4120007452 aUSENTE
igor freitas flávio 4120022169 aPTo

igor licurgo freitas Nunes 4120034050 aPTo
igor roberto Santos Botelho 4120016531 aPTo

Igor Wanick Mattos Guimarăes 4120003006 aPTo
isabella de luca Martines 4120035374 aPTo

isabella laurindo Silva 4120000391 aPTo
isabella Pereira Silva 4120028317 aPTo
isabella Turl freire 4120017635 aPTo

isabelle Sousa falcao 4120012458 aUSENTE
isadora Sampaio Mendonça 4120019736 aUSENTE

italo ferreira da Silva 4120016419 aUSENTE
italo ramon da Silva lopes 4120031608 aUSENTE

itamar aleixo de almeida filho 4120004888 aPTo
iuri Peroba Soeiro de castro 4120002362 aPTo
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Jaciane De Souza Guimarăes 4120018748 aPTo

Jacqueline Siebra Maia 4120001066 aPTo

Jacyara dos anjos Sarges formento 4120008146 aPTo
Jailton Santos Júnior 4120035232 aUSENTE

Janailton Barros de Matos 4120000355 aUSENTE
Janaína carla aguiar de Paula 4120020175 aPTo
Janilson Gomes da Silva Junior 4120002847 aPTo
Jaqueline Gomes de almeida 4120032374 aPTo

Jasson Ytallo costa Barros dos Santos 4120017603 aPTo
Jeanderson da Silva Bispo 4120033120 aUSENTE

Jefferson Shockness Souto Lima 4120023224 aUSENTE
Jennifer caroline dos reis Pereira 4120002448 aUSENTE

Jessé almeida Martins 4120008581 aPTo
Jessica da Silva cozza 4120003023 aPTo

Jéssica fernanda Barros 4120003810 aPTo
Joanisio Pita de omena Neto 4120010581 aPTo

Joăo Bosco Rodrigues Silva Junior 4120024804 aPTo
Joăo Claudio Sakuno Castanho 4120001395 aPTo

Joăo Gabriel Dantas Zeghir 4120012128 aPTo
Joăo Gabriel Lima Portugal 4120008038 aPTo

Joăo Lourenço Filho 4120003049 aUSENTE
Joăo Lucas Vieira Caetano 4120004810 aUSENTE

Joăo Martins De Godoi Neto 4120034773 aPTo
Joao Paulo Benevenuto Machado 4120020820 aPTo

Joao Paulo de oliveira leite 4120037194 aPTo
Joăo Paulo Pereira De Oliveira 4120020106 aPTo
Joăo Pedro Vieira Dos Santos 4120042887 aUSENTE

Joăo Sadlowski 4120015593 aPTo
Joăo Vítor De Assis Tepedino 4120024165 aPTo

John dyhego Silva E Silva 4120036645 aUSENTE
Joice lima Marinho 4120001803 aUSENTE

Jônata Rafael Montenegro Venâncio De Moraes 4120015364 aPTo
Jonivaldo de Sousa Sanches 4120014320 aPTo
Jorge correia da Silva Júnior 4120013909 aPTo

Jorge da Silva arruda 4120022572 aPTo
Jorge Eduardo da cunha Pacheco 4120033199 aPTo

Jorge Jose Maria Neto 4120003464 aUSENTE
José cláudio ferreira Júnior 4120001251 aUSENTE

José do carmo fernandes Neto 4120019465 aPTo
Jose Eduardo de Paula oliveira Junior 4120018918 aPTo

José felipe de Souza Gomes 4120006832 aUSENTE
José Mattos Brito de carvalho Neto 4120019508 aPTo

José Medeiros carvalho Neto 4120009064 aPTo
Jose rafael Vieira furtado 4120022044 aPTo

José raimundo duailibe Junior 4120000923 aPTo
Jose rodolfo Biagi Messen Mussi 4120020973 aPTo

José rubens de Sousa frota 4120012965 aPTo
José Vagner Floręncio Da Silva 4120003470 aPTo
Joubert da Silva candido Junior 4120022443 aPTo

Juarez Maynart Pereira 4120032867 aUSENTE
Júlia Maria alves Nogueira 4120005266 aPTo

Júlia Travaglia Zacchę 4120012633 aUSENTE
Juliane dos Santos Silva 4120000968 aPTo

Juliano Bruno araujo frança 4120023813 aUSENTE
Júlio cesar Batista de araújo Júnior 4120032176 aPTo

Julio cesar Batista de lima 4120016313 aUSENTE
Julio cesar de carvalho Gomes 4120004568 aUSENTE

Kaio rodrigues Estrela de oliveira 4120009725 aPTo
Kalel de freitas almeida 4120019998 aPTo

Karen Patrice rocha oliveira 4120037235 aUSENTE
Kari Grazielle Klat 4120013118 aPTo

Karina Serra de araújo 4120002940 aUSENTE
Keila Silva de assis 4120000142 aPTo

Kennedy Da Rocha Guimarăes 4120020385 aUSENTE
laiz ruiz de Souza 4120034042 aPTo

larissa de oliveira leite 4120002547 aPTo
larissa faria lacerda 4120012708 aPTo

larissa orestes Pugliese de Morais 4120014564 aPTo
lauro carvalho Santos Neto 4120015650 aPTo

lázaro Henrique araújo rocha 4120030477 aUSENTE

lealdo de araujo costa Neto 4120003795 aPTo

Leandro Da Conceiçăo Benício 4120040054 aPTo
leandro lima do carmo 4120013949 aPTo
leandro Mendes Neris 4120028622 aUSENTE

leandro Moura Bandeira 4120022317 aPTo
leandro Pontes oliveira 4120000731 aPTo

leonam Kzan Pontes 4120016626 aPTo
leonardo dos Santos Pereira 4120016784 aPTo

leonardo Gomes Pereira 4120027694 aPTo
leonardo Goulart Martins de Mendonça 4120014525 aPTo

leonardo Kovalski 4120016409 aPTo
leonardo Michell Silva dos Santos 4120022539 aPTo

leonardo rodrigues Martinez 4120024502 aUSENTE
lessandro Samir angel Herzog 4120016097 aPTo
letícia Marques de Menezes 4120008078 aPTo

leticia Silva de abreu 4120006100 aPTo
letícia Suassuna de Morais Gonçales 4120001570 aPTo

lígia Torquato da Silva 4120012069 aPTo
lília ribeiro Gomes 4120008240 aPTo

lílian Vieira de rezende 4120032926 aPTo
lindolfo Henrique oliveira de Souza 4120004912 aPTo

lívia Gabriela damásio lopes 4120020883 aPTo
lívia rodrigues Queiroz ferraz 4120007772 aPTo
lorenna Maria Silva de araujo 4120033546 aPTo

lorrane Moraes Pereira 4120004909 aUSENTE
lourival Sobrinho Vieira Junior 4120031703 aPTo
luca frança da costa Soares 4120003348 aPTo

lucas albé Veppo 4120022935 aPTo
lucas andrade de oliveira 4120016269 aPTo

lucas assis Nunes 4120002948 aPTo
lucas cavalcante de lima 4120004014 aPTo
lucas de farias Uematu 4120028479 aUSENTE
lucas Eduardo lincke 4120033173 aPTo

lucas Gonçalves Teixeira de araújo 4120035274 aPTo
lucas Montovanelli 4120003924 aPTo

lucas Nivoliers lima 4120007636 aUSENTE
lucas Tavares de Melo 4120032437 aUSENTE
lucas Tortola ferreira 4120031870 aPTo

lucas Vasconcelos Kutscher de oliveira 4120008591 aPTo
lucas Wallace oliveira de Sousa 4120036035 aPTo

luccas rodrigues Gomes (Sub judice) 4120000406 aPTo
luciana costa de Menezes 4120036288 aPTo

Luciana Lobăo Campos 4120002817 aPTo
luciana ribeiro almeida 4120004327 aPTo

luciano Batista da Silva Júnior 4120012456 aPTo
luciano francisco ferreira 4120035007 aPTo

lucio ricardo Elias Bezerra de Menezes 4120016889 aPTo
luis augusto Parnow 4120041550 aUSENTE

luiz de carvalho Nogueira filho 4120018679 aPTo
luiz Eduardo Moura dos Santos 4120005313 aPTo

luiz fellype de oliveira leite 4120028025 aPTo
luiz fernando do Nascimento 4120037496 aPTo

luiz Gustavo alves coelho 4120028382 aPTo
luiz Gustavo Nascimento dos Santos 4120014898 aPTo

luiz Paulo Padovini ferreira 4120026772 aUSENTE
lysyana araujo rabelo Barreto 4120001363 aPTo

Maicon oliveira de Souza 4120018160 aPTo
Maíra Ellen Mesquita Martins alves 4120029046 aPTo
Marcela conde Brilhante cardoso 4120009552 aPTo

Marcela Melo de freitas 4120028722 aPTo
Marcello Henrique carvalho cunha 4120006831 aPTo

Marcello Pacifico Dantas 4120014598 aUSENTE
Marcelo Pereira dias 4120022877 aUSENTE

Marcio de lima dornelles 4120031723 aPTo
Marcos Halan Marinho alves 4120015543 aUSENTE

Marcus Vinicius Gontijo Monteiro 4120004407 aPTo
Maria alexia Soares Menezes 4120019876 aPTo

Maria Carolina Beltrăo De Siqueira Campos 4120007627 aPTo
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Maria izabel Matos de Souza 4120002010 aPTo

Maria leticia ferreira das Neves 4120007376 aPTo

Maria Sebastiana Barbosa Pinheiro 4120029662 aPTo
Marianna alves albarelli léda falcao 4120040404 aUSENTE

Marianna Teles rosal 4120028145 aPTo
Marília Gonçalves Macedo 4120036969 aPTo

Mario arthur francescon Wandroski 4120028325 aPTo
Mario Sergio Soares da Silva 4120003125 aPTo

Mário Silva dos Santos 4120009233 aPTo
Martoni Veras Silva 4120001619 aPTo

Martonio ribeiro Silva 4120028845 aPTo
Marviane Silva de Souza 4120020536 aPTo

Mateus Leăo Moreira 4120013229 aPTo
Mateus Macedo de Santana 4120028291 aUSENTE

Mateus rocha rodrigues alves 4120009407 aPTo
Matheus alves Vital 4120027067 aPTo

Matheus Barcelos Gomes 4120009724 aPTo
Matheus costa azevedo 4120018452 aUSENTE
Matheus dias oliveira 4120034125 aPTo

Matheus Falcăo Dos Reis 4120033602 aUSENTE
Matheus leonor Monteiro 4120017412 aPTo
Matheus Maicon Buerger 4120035683 aPTo
Matheus Meneses Muniz 4120032189 aUSENTE
Matheus Ramalho Leităo 4120002292 aUSENTE

Matheus rocha leite 4120000277 aPTo
Matheus Souza oliveira de Palma 4120019826 aPTo

Mauricio andrade Teixeira 4120021052 aPTo
Maurilio Gobatti de Mattos Junior 4120032613 aPTo

Maurilio Sergio da Silva filho 4120024744 aPTo
Mayana Martins Silva 4120003306 aPTo

Mayra dos Santos coutinho 4120005768 aPTo
Mendonsa ferreira Moura 4120002313 aPTo

Michael andrey de Sousa oliveira 4120038922 aPTo
Michael douglas rodrigues campos 4120001527 aUSENTE

Michael Jonathan aguiar rocha 4120008661 aPTo
Miguel angelo Silva dos Prazeres 4120006174 iNaPTo

Milton Santos Marinho 4120019031 aPTo
Miqueias coimbra Zeferino 4120025408 aPTo

Monique Pimentel de castro 4120007042 aPTo
Murilo Baessa da Silva 4120006271 aUSENTE

Naiara Alves De Sousa Macędo 4120003409 aUSENTE
Napoleăo Fernandes Batista De Andrade 4120034628 aPTo

Natalia caracas Santos Goncalves 4120015398 aPTo
Nathalia alves da Silva 4120017304 aPTo

Naur Vittorazzi Nogueira Pereira 4120024820 aPTo
Nilton alves da costa Júnior 4120000941 iNaPTo

odair Jose Jaeger 4120021468 aUSENTE
osvaldo Soterio de oliveira Neto 4120022471 aPTo

otacílio Gomes de Sá Neto 4120004674 aPTo
Paloma Gomes Braga Santos 4120011631 aPTo

Pâmela raissa Pereira Machado 4120008498 aPTo
Patrícia Brandăo De Mesquita 4120015843 aPTo

Paula Sobreira Barbosa Monteiro Penha 4120012381 aUSENTE
Paulo de Tarso fiuza de Pinho Junior 4120022021 aUSENTE

Paulo Henrique almeida castelo 4120010784 aUSENTE
Paulo José da Silva Júnior 4120005113 aPTo
Paulo roberto Schiontek 4120025008 aPTo

Paulo Sérgio cordeiro feitosa 4120002827 aPTo
Paulo Sergio Venturi 4120003639 aUSENTE

Pedro afonso dos Santos 4120033936 aPTo
Pedro Henrique Sampaio Teixeira 4120003893 aPTo

Pedro Jorge Melo De Norőes Ramos 4120021301 aPTo
Pedro Lucas Leite Lôbo Siebra 4120004590 aUSENTE
Pedro Luís De Paiva Brandăo 4120006319 aPTo

Pedro Moisés rocha Silva 4120034385 aPTo
Pedro Monteiro da Silva 4120036371 aPTo

Pedro ricardo Pinto da Silva 4120037136 aUSENTE
Pedro Victor Mathias de azevedo 4120000427 aPTo

Pedro Vitor da Silva Santos 4120035879 aPTo

Priscilla Guerra canto 4120000909 aPTo

rafael andrade da Silva linke 4120002644 aUSENTE

rafael lima de andrade 4120022746 aPTo
rafael lira Monteiro 4120010014 aPTo

rafael Miquelissa dalcomuni 4120001581 aUSENTE
rafael Xavier 4120019191 aUSENTE

Rafaela Brito Sayăo Lobato 4120004843 aPTo
raí Moreira rodrigues 4120002330 aUSENTE

Raissa Nacly Abenassiff Rocha 4120030429 aPTo
ramon dávilon Sampaio cruz 4120011108 aPTo

ramon de Sousa Teixeira 4120034707 aUSENTE
ramon E Silva costa 4120031374 aUSENTE

ranely Nayara Pereira cruz 4120016457 aPTo
raphael andrade ferreira 4120015029 aPTo

raphael luiz de Melo laboissiere 4120017634 aPTo
ravel Tabosa Silva 4120005329 aPTo

rebeka rebouças Maia castro 4120034950 aUSENTE
Regivan Paixăo Silva Abreu 4120022184 aPTo

renan andrew lima de carvalho 4120008437 aPTo
renan Gonçalves do carmo 4120018473 aPTo

renan Sassi carvalho dantas 4120014394 aPTo
renato alves da Silva 4120000129 aUSENTE

renato da costa rodrigues 4120015887 aPTo
renato oliveira Teodoro de Melo 4120030694 aUSENTE

renatto regis de Brito 4120001970 aPTo
Renę Araujo Bezerra 4120018222 aPTo

renes Paulo rodrigues da Silva 4120013838 aPTo
Ręnya Karine Peres De Sousa 4120000965 aPTo

rhander lima Teixeira 4120009836 aUSENTE
ricardo Bruno Sousa Vieira 4120027228 aPTo

ricardo dantas alencar filho 4120017593 aPTo
ricardo luis fagundes de oliveira 4120005978 aUSENTE

ricardo oliveira Vaz 4120014190 aUSENTE
rita de cássia Viana reis 4120018783 aPTo

roberto carlos Veríssimo correia Júnior 4120013189 aPTo
roberto Tonel Klock 4120015080 aPTo

roberto Wagner de carvalho Junior 4120006381 aUSENTE
robson diniz Gonçalves 4120036545 aPTo
rodolfo carvalho rocha 4120021310 aPTo

rodolfo costa Neves de carvalho 4120016296 aPTo
rodolfo Saldanha duarte 4120018279 aUSENTE

rodrigo dantas de almeida 4120025619 aPTo
rodrigo dias carvalho 4120027565 aPTo

rodrigo dos anjos inojosa 4120007925 aUSENTE
rodrigo Gonçalves Graças 4120022890 aPTo

Rodrigo Leăo Lima 4120002026 aPTo
rodrigo Monfroni rocha 4120028988 aUSENTE

rodrigo Sarti rabelo 4120003418 aPTo
roger dalbosco Siqueira 4120002665 aPTo

romulo rocha Vaz 4120019807 aUSENTE
Rômulo Tavares Da Siva 4120026881 aPTo

ronaldo dos Santos carneiro reis 4120000780 aPTo
ronyeryson roger fantini 4120033387 aPTo

Rosanna Kelly De Oliveira Barbosa Brandăo 4120020677 aPTo
rosemberg Barbosa lira de Souza 4120018307 aPTo

ruben Mauro lucchi rodrigues 4120038762 aPTo
Safira Vanessa Carneiro Costa 4120008552 aUSENTE
Samara de Siqueira Pereira 4120002954 aPTo
Samary dos Santos costa 4120016075 aPTo

Sávio Silva Siqueira 4120018251 aUSENTE
Sawana fontes resende 4120016960 aPTo

Sérgio Henrique artero dal Maso 4120012734 aPTo
Sérgio rosa Mendes da Silva 4120013071 aUSENTE
Silvano Vasconcelos araujo 4120014422 aUSENTE
Silvia Marina Souto leite 4120001123 aPTo

Sinesio Nogueira de Souza 4120024096 aUSENTE
Solon cordeiro de oliveira Neto 4120001863 aPTo
Stefany araujo Miranda coutinho 4120021287 aPTo

Talles freire Gadelha 4120012234 aPTo
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Talmir de oliveira fernandes 4120013901 aUSENTE

Tayná cunha do canto 4120004849 aUSENTE

Taynă Luana Da Silva Ruivo 4120012619 aPTo
Thais albuquerque Marinho dias 4120017549 aPTo

Thais do couto Esteves 4120032302 aPTo
Thaison Passos Brasil 4120031291 aPTo

Thamires alvarenga dumont 4120012337 aPTo
Thayla Soares Macedo luna 4120018590 aPTo

Thayná analy Teodosio ferreira 4120017447 aPTo
Thaynná Cecilia Nóbrega Miranda Rezende De Britto 4120009605 aUSENTE

Thiago Borges leal Mendes 4120007583 aUSENTE
Thiago cavalcanti de oliveira 4120036479 aPTo

Thiago costa Sodré 4120035473 aPTo
Thiago de Souza Meira Silva 4120002349 aPTo

Thiago lustoza aleixo 4120006101 aUSENTE
Thiago Pereira Monteiro 4120002730 aPTo

Thiago Santos castro del rio 4120020081 aPTo
Thiany Santos Souza 4120000948 aPTo

Tiago Gonçalves Ventim 4120008933 aPTo
Tiago Pedro dos Santos Moura 4120002502 aPTo

Tiago Praxedes de oliveira 4120016932 aPTo
Tiago rodrigo Barbosa da Silva 4120007401 aUSENTE

Tiago ruiz Grisi 4120014773 aPTo
Ulisses de oliveira Gonçalves 4120025793 aUSENTE

Ulysses José luber 4120036338 aPTo
Uthant Vandre Nonato Moreira lima Gonçalves Junior 4120012446 aUSENTE

Vagno Conceiçăo Rocha 4120029215 aPTo
Vanessa carmo E Silva 4120037952 aUSENTE

Vanessa oliveira dos Santos 4120020244 aPTo

Vanessa raíres ribeiro de Medeiros 4120023150 aPTo

Vanessa Travassos cutrim 4120016221 aPTo
Vannir Wagner fernandes Sousa 4120002743 aPTo

Victor cohen Mota Nemer 4120022709 aPTo
Victor Conde Viana Custódio Medeiros 4120031413 aUSENTE

Victor Park 4120011312 aUSENTE
Victor Sette Braz de Macedo 4120034581 aPTo
Victor Valann Holanda Goes 4120009108 iNaPTo

Victória Lisboa Rosa Almeida Gomes 4120019411 aUSENTE
Vinicius do Vale oliveira 4120001467 aPTo

Vinicius Pugsley 4120039814 aUSENTE
Vinícius ramos lima 4120016828 aPTo

Vitor Bermond Vargas 4120001480 aPTo
Vitor Hummig 4120020758 aUSENTE

Vítor luiz Gonçalves rocha da costa 4120004432 aPTo
Vitor Ten caten andres 4120018961 aUSENTE
Vivian Hiluy lobo felicio 4120005161 aUSENTE
Wagner Pinheiro Silva 4120005118 aPTo
Walnísia Melo chaves 4120021082 aPTo

Walter ruiz Bogaz Neto 4120009017 aPTo
Welington Kennedy Santos Bento 4120019440 aPTo

Wellington Monteiro do Vale Sousa 4120000564 aPTo
Wellyngton lamarao Barbosa 4120029224 aPTo

Wemerson araujo de Moura luz 4120030062 aPTo
Wendell ivo dos Santos 4120023862 aPTo

Wendy Wanessa Braga Noronha* 4120023877 aUSENTE
Werley de oliveira E oliveira cruz 4120001512 aUSENTE

Weslley Vicente cordeiro 4120014958 aPTo
William costa lemos 4120030516 aPTo

Willian dos Santos Pereira 4120017411 aPTo
Willian Henrique daronch 4120033490 aUSENTE
Willian Melo de amorim 4120010292 aUSENTE
Willyan Santos de Sousa 4120035826 aUSENTE

Yago Zago Mazzini 4120000812 aPTo
Yasmin Santos andrade faria 4120000542 aPTo
Yuri doudement de castro 4120028230 aPTo

Yuri Platon anjos Mena Wanderley 4120036292 aPTo

Protocolo: 719850

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL

PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior da carreira PoLiciaL de deLeGado de PoLÍcia 

ciViL – dPc
coNcUrso PÚBLico c – 206

editaL N° 27/2021-sePLad/PcPa, 21 de oUtUBro de 2021
coNVocaÇÃo Para o eXaMe MÉdico

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas atri-
buições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, seu anexo 
e demais disposições legais aplicáveis, TorNaM PÚBlico a coNVocaÇÃo 
Para o EXaME MÉdico para o coNcUrSo PÚBlico nº c-206, conforme 
as seguintes disposições:
art. 1° ficam convocados os candidatos inscritos ao cargo de delegado 
de Polícia civil (dPc), relacionados no aNEXo ÚNico deste Edital, para 
o Exame Médico  que realizar-se-á nos dias 05, 06 e 07 de novembro 
de 2021, na cidade escolhida pelo candidato no momento da inscrição, 
conforme previsão do Edital de abertura n° c-206 – SEPlad/PcPa, Tabela 
1.1, subitens 1.8.1 e 1.8.2, sendo elas: altamira, Belém, itaituba, Marabá, 
redenção e Santarém, Estado do Pará.
i - Para conhecer o dia, horário e local de realização do Exame Médico, o 
candidato deverá consultar o carTÃo dE iNforMaÇÃo do caNdidaTo 
PARA O EXAME MÉDICO que estará disponível no endereço eletrônico www.
institutoaocp.org.br a partir das 15h do dia 28/10/2021. É rESPoNSaBi-
lidadE do caNdidaTo VErificar E coMParEcEr ao local Na daTa 
E HorárioS PrÉ-dETErMiNadoS, SENdo PaSSÍVEl dE EliMiNaÇÃo EM 
caSo dE aTraSo.
ii – os candidatos convocados para o Exame Médico em mais de um car-
go, deverão realizar o Exame Médico referente ao cargo inscrito, portanto, 
devem observar o dia e horário de convocação de cada cargo.
art. 2º os candidatos deverão comparecer com antecedência mínima de 30 
(trinta) minutos do horário de chegada, munidos de documento de identi-
dade original e os exames conforme descrito no subitem 14.5 do Edital de 
abertura nº c-206.
i - o candidato deverá apresentar, no dia do exame médico, os seguintes 
exames, obrigatoriamente acompanhados dos respectivos laudos:
a) Sangue: hemograma completo, glicemia de jejum, ureia, creatinina, 
colesterol total, triglicerídeos, transaminases (TGo/TGP), bilirrubinas (to-
tal e frações), sorologia para doença de chagas, Vdrl, Hbsag, anti HVc e 
tipagem sanguínea (grupo aBo e fator rH);
b) Urina: elementos anormais e sedimentos (EaS);
c) Fezes: Exame Parasitológico de Fezes (EPF);
d) Exame radiográfico (RX), com o respectivo laudo para tórax PA e perfil;
e) Cardiológicos, todos com laudo, emitidos e assinados por Médico Car-
diologista:
e.1) Avaliação clínica cardiológica;
e.2) Eletrocardiograma com laudo;
e.3) Ecocardiograma bidimensional com doppler;
e.4) Ergométrico.
e.5) Exame Oftalmológico: acuidade visual sem correção, acuidade visual 
com correção, tonometria, biomicroscopia, fundoscopia, motricidade ocu-
lar e senso cromático;
e.6) Exame Otorrinolaringológico: avaliação clínica do Otorrinolaringologis-
ta e audiometria tonal com laudo;
f) avaliação Psiquiátrica: realizada por Médico Psiquiatra, que deverá emitir 
o laudo sobre comportamento, humor, coerência e relevância do pensa-
mento, conteúdo ideativo, percepções, hiperatividade, encadeamento de 
ideias, orientação, memória recente, memória remota, tirocínio, uso ou 
não de medicamentos psicotrópicos (psicofármacos), e ainda, qualquer an-
tecedente de doença psiquiátrica.
g) Exames antidrogas: será realizado exame com janela de detecção mí-
nima de 90 (noventa) dias anteriores à data da coleta, cujo período desta 
será estabelecido no Edital de convocação, e ser entregue no dia do Exame 
Médico em envelope devidamente lacrado pelo laboratório, realizado por 
meio de amostra de queratina, para detecção de:
g.1) maconha;
g.2) metabólicos do delta-9 THC;
g.3) cocaína;
g.4) anfetaminas (inclusive metabólicos e seus derivados)
g.5) opiáceos.
art. 3º o candidato convocado para o Exame Médico deverá observar todo 
o disposto no item 14 do Edital de abertura nº c-206.
i - os exames laboratoriais e médicos serão avaliados por junta médica 
designada pelo instituto aocP em complementação à avaliação clínica
ii - os candidatos convocados para o Exame Médico deverão arcar com 
as despesas de realização dos exames, laudos e imagens descritos no su-
bitem 14.5. Todos os exames, laudos, imagens solicitados, ficarão retidos 
pelo instituto aocP quando da realização do Exame Médico.
iii - os resultados dos exames e laudos exigidos neste Edital, deverão 
conter o nome completo do candidato e número do seu documento de 
identidade, impresso ou escrito, e ter prazo de validade não superior a 180 
(cento e oitenta) dias contados a partir da data de sua emissão. Em todos 
os exames laboratoriais, além das informações acima citadas, deverá cons-
tar, obrigatoriamente, a assinatura, a especialidade e o registro no órgão 
de classe específico do profissional responsável.
iV - os exames, laudos e imagens complementares que, porventura, sejam 
solicitados pela banca examinadora, visando dirimir eventuais dúvidas e fir-
mar diagnósticos mais precisos, também serão custeados pelo candidato.
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V - A junta médica, após análise da avaliação clínica e dos exames labo-
ratoriais e médicos do candidato, emitirá parecer conclusivo de aptidão ou 
inaptidão do mesmo.
Vi - a etapa de Exame Médico realizar-se-á, independente das diversida-
des físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização da mesma.
Vii - o candidato será considerado aPTo ou iNaPTo em cada um dos 
exames do Exame Médico, de acordo com a conclusão do resultado do 
Exame Médico. O candidato considerado INAPTO, após definição de recurso 
porventura impetrado, será eliminado do concurso e não terá classificação 
alguma no certame.
Viii - Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, por 
ocasião da realização do Exame Médico, não estiver em condição de saúde 
compatível com o cargo pretendido.
iX - Não haverá segunda chamada para realização do Exame Médico, seja 
qual for o motivo alegado pelo candidato, para justificar o atraso ou a 
ausência. o candidato que não comparecer ao local do Exame Médico na 
data e horário determinados para sua realização será automaticamente 
eliminado do concurso.
X - os candidatos impossibilitados de realizar o Exame Médico no dia 
06/11/2021 (sábado), somente por motivos religiosos, poderão solicitar 
a alteração do horário de realização do exame. Para tanto, deverão apre-
sentar requerimento solicitando a alteração até o dia 03/11/2021, ane-
xando uma declaração fornecida pela instituição religiosa, comprovando 
o impedimento. a solicitação deverá ser enviada ao e-mail: candidato@
institutoaocp.org.br.
Xi - Não será permitida a entrada e permanência de candidatos fora do seu 
horário de convocação, bem como de terceiros (acompanhantes), durante 
todo o período de realização do Exame Médico, em quaisquer dependências 
do local de realização da fase.
Xii - Não será permitida entrada de candidatos no local de realização das 
provas portando armas.
Art. 4° O candidato inscrito como pessoa com deficiência passará por Perícia 
médica, com a finalidade de verificar se a deficiência se enquadra na previsão 
do art. 4º do decreto nº 3.298/99, alterado pelo decreto nº 5.926/04.
art. 5° Serão adotados todos os Protocolos de Biossegurança.
I - É obrigatória a utilização de máscara protetora facial para acesso e per-
manência no local de realização do Exame Médico, sendo responsabilidade 
do candidato comparecer ao local com a própria máscara. A organizadora 
do concurso não fornecerá máscaras.
art. 6º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

aNeXo ÚNico

deLeGado de PoLÍcia ciViL (dPc)
NoMe iNscriÇÃo

aderdival Brito cavalcanti Junior 4120010257
adriana cardim de Jesus 4120005656

adriany Tassia Borges de carvalho 4120027102
alana Tissia lima dos Santos 4120017971

albino romero Junior 4120031666
aldeci de aquino Magalhaes 4120018972

aldo alves caldas Junior 4120013180
alessandro carriel rosa 4120017990

alexandre de oliveira Botelho 4120031882
alexandre do rosario Brito 4120033456
alexandre Kemp de Palma 4120022373
alexandre lopes de Sousa 4120034870
aline de Paula lourenço 4120015896

aline Mayara Priori 4120037301
aline oliveira alves 4120016861
alison de Souza lira 4120038050

allan Jardim de oliveira (Sub judice) 4120037080
allana christhy fernandes araujo 4120011067

alline dos Santos costa 4120034794
amanda alves feitosa 4120031438

amanda de Souza Silva 4120022329
amanda Mattos faggion 4120010156

amanda Mendes felipe ferreira 4120002411
ana Beatriz Martins Barroso del Manto 4120001347

ana carolina Siqueira Pires 4120002241
ana luiza Botelho almeida 4120023628
ana Maria de assis lima 4120023251

ana Paula lobato Perdigão 4120006152
ana Paula Soares de Mendonça alho 4120011822

anderson Eduardo do couto 4120017825
anderson Vieira Monteiro 4120024734

andré luís Nunes Novaes cordeiro 4120028285

andré Nascimento dias 4120004165
andré Yuri Bolzan igarashi 4120036522

antoniel carlos Pereira Segundo 4120015018
antonio acácio do Nacimento Neto 4120002298

antonio felipe rodrigues lima 4120028704
antonio Marcos oliveira freitas 4120007785

ariely Silva da costa 4120000145
arisson Gonzaga cunha 4120004830
arthur castilho alves 4120021155

artidao Mariano Vasconcelos 4120027887
artur Maurício da Silva rêgo 4120022478
aureliano da Silva Pinheiro 4120003798
Bárbara da Silva ribeiro 4120008901
Bárbara Nunes Silveira 4120024437
Bernard Trotti Monteiro 4120002121
Bianca carneiro Martins 4120017672

Bianca Maria leão dos Santos Vieira 4120001860
Brenno arruda Sobreira de Siqueira figueiredo 4120027888

Breno Henrique alves Batista 4120013338
Brivaldo alves de lima Junior 4120009253

Bruna Gabrieli Vieira Souza Garioli 4120016356
Bruno aires de Sá 4120033096

Bruno arneiro Soares 4120016564
Bruno augusto alves Tuma 4120011110

Bruno Bentes Bandeira 4120029071
Bruno Geovane ribeiro E Silva 4120008238

Bruno Grangeiro de castro cavalcante 4120037057
Bruno Henrique da cunha carneiro 4120029230

Bruno Henrique feijo de albuquerque 4120004444
Bruno ricardo alves de Souza 4120000073

Bruno Victor lessa Torres 4120019777
caio andré Wassilevski 4120031468

caio cesar carvalho de Macedo Versiani 4120022438
caio luiz Neves Maia 4120017976

camila Brhowlhyun Souza de Souza 4120036656
camilla Gerarde Barbosa Borges 4120029911

carina amaral da luz 4120001239
carla Maria Moreira Pinheiro Sales 4120003544
carlos Guilherme Santos Machado 4120034534

carmem ramos Pereira 4120017435
caroline Bariani cardoso 4120002323

caroline Batista Nunes dos Santos 4120040143
cauê araujo lima Monteiro 4120003688

celso Menditti lima 4120027055
celson Junior dos Santos duarte 4120006906

charlan Silva da cruz 4120023961
cicero Stefano alves Pereira 4120001809
clarissa danielle Borba costa 4120001746
clarissa de oliveira Pinheiro 4120006424
cleiton rafael alves lopes 4120013168

cristian de Vasconcelos Batista 4120011181
cristiano azevedo Prais caldeira Brant 4120022353

daiane Monteiro de Souza 4120033873
Daniel Benjó 4120020492

daniel cabral de cerqueira 4120007125
daniel fernandes coriolano freire 4120023400

Daniel Pirró Cerzósimo 4120005932
daniela Mendes de Souza oliveira 4120004269

daniela Vieira Bezerra 4120007463
danielle Marques cabral 4120011027

danierre da Silva lustosa 4120027404
danilo ribeiro carvalho 4120034206

darlan Samuel Guimarães dantas 4120002789
davison Santos de oliveira 4120013911
davy Stuart oliveira Silva 4120011246
dawis alves de oliveira 4120004447

débora raquel da Silva almeida 4120022276

deivid Barbosa dos Santos 4120012159

dener Murilo de oliveira Santana 4120024753
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denys rodrigues Borges Marinho 4120014716
dereck Bruno de Honorato ferrão 4120019468

diana de Bulhões Jobim 4120002693
diego augusto frota alves 4120019445

diego de oliveira Goncalves 4120002091
diego felisbino Machado Moraes 4120007433

diego ferreira 4120007972
diego Márcio luz 4120038016

diego Pinheiro catunda 4120026817
diego Silva dantas 4120006708
diogenes cardoso 4120028711

diogenes Tavares de Melo Neto 4120023632
diogo rodrigues Guilherme 4120019211
diogo Sampaio Bandeira 4120018575

douglas Scherrer Menezes 4120033029
Edinildo de Menezes costa Junior 4120004932

Eduardo de oliveira lucena 4120030919
Eduardo Henriques dias 4120007753

Egídio Gomes de Queiroz Neto 4120035716
Elioenai Silva de Jesus 4120039142

Elivan de deus da Natividade 4120036075
Emanuel Marcel Nóbrega De Sousa 4120001739
Epaminondas farias rocha Junior 4120013166

Eric de lima Santos 4120036016
Erick Jose Silva de Souza 4120034945

Erick Sales Vilela 4120022393
Eriko Mauro Serra ribeiro 4120014721

Estácio luiz Gama de lima Netto 4120006097
Eugenie Beatriz almeida rocha 4120008704

Evander dayan de Mattos alencar 4120013699
Evandro Henrique Paulino faria 4120033395
Everton Gustavo araujo ferreira 4120001908
Ewerllany lays Silva felismino 4120010330

fabiana carla Santos 4120018716
fábio daltro do Ó Pitanguy 4120018499

fabíola  Vidotti cândido 4120015092
fábner Gomes da Silva 4120004376
fabricio Queiroz Silva 4120013116

fabrício Teixeira Santos Martins 4120023369
farley cordeiro lopes 4120022312

felipe diogo Matos de oliveira (Sub judice) 4120002507
felipe leite alves de almeida 4120033758
felipe lucas roldão feitosa 4120021097

felipe Mathaus Meireles Santos 4120031996
felipe Matheus ribeiro Jucá Soares 4120030106

felipe Mendonça de oliveira 4120018442
felipe Vitor dias castro 4120020684
fernanda costa Vidigal 4120004054

fernanda de aguiar cunha 4120002835
fernanda Santos de Sousa 4120014933
fernando Barbosa Marins 4120007621

fernando José da costa Tavares 4120029610
fhilipe Barreto dos Santos 4120002297

fhillipe lacorte ortiz 4120014962
filipe alves Soares 4120009379

filipe fernandes alkmim 4120033620
fillipe araujo izidio Pereira 4120037450

flávio Henrique inácio Miranda 4120006048
flávio ramos de araújo filho 4120001037
francianne da Silva Grande 4120002406

francianne riccio Machado Torres 4120010834
francielle Valeria da anunciação 4120025385

francisco adailson cassimiro de Sousa 4120016469
francisco átila Melo Silva 4120011906

francisco das chagas da Silva Junior 4120001742
francisco de oliveira Mota 4120013903

francisco Jesus da Silva 4120021819

francisco Pinheiro Mendes 4120033308

francisco Torquato Noronha 4120037186

frederico Henrique almeida costa 4120001988
Gabriel Gonçalves correia da cunha 4120019916

Gabriel Orlando Castelo De Figueirêdo Delfino 4120025388
Gabriela Tostes lobato Silva 4120017036

Geyce Narciza ferreira 4120007267
Glauco Erico Narciso da Silva 4120009452
Glaudson Gil lima rodrigues 4120018073

Greice Quele de oliveira cacau 4120020835
Guilherme alves de araujo 4120013099
Guilherme Moraes lameira 4120036088
Guilherme oliveira Pena 4120016434

Guilherme Traldi 4120018347
Gustavo Braga de andrade 4120008818

Gustavo Kallil furbino Siman 4120015546
Gustavo lemos rolim 4120004634

Gustavo luiz Barbosa ferreira 4120019489
Gustavo Tadeu Barbosa fernal 4120006863
Halex Bryan Sarges da Silva 4120006349

Harrisan Maria da costa Moita 4120008378
Heitor da rocha Soares 4120025796
Helder de Sousa oliveira 4120011723

Helio Gimenes Esteves Junior 4120008105
Helio Henrique Nascimento de Souza 4120005396

Hellyerbeth francisco Melo ferreira da Silva 4120006638
Henrique Habib Borges 4120033519

Heráclito freire Gomes Neto 4120005029
Higor Souza alves domingos 4120038502

Hugo alencar duarte figueiredo 4120033149
Hugo aurélio Miranda Brito 4120037053

Hugo leonardo lisita lobo de andrade 4120000054
Hyago Gabriel reis de carvalho 4120016037

iana carla Silva alves 4120002288
Ícaro leão carvalho 4120016795
igor Belchior Soares 4120007775

igor doutor Silva 4120000207
igor freitas flávio 4120022169

igor licurgo freitas Nunes 4120034050
igor roberto Santos Botelho 4120016531

igor Wanick Mattos Guimarães 4120003006
isabella de luca Martines 4120035374

isabella laurindo Silva 4120000391
isabella Pereira Silva 4120028317
isabella Turl freire 4120017635

itamar aleixo de almeida filho 4120004888
iuri Peroba Soeiro de castro 4120002362
Jaciane de Souza Guimarães 4120018748

Jacqueline Siebra Maia 4120001066
Jacyara dos anjos Sarges formento 4120008146

Janaína carla aguiar de Paula 4120020175
Janilson Gomes da Silva Junior 4120002847
Jaqueline Gomes de almeida 4120032374

Jasson Ytallo costa Barros dos Santos 4120017603
Jessé almeida Martins 4120008581
Jessica da Silva cozza 4120003023

Jéssica fernanda Barros 4120003810
Joanisio Pita de omena Neto 4120010581

João Bosco rodrigues Silva Junior 4120024804
João claudio Sakuno castanho 4120001395

João Gabriel dantas Zeghir 4120012128
João Gabriel lima Portugal 4120008038
João Martins de Godoi Neto 4120034773

Joao Paulo Benevenuto Machado 4120020820
Joao Paulo de oliveira leite 4120037194

João Paulo Pereira de oliveira 4120020106
João Sadlowski 4120015593

João Vítor de assis Tepedino 4120024165

Jônata Rafael Montenegro Venâncio De Moraes 4120015364

Jonivaldo de Sousa Sanches 4120014320

Jorge correia da Silva Júnior 4120013909
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Jorge da Silva arruda 4120022572
Jorge Eduardo da cunha Pacheco 4120033199
José do carmo fernandes Neto 4120019465

Jose Eduardo de Paula oliveira Junior 4120018918
José Mattos Brito de carvalho Neto 4120019508

José Medeiros carvalho Neto 4120009064
Jose rafael Vieira furtado 4120022044

José raimundo duailibe Junior 4120000923
Jose rodolfo Biagi Messen Mussi 4120020973

José rubens de Sousa frota 4120012965
José Vagner florêncio da Silva 4120003470
Joubert da Silva candido Junior 4120022443

Júlia Maria alves Nogueira 4120005266
Juliane dos Santos Silva 4120000968

Júlio cesar Batista de araújo Júnior 4120032176
Kaio rodrigues Estrela de oliveira 4120009725

Kalel de freitas almeida 4120019998
Kari Grazielle Klat 4120013118

Keila Silva de assis 4120000142
laiz ruiz de Souza 4120034042

larissa de oliveira leite 4120002547
larissa faria lacerda 4120012708

larissa orestes Pugliese de Morais 4120014564
lauro carvalho Santos Neto 4120015650
lealdo de araujo costa Neto 4120003795
leandro da conceição Benício 4120040054

leandro lima do carmo 4120013949
leandro Moura Bandeira 4120022317
leandro Pontes oliveira 4120000731

leonam Kzan Pontes 4120016626
leonardo dos Santos Pereira 4120016784

leonardo Gomes Pereira 4120027694
leonardo Goulart Martins de Mendonça 4120014525

leonardo Kovalski 4120016409
leonardo Michell Silva dos Santos 4120022539

lessandro Samir angel Herzog 4120016097
letícia Marques de Menezes 4120008078

leticia Silva de abreu 4120006100
letícia Suassuna de Morais Gonçales 4120001570

lígia Torquato da Silva 4120012069
lília ribeiro Gomes 4120008240

lílian Vieira de rezende 4120032926
lindolfo Henrique oliveira de Souza 4120004912

lívia Gabriela damásio lopes 4120020883
lívia rodrigues Queiroz ferraz 4120007772
lorenna Maria Silva de araujo 4120033546
lourival Sobrinho Vieira Junior 4120031703
luca frança da costa Soares 4120003348

lucas albé Veppo 4120022935
lucas andrade de oliveira 4120016269

lucas assis Nunes 4120002948
lucas cavalcante de lima 4120004014

lucas Eduardo lincke 4120033173
lucas Gonçalves Teixeira de araújo 4120035274

lucas Montovanelli 4120003924
lucas Tortola ferreira 4120031870

lucas Vasconcelos Kutscher de oliveira 4120008591
lucas Wallace oliveira de Sousa 4120036035

luccas rodrigues Gomes (Sub judice) 4120000406
luciana costa de Menezes 4120036288

luciana lobão campos 4120002817
luciana ribeiro almeida 4120004327

luciano Batista da Silva Júnior 4120012456
luciano francisco ferreira 4120035007

lucio ricardo Elias Bezerra de Menezes 4120016889
luiz de carvalho Nogueira filho 4120018679

luiz Eduardo Moura dos Santos 4120005313

luiz fellype de oliveira leite 4120028025

luiz fernando do Nascimento 4120037496

luiz Gustavo alves coelho 4120028382
luiz Gustavo Nascimento dos Santos 4120014898

lysyana araujo rabelo Barreto 4120001363
Maicon oliveira de Souza 4120018160

Maíra Ellen Mesquita Martins alves 4120029046
Marcela conde Brilhante cardoso 4120009552

Marcela Melo de freitas 4120028722
Marcello Henrique carvalho cunha 4120006831

Marcio de lima dornelles 4120031723
Marcus Vinicius Gontijo Monteiro 4120004407

Maria alexia Soares Menezes 4120019876
Maria carolina Beltrão de Siqueira campos 4120007627

Maria izabel Matos de Souza 4120002010
Maria leticia ferreira das Neves 4120007376

Maria Sebastiana Barbosa Pinheiro 4120029662
Marianna Teles rosal 4120028145

Marília Gonçalves Macedo 4120036969
Mario arthur francescon Wandroski 4120028325

Mario Sergio Soares da Silva 4120003125
Mário Silva dos Santos 4120009233

Martoni Veras Silva 4120001619
Martonio ribeiro Silva 4120028845

Marviane Silva de Souza 4120020536
Mateus leão Moreira 4120013229

Mateus rocha rodrigues alves 4120009407
Matheus alves Vital 4120027067

Matheus Barcelos Gomes 4120009724
Matheus dias oliveira 4120034125

Matheus leonor Monteiro 4120017412
Matheus Maicon Buerger 4120035683

Matheus rocha leite 4120000277
Matheus Souza oliveira de Palma 4120019826

Mauricio andrade Teixeira 4120021052
Maurilio Gobatti de Mattos Junior 4120032613

Maurilio Sergio da Silva filho 4120024744
Mayana Martins Silva 4120003306

Mayra dos Santos coutinho 4120005768
Mendonsa ferreira Moura 4120002313

Michael andrey de Sousa oliveira 4120038922
Michael Jonathan aguiar rocha 4120008661

Milton Santos Marinho 4120019031
Miqueias coimbra Zeferino 4120025408

Monique Pimentel de castro 4120007042
Napoleão fernandes Batista de andrade 4120034628

Natalia caracas Santos Goncalves 4120015398
Nathalia alves da Silva 4120017304

Naur Vittorazzi Nogueira Pereira 4120024820
osvaldo Soterio de oliveira Neto 4120022471

otacílio Gomes de Sá Neto 4120004674
Paloma Gomes Braga Santos 4120011631

Pâmela raissa Pereira Machado 4120008498
Patrícia Brandão de Mesquita 4120015843

Paulo José da Silva Júnior 4120005113
Paulo Sérgio cordeiro feitosa 4120002827

Pedro afonso dos Santos 4120033936
Pedro Henrique Sampaio Teixeira 4120003893

Pedro Jorge Melo de Norões ramos 4120021301
Pedro luís de Paiva Brandão 4120006319

Pedro Moisés rocha Silva 4120034385
Pedro Monteiro da Silva 4120036371

Pedro Victor Mathias de azevedo 4120000427
Pedro Vitor da Silva Santos 4120035879

Priscilla Guerra canto 4120000909
rafael lima de andrade 4120022746

rafael lira Monteiro 4120010014
rafaela Brito Sayão lobato 4120004843

Raissa Nacly Abenassiff Rocha 4120030429

ramon dávilon Sampaio cruz 4120011108

ranely Nayara Pereira cruz 4120016457
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raphael andrade ferreira 4120015029
raphael luiz de Melo laboissiere 4120017634

ravel Tabosa Silva 4120005329
regivan Paixão Silva abreu 4120022184

renan andrew lima de carvalho 4120008437
renan Gonçalves do carmo 4120018473

renan Sassi carvalho dantas 4120014394
renato da costa rodrigues 4120015887

renatto regis de Brito 4120001970
renê araujo Bezerra 4120018222

renes Paulo rodrigues da Silva 4120013838
rênya Karine Peres de Sousa 4120000965
ricardo Bruno Sousa Vieira 4120027228

ricardo dantas alencar filho 4120017593
rita de cássia Viana reis 4120018783

roberto carlos Veríssimo correia Júnior 4120013189
roberto Tonel Klock 4120015080

robson diniz Gonçalves 4120036545
rodolfo carvalho rocha 4120021310

rodolfo costa Neves de carvalho 4120016296
rodrigo dantas de almeida 4120025619

rodrigo dias carvalho 4120027565
rodrigo Gonçalves Graças 4120022890

rodrigo leão lima 4120002026
rodrigo Sarti rabelo 4120003418

roger dalbosco Siqueira 4120002665
Rômulo Tavares Da Siva 4120026881

ronaldo dos Santos carneiro reis 4120000780
ronyeryson roger fantini 4120033387

rosanna Kelly de oliveira Barbosa Brandão 4120020677
rosemberg Barbosa lira de Souza 4120018307

ruben Mauro lucchi rodrigues 4120038762
Samara de Siqueira Pereira 4120002954
Samary dos Santos costa 4120016075
Sawana fontes resende 4120016960

Sérgio Henrique artero dal Maso 4120012734
Silvia Marina Souto leite 4120001123

Solon cordeiro de oliveira Neto 4120001863
Stefany araujo Miranda coutinho 4120021287

Talles freire Gadelha 4120012234
Taynã luana da Silva ruivo 4120012619

Thais albuquerque Marinho dias 4120017549
Thais do couto Esteves 4120032302
Thaison Passos Brasil 4120031291

Thamires alvarenga dumont 4120012337
Thayla Soares Macedo luna 4120018590

Thayná analy Teodosio ferreira 4120017447
Thiago cavalcanti de oliveira 4120036479

Thiago costa Sodré 4120035473
Thiago de Souza Meira Silva 4120002349

Thiago Pereira Monteiro 4120002730
Thiago Santos castro del rio 4120020081

Thiago Vasconcelos Miranda (Sub judice) 4120003480
Thiany Santos Souza 4120000948

Tiago Gonçalves Ventim 4120008933
Tiago Pedro dos Santos Moura 4120002502

Tiago Praxedes de oliveira 4120016932
Tiago ruiz Grisi 4120014773

Ulysses José luber 4120036338
Vagno conceição rocha 4120029215

Vanessa oliveira dos Santos 4120020244
Vanessa raíres ribeiro de Medeiros 4120023150

Vanessa Travassos cutrim 4120016221
Vannir Wagner fernandes Sousa 4120002743

Victor cohen Mota Nemer 4120022709

Victor Sette Braz de Macedo 4120034581

Vinicius do Vale oliveira 4120001467

Vinícius ramos lima 4120016828

Vitor Bermond Vargas 4120001480

Vítor luiz Gonçalves rocha da costa 4120004432
Wagner Pinheiro Silva 4120005118
Walnísia Melo chaves 4120021082

Walter ruiz Bogaz Neto 4120009017
Welington Kennedy Santos Bento 4120019440

Wellington Monteiro do Vale Sousa 4120000564
Wellyngton lamarao Barbosa 4120029224

Wemerson araujo de Moura luz 4120030062
Wendell ivo dos Santos 4120023862

Wendy Wanessa Braga Noronha* 4120023877
Weslley Vicente cordeiro 4120014958

William costa lemos 4120030516
Willian dos Santos Pereira 4120017411

Yago Zago Mazzini 4120000812
Yasmin Santos andrade faria 4120000542
Yuri doudement de castro 4120028230

Yuri Platon anjos Mena Wanderley 4120036292

Protocolo: 719851

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL

PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 

sUPerior das carreiras PoLiciais de
iNVestiGador de PoLÍcia ciViL, de escriVÃo de PoLÍcia 

ciViL e PaPiLoscoPista.
coNcUrso PÚBLico c – 207

editaL Nº 25/2021-sePLad/PcPa, 21 de oUtUBro de 2021
resULtado deFiNitiVo da ProVa de caPacitaÇÃo FÍsica

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas atri-
buições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, seu anexo 
e demais disposições legais aplicáveis, TorNa PÚBlico o rESUlTado dE-
fiNiTiVo da ProVa dE caPaciTaÇÃo fÍSica para o coNcUrSo PÚBlico 
nº c-207, conforme as seguintes disposições:
Art. 1° Após a análise dos recursos impetrados contra o Resultado da Prova 
de Capacitação Física, fica alterado o resultado divulgado através do Edital 
de resultado Preliminar da Prova de capacitação física e seu anexo Único, 
em 13 de outubro de 2021 no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.
br e o definitivo consta no anexo único deste edital;
art. 2º o candidato poderá consultar individualmente a resposta do recurso 
contra o resultado da Prova de capacitação física através do endereço 
eletrônico www.institutoaocp.org.br, no link consultar resposta do recurso 
contra o resultado da Prova de capacitação física.
i - as respostas aos recursos interpostos pelos candidatos estarão disponí-
veis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br por 10 (dez) dias, a 
contar da data de publicação deste edital.
art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

aNeXo ÚNico

iNVestiGador de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo resULtado

abel Wesley Massao Hachiya oliveira Santos 4130140299 aUSENTE
abimael Batista Palmeirim 4130020987 aPTo
abner Monteiro de Miranda 4130061350 aPTo

adailso alves carvalho de oliveira 4130145496 aUSENTE
adauto Klinton duarte lobo 4130121614 aPTo

adenildo de Sousa rodrigues 4130009699 aUSENTE
adolfo carneiro Sabino de oliveira 4130006744 aPTo

adolpho roberto Von lohrmann 4130105693 aPTo
adriana cerqueira chaves 4130106526 aPTo

Adriano Magalhăes Da Paixăo E Silva 4130070556 aPTo
adrio fernando Guedes Junqueira ferreira 4130117317 aPTo

adson ferreira da Silva 4130119735 aPTo
aecio reis de carvalho 4130047128 aUSENTE
Affonso Dias Paredes 4130111487 aPTo

agenor izidro ferreira Neto 4130119676 aUSENTE
agnes Kaori Yoshimoto Batista 4130037323 aPTo

agno Jose lima dos Santos 4130038721 aPTo

aila Narjara Zaparole Gonçalves 4130004185 aUSENTE

ailson José Silva 4130132702 aPTo
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airton arcanjo Junior 4130125840 aPTo
airton renato farias da Silva 4130122542 aUSENTE

alan robson rodrigues Nascimento 4130095245 aPTo
aldeci de aquino Magalhaes 4130054655 aUSENTE
alecsander Pereira Mateus 4130005347 aPTo
alefy Moreira fernandes 4130068459 aPTo
alegria dos Santos leite 4130118740 aUSENTE

alex fabricio de andrade Silva 4130067588 aPTo
alex fernando Soares Souza 4130052548 aPTo

alex Wilton Sousa ramos 4130045500 aPTo
alexander Silva E Silva 4130003562 aPTo

alexandre Machado de almeida 4130079644 aPTo
alexsander rodrigues rangel 4130002982 aPTo
alfredo Jacauna Pinheiro Neto 4130000235 aPTo

alielson fernando da Silva Sousa 4130023516 aPTo
aline araújo de Souza 4130013075 aPTo

aline Barros de oliveira 4130089115 aPTo
aline ferreira Martins 4130056883 aPTo

aline Santos de Jesus Gomes 4130120088 aPTo
alisson Moreira dos Santos 4130003956 aPTo

allan Jardim de oliveira 4130123830 aPTo
allan Signé Pinho 4130012277 aPTo

alline dos Santos costa 4130131921 aUSENTE
allisson cardoso ferreira 4130101587 aPTo

aloisio Brito chaves Junior 4130003415 aPTo
alysson Viana Guedes 4130009720 aPTo

amanda Gonçalves oliveira 4130068024 aUSENTE
Amanda Serafim Soares 4130010620 iNaPTo

amanda Silva Netto 4130081272 aPTo
amario Vinicius Paiva da costa 4130033519 aPTo

Amós Cavalcante Tomaz 4130104813 aPTo
ana cecília Souza diniz 4130050999 aPTo

ana clara feijao andrade 4130100291 aPTo
ana claudia de azevedo Banhos 4130111121 aPTo

Ana Cláudia De Lima Leităo 4130018681 aUSENTE
Ana Fabianne Leităo Da Costa 4130027827 aPTo

ana flavia cortina 4130009566 aPTo
ana flavia da costa Souza 4130045465 aPTo

ana Gabriela ferreira Miranda 4130002618 aPTo
ana Gabriela Santos ramos de oliveira 4130010686 aPTo

ana Hélia Silva luz 4130061931 aPTo
ana Karla castro Souza 4130091426 aPTo

ana lidia alves de almeida 4130009734 aPTo
ana luiza Silva 4130012794 aPTo

ana Natalia de Moraes alves 4130026472 aPTo
Ana Paula Assunçăo Gama 4130087995 aPTo
ana Paula de Sousa caland 4130028670 aPTo

ana Paula fernandes 4130092542 aPTo
Ana Paula Gomes E Silva Guimarăes 4130074094 aPTo

ana Paula Paes Pinheiro 4130084846 aPTo
ana Paula Silva de Sousa 4130130284 aPTo

ana Paula Soares lima feio 4130056635 aPTo
anderson Brito de Melo 4130108900 aPTo

Anderson Soares Brandăo Ribeiro 4130013868 aUSENTE
anderson Vinicius de almeida Prihl 4130110720 aPTo

andré de Souza Monteiro 4130090018 aPTo
andre dias Vasconcelos Junior 4130077436 aUSENTE

andre funes carneiro 4130064574 aPTo
andré leal Trindade 4130071586 aPTo

andré luis calandrini Pinheiro 4130130059 aUSENTE
andré luiz de castro Paraense 4130054173 aPTo

andre luiz Marafao 4130051575 aPTo
andré rodrigues das Neves 4130008320 aPTo

andré Safar cardinalli dos Santos 4130120954 aPTo
andré William Barbosa Brito 4130041533 aPTo
andrea Virginia da rocha Val 4130050051 aPTo

andreia Suellen Monturil de Morais 4130118945 aPTo

andreson costa dos Santos Souza 4130049922 aPTo

andressa Barbosa Silva 4130137012 aPTo

andressa dos Santos Silva 4130038993 aPTo
andressa larissa Sousa Picanço 4130065399 aPTo

andressa Pinheiro oliveira chaves 4130063915 aUSENTE
andrew Vieira Bastos 4130010882 aPTo

andrey leonardo Silva da Silva 4130075193 aPTo
angélica cristina Moreira Madruga 4130136909 aPTo

angélica de araujo Morais 4130111967 aPTo
Ângelo Jivaggo de Santana Mendes lira 4130009063 aUSENTE

anna caroline costa de rezende 4130002842 aPTo
anna Paula Xavier Macedo de Souza 4130024151 aPTo
anthony Yohanson costa Sampaio 4130126224 aPTo

antonio cristhiano Braga Guimaraes 4130130552 iNaPTo
antonio de Sousa Macedo Neto 4130086843 aPTo

antonio fagner de Souza cavalcante 4130108558 aPTo
antonio Giovanni de oliveira almeida Neto 4130034383 aUSENTE

antonio Jadiel da Silva araujo 4130063224 aPTo
Antônio Vinicius Sousa Saadi 4130038991 aUSENTE

antonio Wanderson Saldanha Braga 4130021267 aPTo
aquino ferreira Passinho Junior 4130014424 aPTo

ariane alcantara da Silva 4130066632 aPTo
ariely Silva da costa 4130000048 aPTo
arley Mata do amaral 4130092134 aPTo
arnoldo Souza Melo 4130001889 aPTo

artemos Jose Maria dos Santos 4130031593 aPTo
arthur Barros Santos 4130053097 aPTo

arthur Bezerra de oliveira 4130111025 aPTo
arthur dias Souza Santos 4130047038 aPTo

arthur Guedes Moura 4130065582 aPTo
Arthur Soares Guimarăes 4130105392 aPTo

artur Galindo rezende 4130098027 aPTo
artur Henrique de Souza filho 4130084251 aPTo

athos de athayde Passos dos reis 4130010186 aPTo
audiélizer da Silva coelho 4130018419 aPTo

augusto rodrigo Vinhote do Nascimento 4130114911 aPTo
augusto Savio Silva Britto 4130085950 aPTo

augustus Bonadiman 4130041415 aPTo
ayala Eduardo Salazar 4130007851 aPTo

aynna raira lima de Sousa 4130013853 aPTo
Barbara Madureira Neiva 4130084607 aPTo
Bárbara Moraes costa 4130077756 aPTo

Bethânia campos Gonçalves 4130119767 aPTo
Bianca Emanoela dos Santos Pereira 4130001614 aPTo

Bianca ikeda Bastiani 4130023492 aPTo
Bianca Pereira de almeida 4130063739 aPTo

Brenda fonseca Maciel 4130087800 aPTo
Brenda Karine Silva rodrigues Mendes 4130065973 aPTo

Brendo Bentes Bandeira 4130015028 aPTo
Breno Bezerra Silva 4130017043 aPTo
Breno Brito Neves 4130016578 aPTo

Breno Nascimento de Sousa 4130017356 aPTo
Brisa dos Santos leite 4130116428 aPTo

Bruna de oliveira Bilheiro 4130005226 aPTo
Bruna Nascimento ferreira 4130134231 aPTo

Bruno alvarez reime 4130095860 aPTo
Bruno augusto foltran 4130062887 aUSENTE
Bruno Bentes Bandeira 4130089793 aPTo

Bruno Eugęnio Pacelli De Oliveira 4130051497 aUSENTE
Bruno fonseca da Silva 4130104049 aPTo

Bruno Guedes Tocantins Garcia 4130066956 aPTo
Bruno indiani camaz 4130050640 aPTo
Bruno Melo ribeiro 4130097362 aPTo

Bruno Moura Tayano dias 4130056599 aPTo
Bruno Paulo Pinheiro 4130121721 aPTo

Bruno Pereira da Silva 4130053499 aPTo
Bruno Siqueira de Souza 4130033337 aUSENTE

Bruno Souza ramos 4130017089 aPTo

cael Santos fernandes 4130018257 aPTo

caio césar Gomes Paulino da Silva 4130009310 aUSENTE

caio lucas Moreira 4130004530 aPTo



 diário oficial Nº 34.744  35 Sexta-feira, 22 DE OUTUBRO DE 2021

caio Mendonca Martins 4130100156 aPTo
caio Peralva Valdivia 4130088621 aPTo

caio roberto Paulino Marques 4130037597 aPTo
caio Vinícius Mazaro de oliveira 4130014901 aUSENTE

Camila Calil Magalhăes Maia 4130105171 aPTo
camila Toledo ribeiro Sathler 4130078426 aPTo

carina Guedes cordeiro 4130063295 aPTo
carina Muniz Monteiro 4130002668 aPTo

carla Pereira de oliveira 4130003018 aPTo
carlos andre anceles Morais 4130108986 aPTo

carlos augusto rodrigues rebelo 4130109364 aPTo
carlos da Silva Santiago de oliveira 4130085539 aPTo
carlos Eduardo dos Santos Guedes 4130071475 aPTo

Carlos Procópio Vieira Freitas 4130000635 aPTo
carlos roberto Bruno Teixeira filho 4130012746 aPTo

carlos roberto de oliveira cruz 4130049713 aPTo
carlos Tadeu de alencar Barreira Junior 4130029619 aPTo

carolina Morgana frança Pamplona 4130123537 aPTo
caroline Mapeli dal rio fonceca 4130077386 aUSENTE

caroline Thais Santana dos Santos 4130134469 aPTo
cassiano Edson Silva de Sousa 4130053031 aPTo

cassio augusto Nascimento Nogueira 4130106406 aPTo
cássio Zacarias lopes de lima 4130072749 aPTo

catryna Garcia camargos 4130108683 aUSENTE
Cauę Araujo Lima Monteiro 4130009426 aPTo
cayque dos Santos lima 4130046899 aPTo
celeste de Sousa castro 4130028179 aPTo

celso Gomes Pinheiro 4130118346 aPTo
charles araujo da Silva 4130099318 aPTo

christianne cássia Macedo castro 4130053196 aPTo
chrystian Vidal de oliveira 4130003499 aPTo
cinthia Bastos Quaresma 4130031284 aPTo

clark luan Nunes de campos 4130069783 aPTo
claynilson alves ribeiro 4130124951 aPTo
cleiton alcântara Bosa 4130025534 aPTo

cleiton rafael alves lopes 4130039058 aPTo
clemerson ferreira dos Santos 4130108128 aPTo

clemesson clayver costa azevedo 4130024863 aPTo
clívia carolina de Menezes Gonçalves 4130079478 aPTo

crislane de oliveira Pontes 4130014379 aUSENTE
Cristhiane Barbosa De Assunçăo 4130110460 iNaPTo
Cristiam Paulo Da Silva Brandăo 4130071313 aPTo

cristiano Nunes de oliveira 4130022287 aPTo
cristiano Silva Santos 4130019029 aPTo
daiane Nunes Silva 4130117579 aPTo
dalton oliveira Mota 4130095288 aUSENTE

daniel carvalho ferreira 4130018573 aPTo
daniel de freitas correa 4130060634 aPTo

daniel faro lobato 4130007291 aPTo
daniel fernando de Souza Machado 4130050733 aPTo

daniel Gibsom lavor dos Santos 4130004969 aPTo
daniel Paiva Pinto 4130017430 aPTo

Daniel Rômulo Garcia Mendes 4130106511 aPTo
daniel Thiago Motta da Silva 4130047536 aPTo

daniela cunha Moreira 4130017282 aPTo
daniella rodrigues feitosa 4130003872 aPTo

danílio lira leal Sales 4130120021 aPTo
danillo alves cavalcante 4130100965 aPTo
danilo de araujo Morais 4130055968 aPTo
danilo de Sousa Pinheiro 4130048017 aPTo
danilo de Souza lopes 4130088745 aPTo
danilo leal arcoverde 4130005961 aPTo
darley Santos Souza 4130077380 aPTo

davi dantas domingos 4130015248 aPTo
david Passinho Montes 4130096753 aPTo

daylane rodrigues de Sousa 4130018202 aPTo

débora lopes farias 4130052614 aPTo

debora Nascimento lima 4130053185 aPTo

deivison Soares Meninea 4130079010 aPTo

deltonio aires de Morais Junior 4130108937 aPTo
denisberto ramalho rebouças 4130097941 aPTo

dennison duarte Mury 4130131770 aPTo
Dereck Bruno De Honorato Ferrăo 4130114005 aUSENTE

diane cristina rodrigues Melo 4130061355 aPTo
diéce costa diniz 4130011792 aPTo

diego almeida Santiago 4130095173 aPTo
diego andré fernandes Siqueira 4130024127 aPTo

diego cabral Teixeira 4130051417 aPTo
diego cardoso coelho 4130098563 aPTo

diego da costa 4130101719 aPTo
diego fernando oliveira Messias 4130099902 aPTo

diego Marques dos Santos 4130028336 aPTo
diego Moreira de figueiredo 4130022433 aPTo

diego rodrigo figueiredo Pinheiro 4130093733 aPTo
diego Santos Silva 4130120064 aPTo
diego Sousa Maia 4130050494 aPTo

diemerson ferreira de Sousa 4130117601 aPTo
dikran Sarkissian Silva 4130020231 aPTo

dilsirlei Solidade albuquerque 4130016497 aPTo
douglas  Gonçalves de araújo 4130048175 aPTo

Eder Moreira duarte 4130118427 aPTo
Éder Queiroz costa 4130034194 aPTo

Edipo lima Barroncas 4130023154 aUSENTE
Edison Roberto Fonseca Frazăo Junior 4130125282 aPTo

Edmar Quintela Pereira 4130150097 aUSENTE
Edson de lima Jota 4130131852 aPTo

Eduarda Sousa de araújo 4130051261 aPTo
Eduardo Borborema de Moraes Júnior 4130079677 aPTo

Eduardo fernando Tanno 4130015816 aPTo
Eduardo leal Trindade 4130047547 aUSENTE

Eduardo reis da Silva filho 4130047367 aPTo
Edyberg dos Santos almeida 4130112330 aPTo

Egnaldo liarte Gomes 4130039143 aPTo
Elane do Socorro oliveira Mendonca 4130050592 aPTo

Elannilson Sozinho amaral 4130083269 aPTo
Elder Monteiro do Nascimento 4130012977 aPTo
Elen cristina lopes da Silva 4130001912 aPTo
Eliandra Xavier Nascimento 4130054886 aPTo

Eliano Graca de oliveira 4130052960 aPTo
Eliel de Souza oliveira 4130041030 aPTo

Elisson ciro chiarini de Moura 4130091428 aPTo
Elizete Sabino Martins 4130106822 aPTo

Elquias ferreira da Silva 4130005669 aPTo
Elton davi Soares ferreira 4130015045 aPTo
Elyonay Barros alexandrino 4130055025 aPTo
Emanoelle Nazaré Vinhas 4130044517 aPTo

Emanuela Herondina rodrigues 4130105017 aPTo
Emerson Novaes dias 4130012455 aPTo

Emilly Celeste Lobo Da Conceiçăo 4130004472 aPTo
Endyson costa de Moraes 4130068534 aPTo

Enio Suendy alcantara de Siqueira 4130114088 aUSENTE
Ennio leal da costa Morais 4130050244 aPTo
Erica raissa rodrigues alves 4130132177 aPTo

Erik clovis Teixeira 4130029004 aPTo
Erik luciano de Brito andrade 4130011444 aPTo
Erika Quiel dos Santos Silva 4130099900 aPTo

Ernandes costa Meirelis 4130146103 aUSENTE
Estevăo Felipe Silva Da Cunha 4130041400 aPTo

Etyenne Gabriela rodrigues da Silva 4130024145 aPTo
Eugęnio Paceli Carvalho Miranda Segundo 4130082549 aPTo

Eunice Brandao de Sousa ferreira 4130013505 aPTo
Eurico Marco rodrigues da fonseca 4130078106 aUSENTE

Evando Emerson lopes Santana 4130131591 aPTo
Evandro cordeiro do amaral 4130111181 aPTo
Evandro da Paixao araujo 4130054862 aPTo

Evandro da Silva Sobreiro 4130012904 aPTo

Evelin Maria Brelaz duarte 4130069055 aPTo
Everardo Leităo Lima 4130065576 aUSENTE
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Everton Martins de lima 4130090614 aPTo
Eyber domingos alves 4130072271 aPTo
fabiano aguiar de Melo 4130087584 aUSENTE
Fabiano Pereira Corręa 4130124250 aPTo

Fábio Braz Leăo 4130078827 aPTo
fábio diniz lima de Menezes 4130122528 aPTo
fábio Enrico ataide lameira 4130121213 aPTo

fabricio Bastos Marques 4130113924 aPTo
fabricio Miranda afonso 4130045680 aPTo
fabricio rodrigues Sozar 4130041888 aPTo

felipe augusto almeida dos Santos 4130122775 aUSENTE
felipe Berkamp Martins de Souza 4130047042 aPTo

felipe campos da Silva 4130041924 aPTo
felipe Gama dos Santos 4130061686 aPTo

felipe Henrique costa Nogueira 4130036374 aPTo
felipe irlando Souza Tavares 4130128681 aUSENTE

felipe Mathaus Meireles Santos 4130108804 aPTo
felipe Melo de freitas 4130111468 aPTo

felipe Mendonça de oliveira 4130053229 aPTo
felipe Mileo de almeida 4130021751 aPTo

felipe Pereira Pinto 4130039087 aPTo
felipe Sousa Girao 4130012810 aPTo

felipe Weslley Macedo Nunes 4130011301 aUSENTE
felipe Zacarias Sales 4130025596 aPTo

felippe Henrique rodrigues Santos 4130052370 aPTo
fernanda da Silva Pereira 4130048986 aPTo
fernanda de Paiva araújo 4130009843 aPTo
fernanda Martins rocha 4130063135 aPTo

fernanda Pereira Miranda 4130062115 aPTo
fernanda Pimentel Hermida Bernardes 4130055246 aPTo

fernanda regina freitas da Silva 4130075089 aPTo
fernanda Santos lopes 4130003374 aPTo

fernando campos de araujo 4130077848 aPTo
fernando césar Pereira da costa 4130131698 aUSENTE

fernando de crignis Provete 4130125801 aPTo
fernando Santana aquino 4130030857 aUSENTE
fernando Vargas Martins 4130149946 aUSENTE

fhilipe Barreto dos Santos 4130005992 aPTo
fiema Soares de oliveira 4130000399 aPTo

filipe almeida campos Mota 4130006538 aPTo
filipe araujo de oliveira 4130077098 aPTo

filipe Garcia 4130120381 aUSENTE
filipe Magno de Medeiros 4130113530 aPTo

filipe Torrinha Maciel 4130057726 aPTo
fillippe duarte lima 4130068946 aPTo

flavio da Silva francisquini 4130002214 aUSENTE
flavio Henrique dias 4130059791 aPTo

flavio Jose cardoso costa 4130096127 aPTo
francielli angnes Maciel da Silva 4130033910 aPTo
francisca carolina Sabino Mendes 4130036763 aPTo

francisca Elani da Silva Brito 4130109160 aUSENTE
Francisco Adăo Mesquita Maciel 4130009278 iNaPTo
francisco alves da Silva Júnior 4130083739 aPTo
francisco anderson alves Silva 4130086238 aPTo

francisco Batista de azevedo Neto 4130008973 aUSENTE
francisco das chagas Vale carvalho 4130037924 aPTo
francisco de oliveira Soares lima 4130116289 aUSENTE
francisco Elivelton costa alcântara 4130054151 aPTo

francisco Erismar de almeida oliveira 4130114923 aPTo
francisco Paulo de Sousa Junior 4130118687 aPTo

francisco Queiroz de Souza 4130042317 aPTo
francisco robson Belo de Sousa 4130122570 aPTo

francisco Wallas antunio de Morais Sousa 4130112522 aPTo
francisco Walter Queiroz carvalho Júnior 4130089877 iNaPTo

frank Sales Nunes Brito 4130088425 aUSENTE
Gabriel aquino constantino 4130130356 aUSENTE

Gabriel coelho da Silva de Sena 4130015772 aPTo

Gabriel de Jesus araujo 4130007131 aPTo

Gabriel Gaia rezende 4130014809 aPTo

Gabriel Horta Magnelli rocha 4130048187 aPTo
Gabriel leal rezende 4130023062 aUSENTE

Gabriel leite dos Santos 4130005544 aPTo
Gabriel Magalhăes Monteiro 4130072418 aPTo
Gabriel Nascimento da Silva 4130050800 aPTo

Gabriel ramos de Souza Batalha 4130008429 aPTo
Gabriel reis de Moraes 4130106907 aPTo

Gabriel ribeiro de araújo 4130102964 aPTo
Gabriel Sá dolzany 4130053275 aPTo

Gabriel Silva Batista Pinto 4130068235 aPTo
Gabriel Soares cardoso 4130005651 aPTo

Gabriella caroline araújo Matos 4130008321 aPTo
Gabriella Eliana Monterei Zuniga 4130000023 aPTo

Gabrielly Ferraz Guimarăes Barros 4130036017 aPTo
Galileu francisco Pereira de oliveira 4130120240 aPTo

Gean Pantoja Medeiros da Silva 4130019446 aPTo
Geisa Evelyn Machado E Silva 4130012506 aUSENTE
Geovanna donato de almeida 4130038987 aPTo

Geovany leonardo dos Santos Barbosa 4130108071 aPTo
Gercenildo Sousa Barbosa 4130096708 aPTo
Gerlane da Silva Hanke 4130005316 aPTo

Gerson figueiredo Martins Junior 4130043351 aPTo
Géssica renaíssa ferreira caldas 4130055857 iNaPTo

Gideon alves aquino 4130126861 aPTo
Gilberto ribeiro Maia filho 4130119573 aPTo

Gilmar Vieira de Jesus 4130013722 aPTo
Gilvan Gomes dos Santos 4130013766 aPTo

Giovanni alvaro Teixeira da Mata 4130029157 aPTo
Giovanni Martins delgado 4130068603 aPTo

Giulius José Estefano cavalcante de oliveira 4130109944 aPTo
Glaudson farias costa 4130122309 aPTo

Gleybison de Queiroz Nunes 4130066839 aPTo
Gregory Yzak cruz dos Santos 4130114447 aPTo

Guilherme carvalho damasceno 4130125211 aPTo
Guilherme de castro Garcia 4130094380 aUSENTE
Guilherme de Sousa leite 4130122852 aPTo
Guilherme furtado Garcia 4130024538 aPTo

Guilherme Guimarăes Kominkevicz 4130108678 aUSENTE
Guilherme Moraes lameira 4130146391 aPTo

Gustavo arantes rocha 4130081159 aPTo
Gustavo augusto Nogueira dias 4130015001 aPTo

Gustavo felipe Soares felix 4130106135 aUSENTE
Gustavo fontenele Brito Soares 4130077261 aPTo

Gustavo Pacheco Pamplona 4130031973 aPTo
Gustavo roberto Pinheiro oliveira 4130089826 aPTo
Gustavo Vieira Valente figueiredo 4130112467 aPTo

Hamilton oliveira da Silva 4130004893 aPTo
Haroldo dos Santos Silva 4130020238 aPTo

Haroldo Vitor Silva da Silva 4130056249 aPTo
Havila da Silva freitas 4130061149 aUSENTE

Helen Karollyne lima de lima 4130103926 aUSENTE
Helenna Nogueira da Silva 4130049227 aPTo

Helton david dos Santos lourenço 4130139962 aPTo
Henrique araújo cândido 4130018464 aPTo

Herbert Werner ferreira Haase 4130002989 aPTo
Herbety Thiago Maciel faustino de Sousa 4130026096 aPTo

Hernandes Paulo cruz 4130115986 aPTo
Hevelyn Mariane cunha Silva 4130008543 aPTo

Hiago lima ferreira 4130056403 aPTo
Higoor Pires Queiroz 4130013574 aPTo

Hitalo Hamonn de Souza Victor 4130044310 aPTo
Horleans Mendonca freitas 4130011285 aPTo

Humberto fernandes dos Santos 4130113967 aPTo
iago alexandre Maia de azevedo 4130114597 aPTo
iago de Sousa ferreira da Silva 4130146094 aPTo

Ian Paixăo Costa 4130040248 aPTo

iasmim Gonzaga de Melo 4130053849 aUSENTE

igor alexis de Medeiros lacerda 4130001578 aPTo

Igor Assunçăo Costa 4130066303 aPTo
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igor ferreira Menti 4130096813 aPTo
igor Gabriel Silva lopes 4130072603 aPTo
igor Henrique Batista 4130002022 aPTo

igor Matheus Moura Gomes Santos 4130015775 aUSENTE
igor roberto Santos Botelho 4130048320 aPTo
igor rogério araújo de Sousa 4130052999 aPTo

igor Silva leite 4130053853 aPTo
ingred Melo Marques 4130129860 aPTo

ingrid Karina Gomes de Brito 4130104972 aPTo
iracema ferreira Serradourada 4130076952 aPTo

iran Vitor Barbosa Gomes 4130128141 aPTo
isabel coelho Bezerra 4130123314 aPTo

isabela cardoso da Silva 4130035902 aPTo
isabela Maria Miaki Sobreira 4130050306 aPTo
isabela Naurya reis Goulart 4130109118 aPTo

israel Giri lima 4130134035 aPTo
Israel Leităo Ferreira 4130020979 aPTo
israel levi cristino 4130011736 aUSENTE

Ítalo augusto Santos rios Mendes 4130121712 aPTo
italo da Silva Medeiros 4130000936 aPTo

Ítalo Vale Viana 4130029065 aPTo
iuly ribeiro correa 4130048982 aPTo

iury de Sousa aguiar 4130044277 aPTo
ivanilson lobato da costa 4130062012 aPTo
ivanilton Monteiro Nunes 4130102089 aPTo

izabele Pereira Barra 4130137911 aPTo
Jaciana araujo da Silva 4130008716 aPTo
Jackson cardori crusaro 4130049181 aPTo

Jair Paslandim Neto 4130057505 aPTo
Jair ribeiro de Souza Junior 4130019149 aPTo

Jalles Moreira rocha dos Santos 4130075852 aPTo
Jamile Souza Maués 4130104299 iNaPTo

Jamille ferreira Moreira 4130034282 aPTo
Jamylle rafaelle Matos oliveira 4130115777 aPTo

Janaina Veit Schneider 4130079043 aPTo
Janderson Bruno de abreu Galdino 4130004764 aPTo

Janielson da Silva lima 4130022391 aPTo
Jean carlos cassiano Santa Brigida 4130033890 aUSENTE

Jean Michel Vieira alves 4130095886 aPTo
Jeannyson chrystian Torres lopes 4130128161 aPTo

Jeferson costa de oliveira 4130020835 aPTo
Jefferson Cabral Luiz 4130110612 aPTo

Jefferson Da Silva Rodrigues 4130042270 aPTo
Jefferson Douglas Da Silva Bezerra 4130065347 aPTo
Jefferson Eduardo Carvalho Ramos 4130017786 aPTo

Jefferson Rodrigues Souza 4130018463 aPTo
Jerusa Buzatto Nunes 4130114754 aPTo
Jessé Brito da costa 4130119186 aUSENTE
Jesse Souza da Silva 4130096953 aPTo

Jéssica Ellen da Silva lima 4130053444 aPTo
Jessica lobato correa 4130079687 aPTo

Jessica lopes da Silva Saraiva 4130021038 aPTo
Jessica Marques dos Santos costa 4130048074 aPTo

Jessica Muniz lima 4130108376 aUSENTE
Jessyca de araujo rodrigues carvalho 4130048331 aPTo
Jhon anderson do Espirito Santo Silva 4130111288 aPTo

Jion Vitor cavalcante dos Santos 4130014768 aPTo
Joab De Souza Guimarăes 4130111723 aPTo
Joana Elisa lira Martins 4130080583 aPTo

Joanisio Pita de omena Neto 4130030577 aPTo
Joăo Emanuel Gaspar Sampaio 4130024601 aPTo

Joăo Felipe Sandim Da Silva Furtado 4130028597 aPTo
Joăo Francisco Ribeiro Junior 4130002709 aPTo

Joăo Guilherme Berardi Emerenciano 4130003598 aUSENTE
Joăo Miguel De Santa Brígida Pinheiro 4130105077 aPTo

Joăo Paulo Brito De Espíndola 4130085916 aPTo

Joăo Paulo Cunha Oliveira Gomes 4130070204 aPTo

Joăo Paulo De Sousa Gadelha 4130017364 aPTo

Joao Paulo oliveira da costa 4130075472 aPTo

Joăo Pedro Damaceno Aguinelo 4130057914 aUSENTE
Joao Pedro Gomes lima 4130096288 aPTo

Joao Victor de lacerda lima 4130117380 aPTo
Joăo Victor Leite Alcântara 4130103593 aPTo

Joao Victor Nogueira Groberio 4130006945 iNaPTo
Joao Victor olimpio Esclavazini 4130091027 aPTo

Joăo Vitor Da Silva Morais 4130125001 aPTo
Joăo Vitor Fontoura Soares 4130004217 aPTo

Joao Vitor Maia duarte 4130004351 aPTo
Joas castro costa 4130016083 aPTo

Jocimara flores ferreira 4130034311 aPTo
Joelder andrade de campos 4130106701 aPTo

Joelson Barros da Silva 4130102301 aPTo
Jonas Pereira Jovino 4130070335 aPTo

Jonathan cardoso da Silva 4130057214 aPTo
Jonathan Mateus da Silva 4130056081 aPTo
Jonhnatan lopes Soares 4130052178 aPTo

Jonhnatan Walace Meireles 4130130014 aPTo
Jorge alejandro Barrancos Bacarreza 4130002519 aPTo

Jorge da Silva arruda 4130063817 aPTo
Jorge Pereira Nogueira 4130013489 aPTo

José alipio daibes de Sousa 4130025242 aPTo
Jose allan augusto leite dos Santos 4130012459 aPTo

José ariclebson Mendes Moisés 4130055345 aPTo
José Bruno Teixeira Júnior 4130068674 aPTo

José de oliveira Neto 4130107156 aUSENTE
José do carmo fernandes Neto 4130056029 aPTo

Jose durvalino de Moura leal filho 4130138825 aPTo
José leandro costa Paranhos 4130002464 iNaPTo
José leandro de Souza Nunes 4130089562 aPTo

Jose Marcio oliveira leao 4130025127 aPTo
José oscar ferreira damasceno Junior 4130069267 aPTo

José rodrigues Pinheiro Neto 4130101940 aPTo
Jose ronaldo rodrigues dos Santos Junior 4130114787 aPTo

Jose Thiago faro Barros da costa 4130041090 aPTo
José Vinnicius rocha de castro 4130106769 aPTo

Jose Wellington Nogueira da Silva 4130099828 aPTo
Joseane Martins da Silva 4130024261 aPTo

Josue lima da Silva 4130055540 aPTo
Joyce de albuquerque lima fernandes 4130036536 aUSENTE

Joyce lorena da Silva figueira 4130026856 aPTo
Juliana almeida Gontijo 4130007293 aPTo
Juliana Bezerra carneiro 4130066492 aPTo

Juliana dias asbeg 4130139127 aPTo
Juliana ferreira dos reis 4130099842 aPTo

Juliana Moreira farias de Souza 4130009451 aUSENTE
Juliana Sousa correa lima 4130080991 aPTo

Juliano Martins araujo 4130044389 aPTo
Juliano rodrigues rossi 4130070212 aPTo

Juliene oliveira rodrigues Matos 4130018981 aPTo
Julio Biasoli Moura 4130014987 aPTo

Julio cavalcante diniz 4130042767 aUSENTE
Julio cesar Braga Guimaraes da Silva 4130031932 aPTo

Júlio césar Pereira de oliveira 4130119630 aPTo
Julio Victor oliveira dantas 4130027072 aPTo

Júlio Wallison de Matos Silva 4130035858 aPTo
Kallebio  lisboa de Souza 4130052171 aPTo

Kamar alves da Silva Barbosa 4130045379 aPTo
Kamilla fernandes celtran 4130135911 aPTo

Karine Nascimento rodrigues 4130076324 aPTo
Karleone lopes do carmo 4130128498 aPTo

Karol Braga cristo 4130026081 aPTo
Karoline Kelly Teixeira Barreto 4130059762 aPTo

Keila Moldes de Menezes 4130064769 aPTo
Kelin oliveira 4130055508 aPTo

Kellen Stephanie Barros da Silva 4130091805 aPTo

Kelly cristina lima costa 4130083936 aPTo

Kelly Silva de oliveira 4130031237 aPTo

Keyte Mara da Silva Trindade 4130078711 aUSENTE
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Khelvem da Silva lameira 4130004861 aPTo
Kivia regina ribeiro dos Santos 4130016804 aPTo

Klebson Joaquim Marinho da Silva 4130055985 aPTo
laize Borges da Silva 4130123011 aPTo

larissa do Nascimento ribeiro 4130016647 aPTo
larissa freitas faria 4130044818 aPTo

larissa Kollin de Souza ferreira 4130029699 aPTo
larissa lopes de oliveira 4130050072 aPTo

larissa Nunes rangel 4130018428 aUSENTE
laura Geiciele lameira lopes 4130019063 aPTo

laura lis Garcia rocha 4130076701 aPTo
layane do Nascimento ribeiro 4130022723 aPTo

layla Maria de aguiar 4130044581 aPTo
laylson de lima Siqueira 4130105326 aUSENTE

laysa chaves Soares 4130023835 aPTo
leandro de araujo freire 4130111110 aPTo

leandro dos Santos Nascimento 4130005114 aPTo
leandro Henrique das chagas lima 4130095920 aPTo

leandro Pinheiro de Sousa 4130029805 aPTo
leny cruz Vianna coelho 4130026900 aPTo

Leon Denis Da Conceiçăo Andre 4130038364 aPTo
leon Trotsky Viana Seabra 4130073245 iNaPTo

leonan Sabel Padinha 4130043368 aUSENTE
leonardo augusto Martins da costa E Silva 4130009864 aPTo

leonardo azevedo Sarturi 4130106391 aPTo
leonardo camargo rodrigues 4130127893 aPTo

leonardo da Silva Brito 4130120031 aPTo
leonardo dos Santos araújo 4130060514 aPTo
leonardo Gonçalves Nogueira 4130063540 aPTo
leonardo José Bento da Silva 4130043641 aUSENTE

leonardo Junca coutinho 4130041166 aPTo
leonardo Silva lima 4130102863 aPTo

Letícia De Albiaes Manhăes Das Neves 4130010047 aUSENTE
leticia fernandes de Sousa 4130020934 iNaPTo

leticia Gonçalves Valfré 4130116490 aPTo
levi Wilker Vieira de oliveira 4130009656 aPTo

levy chagas Brasiliense canuto 4130055001 aPTo
lílian Pedroso Bezerra 4130044959 aPTo
liliane Matias da Silva 4130018209 aPTo

lily Sammy feitosa de Moraes 4130049420 aPTo
lindom Johonson dias Vidal Junior 4130055441 aPTo

lívia de abreu rezende 4130113807 aUSENTE
lívia rodrigues Queiroz ferraz 4130057512 aUSENTE

lorenna Borsato Pinheiro 4130020842 aPTo
loris de oliveira Neves Junior 4130014456 aPTo

luan Belo da Silva 4130012509 aPTo
luan cunha do Vale 4130061711 aPTo

luan da Vince Guterres Tinoco Sousa 4130097925 aUSENTE
luan renato Guimaraes cardoso 4130117764 iNaPTo

luan Vulcao ranieri Brito 4130104427 aPTo
luane Maués Pereira caldas 4130075090 aPTo
luanna ingrid carneiro Sales 4130007771 aUSENTE

luany rodrigues carvalho 4130131503 aPTo
luany Sousa costa 4130039410 aPTo
lucas alves afonso 4130053246 aUSENTE
lucas alves Braga 4130023151 aPTo

lucas alves da Silva 4130050192 aPTo
lucas araújo de Sá 4130088110 aPTo

lucas Borowski Turcati 4130054897 aUSENTE
lucas costa Pinto 4130061225 aPTo

lucas diogo rodrigues da Silva 4130113555 aPTo
lucas do Socorro carmo costa 4130068562 aPTo
lucas dos Santos Nascimento 4130125025 aPTo

lucas duarte Goncalves 4130027998 aPTo
lucas duarte Vieira Pimentel 4130109993 aUSENTE

lucas dumke 4130081014 aUSENTE

Lucas Germano Afiune Machado 4130145906 aPTo

lucas Henrique fernandes resueno 4130031549 aPTo

lucas leal de Sousa 4130009937 aPTo

Lucas Leăo Moreira 4130048920 aPTo
lucas lima cesar 4130067970 aPTo

lucas Martins freitas 4130003587 iNaPTo
lucas Maurício condurú Melo 4130011599 aPTo

lucas Peixoto alves 4130004777 aPTo
lucas Pereira Batista 4130066600 aPTo

lucas Pereira Gomes da Silva 4130101836 aUSENTE
lucas reis Medrado 4130042599 aPTo
lucas Serrano farias 4130034591 aPTo
lucas Silva casadio 4130041988 aPTo

lucas Soeiro ferreira 4130076095 aPTo
lucélia leite da Silva 4130046013 aPTo

lucian cardoso da costa 4130000364 aPTo
lucian Jacob lagustera 4130089211 aPTo

luciano carneiro Bello cavalcanti 4130081315 aPTo
luciano francisco ferreira 4130114797 aUSENTE

luilma rebelo Nunes 4130050429 aPTo
luis Eduardo de Vasconcelos lima 4130001597 aPTo
luis felippe oliveira do Nascimento 4130047720 aPTo

luis felippe Pereira Wanderley 4130070598 aPTo
luiz carlos Pires Nunes Junior 4130042824 aPTo

luiz claudio de oliveira fernandes 4130018374 aPTo
luiz Eduardo Soares carneiro Neto 4130014855 aPTo

luiz felipe andrade Pires de Siqueira 4130056709 aPTo
luiz fernando Pessoa dos Santos 4130024171 aPTo

luiz Victor florencio Silva 4130024032 iNaPTo
luiz Victor Santos freitas 4130052919 aPTo

luiza Batista Vilaça de oliveira 4130029162 aPTo
lukas fernandes de castro 4130071896 iNaPTo

Magdalena dallarosa 4130089823 aPTo
Magno dos Santos 4130040571 aUSENTE

Magno Soares da rocha 4130010810 aPTo
Maiza Passos da Silva 4130067110 aPTo

Manoel Etelberto Borba Neto 4130005269 aPTo
Marcello ithalo de araújo alves 4130054958 aPTo

Marcello Morocini Pettena 4130109228 aPTo
Marcelo cravinho Vasconcelos Barcellos 4130119298 aUSENTE

Marcelo Ferreira Camarăo 4130079390 aPTo
Marcelo Jorge de Sampaio filho 4130096649 aPTo
Marcelo Moreira de figueiredo 4130055065 aPTo

Marcelo rodrigues Maciel 4130016923 aPTo
Marcelo romeiro 4130054955 aPTo

Marcelo Sobral E Souza 4130101536 aPTo
Marcelo Vithor carvalho lage 4130003370 aPTo
Márcia lidiane Barreto Martins 4130102652 aPTo

Marcio aparecido da costa 4130103210 aPTo
Marcio Elker Morais ribeiro 4130059574 aPTo
Marcio renan Barros Soares 4130007796 aUSENTE

Marco Antônio Dos Reis Magalhăes 4130008881 aPTo
Marco augusto da Silva filho 4130067141 aPTo

Marco Holetz de Toledo lourenço 4130002407 aPTo
Marcos alexandre de Souza lyra 4130089226 aUSENTE
Marcos aurelio cruz de castro 4130010515 aPTo

Marcos fernandes Queiroga costa E Silva 4130132324 aPTo
Marcos Gois de Mendonça oliveira 4130000758 aUSENTE

Marcos rocha da Paz 4130032921 aPTo
Marcus Vinícius alves Soares E Silva 4130059801 aUSENTE

Marcus Vinicius costa Silva 4130045578 aPTo
Marcus Vinicius dos Santos Monteiro 4130141884 aPTo

Marcus Vinicius lima Santos 4130079052 aPTo
Marcus Vinicius Miranda Karam 4130121745 aPTo
Marcus Vinicius Pereira da Silva 4130034353 aUSENTE
Maria clara da Silva Trindade 4130077284 aPTo
Maria clara Tavares Barreto 4130027046 aPTo

Maria clara Viana rosiak 4130080250 aUSENTE
Maria Gabriela amaral da Silva 4130008426 aPTo

Maria rafaela Medeiros Viana 4130092122 aPTo

Maria Sebastiana Barbosa Pinheiro 4130091993 aPTo
Maria Vanessa lopes duarte 4130051971 aPTo
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Maria Viviane Pereira Paxiúba 4130104494 aPTo
Mariana De Souza Beltrăo Guerra 4130032601 aPTo

Mariane cardoso Sousa 4130000957 aPTo
Mariane ferreira avelar 4130066326 aPTo

Marienny Vieira de Santana 4130082708 aPTo
Marina carvalho Marinho 4130100848 aUSENTE

Mário Weine da costa ferreira 4130122734 aPTo
Marisa Silva franca 4130019847 aPTo

Marla lorena Sousa de Brito 4130084888 aPTo
Marly Macędo Santos 4130000230 aPTo

Marta Suzana cruz dos Santos 4130053012 aPTo
Martha Michelle amorim Pinheiro 4130052240 aPTo
Mary Ellen rodrigues dezincourt 4130037354 aPTo

Mateus Barreto de carvalho 4130005646 aUSENTE
Mateus campos luiz 4130076690 aPTo

Mateus cavalcante cardoso alves 4130082369 aUSENTE
Mateus chaves oliveira 4130122215 aPTo

Mateus Pereira de Moura 4130104211 aPTo
Mateus Policena de Mello 4130075849 aPTo

Mateus Prócion Amaral Klautau 4130066184 aPTo
Mateus Souza ferreira 4130108878 aPTo
Matheus alves cardozo 4130046579 aPTo
Matheus Barbosa racy 4130082425 aUSENTE

Matheus calndrini Silva Graim 4130113994 aPTo
Matheus campos Marreiros 4130003824 aUSENTE
Matheus cres fernandes 4130035845 aUSENTE
Matheus Da Conceiçăo 4130066805 aPTo

Matheus fontenele Nocrato 4130106939 aPTo
Matheus Santos Gonçalves 4130104547 aPTo

Mauricio dos Santos Queiroz 4130104528 aUSENTE
Mauricio Silva furtado 4130044414 aPTo

Max laniel Miranda da cunha 4130101911 aPTo
Maximiliano adolfo Quirino costa 4130011389 aPTo

Maxwel rodrigues Mendes 4130111506 aPTo
Mayaní Montoril Veiga Siqueira 4130032306 aPTo

Mayara Pereira costa 4130000423 aPTo
Maycon Patrick dias 4130018540 aPTo

Maycon Wendel favacho de oliveira 4130078822 aPTo
Melissa Godoy da costa 4130077199 aPTo

Michel Magalhăes Moreira 4130016836 aPTo
Miguel luiz Silva 4130010787 aUSENTE

Milla Keline araujo do Nascimento 4130147648 aPTo
Mirele daiane de araujo feires 4130063291 aPTo

Moises Santiago de oliveira 4130032468 aPTo
Monica Padilha Martins 4130027151 aPTo
Nadson rodrigues Silva 4130028343 aPTo

Naiana cristina Bueno Silva 4130074138 aPTo
Naira cavalcante de almeida 4130096161 aPTo

Nara alves Pereira 4130092037 aPTo
Nara Benedita dos Santos 4130034816 aPTo

Natan flavio Pedrosa 4130126184 aPTo
Natanael Batista abade 4130047085 aUSENTE
Nathalia Silva Toledo 4130108428 aPTo

Nayane da Silva lopes 4130027470 aPTo
Nelson ricardo Tarquinio coutinho Guedes 4130119129 aPTo

Ney Gleidson da Silva Siqueira 4130012086 aPTo
Nilmar de Jesus Pereira 4130100452 aPTo

Nilton Kabrine alves ferreira 4130033579 aPTo
Nubia Mesquita Souza (Sub judice) 4130083377 aPTo

odair José de Sousa aguiar 4130039114 aPTo
olailson de Souza Xavier Junior 4130127104 aUSENTE

olívia de Nazaré dos Santos Nunes 4130027076 aUSENTE
omar de lima fonseca 4130029262 aPTo

Pablo de araújo Barbosa 4130065667 aPTo
Pablo Maldonado Segabinazi 4130102337 iNaPTo

Pablo Venicius Nogueira de Sousa 4130119939 aUSENTE

Paloma lima cabral 4130101155 aUSENTE

Patricia carvalho ruggeri 4130001166 aPTo

Patrícia Haueisen dias ruas 4130074528 aPTo

Patricia Moreira Santos 4130109644 aPTo
Patrick da Silva Pereira 4130130075 aPTo

Patrick Jose ramos abreu 4130126953 aPTo
Paula Haryadne lima Borges 4130041643 aPTo
Paulo afonso Miranda Garrido 4130112967 aPTo
Paulo andré oliveira Santos 4130062128 aUSENTE
Paulo andre Pinheiro Serra 4130057165 aPTo
Paulo Benjamim de Souza 4130066209 aPTo

Paulo Bernardo chaves fernandes Vasquez 4130019908 aUSENTE
Paulo carvalho de almeida 4130072685 aPTo
Paulo cesar carvalho Vilela 4130011314 aPTo
Paulo cesar rocha da Silva 4130031496 aPTo

Paulo Henrique Maltner de carvalho freitas 4130000226 aPTo
Paulo Henrique Menezes Vilar 4130095196 aPTo
Paulo Henrique Pinto Santiago 4130090880 aPTo

Paulo Henrique rodrigues alves 4130038702 aPTo
Paulo leonardo coutinho Barbosa 4130085208 aPTo

Paulo roberto de araujo Viana Junior 4130125572 aPTo
Paulo roberto Melo Garcia 4130113294 aPTo

Paulo roberto rodrigues da Silva 4130142241 aPTo
Paulo robson Braz Barbosa 4130086859 aPTo
Paulo Sergio Pantoja Batista 4130026371 aPTo
Paulo Victor rodrigues costa 4130062844 aPTo

Pedro andre de oliveira Valente 4130119247 aPTo
Pedro filipe dias da Silva 4130016077 aPTo

Pedro Henrique araujo Silva 4130008707 aPTo
Pedro Henrique ferreira Santos 4130038377 aUSENTE

Pedro Henrique Paranagua de castro 4130050058 aPTo
Pedro Henrique rodrigues de oliveira 4130122999 aPTo

Pedro ivo iazpek cunha 4130109106 aPTo
Pedro José de freitas Peixoto 4130055360 aUSENTE

Pedro Paulo amorim Barata Junior 4130093918 aPTo
Philippe lemos Nunes 4130087709 aPTo
Policiano Borges leal 4130118700 aPTo

Pollyana Barros da Silva Pacheco 4130113074 aPTo
Powebo robert Jose dos Passos Barbosa 4130049354 aPTo

Priscila lima Pereira 4130054774 aPTo
Publio caio Moura canto 4130062278 aPTo
rafael assis Gonçalves 4130051403 aPTo

rafael Barbosa Monteiro 4130099337 aPTo
rafael costa oliveira 4130000028 aPTo

rafael cunha dos Santos 4130074745 aPTo
rafael da Silva costa 4130072862 aPTo

rafael de figueiredo damazio 4130016867 aPTo
rafael de Mendonça Mendes 4130080646 aUSENTE
rafael dener azevedo flores 4130001848 aPTo
rafael luiz de araújo freitas 4130111189 aPTo

rai Veloso Santos Silva 4130003911 aPTo
raianny Moreira Soares 4130038842 aPTo
raiany duarte de lima 4130000117 aPTo

raimundo Gilvandro dos Santos Pereira 4130121003 aPTo
raimundo ivan Nascimento costa 4130084626 aPTo

rander Moura de oliveira 4130013268 aPTo
ranier William overal 4130124831 aPTo

raonny Moraes de carvalho 4130131299 aPTo
raphael Nunes da Silva 4130013160 aPTo
raryany Matar de abreu 4130008214 aPTo

raul ludwig Nascimento Sales 4130048464 aPTo
Ravena Araújo Moura Ręgo 4130045747 aPTo

rayane Silva Barbosa 4130069553 aPTo
rayanne Evelyn Sampaio de lemos 4130055461 aPTo

raylene Silva do Nascimento Barroso 4130064424 aPTo
rayrison filipe alves Martins 4130123577 aPTo

rebeca faustino araújo de Sousa 4130023215 aPTo
renam da Silva Barbosa 4130004505 aPTo

renan andrew lima de carvalho 4130115273 aUSENTE

renan Eduardo lopes Pereira 4130082683 aUSENTE

renan Vieira dos Santos 4130119274 aPTo

renata Batista Soares 4130117940 aPTo
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renata de Mello leal 4130001408 aPTo
renata débora Pinto rodrigues 4130007658 aPTo
renata Neris carvalho dos reis 4130119866 aPTo

Renato Dos Passos Guimarăes Junior 4130044811 aPTo
renato Gabriel do Nascimento Gomes 4130061712 aPTo

renato lontra rodrigues 4130037069 aPTo
rene Monteiro de almeida Neto 4130065390 aPTo

rennan reis Silva 4130055617 aPTo
rhuan carlos Nunes de oliveira 4130111845 aPTo

ricardo augusto Maia rosa 4130019393 aPTo
ricardo de oliveira leijoto 4130100803 aPTo

ricardo Moreira Vieira duarte 4130112874 aUSENTE
ricardo Varela da rocha 4130046306 aPTo
richard da Silva E Silva 4130108190 aPTo

rick da Silva E Silva 4130028131 aPTo
roberia Moura rocha Santos 4130001632 aPTo

roberta cardoso Maia 4130120019 aPTo
roberta Guedes Guilhon cruz 4130033767 aPTo

roberto carlos da Silva Miranda Junior 4130065670 aPTo
robson Veloso Goes 4130014062 aPTo
rodrigo costa Goes 4130019937 aPTo

rodrigo da costa Boulhosa 4130015305 aPTo
rodrigo de Mello Toscano 4130050062 aPTo
rodrigo de Souza Baptista 4130008837 aUSENTE

rodrigo dos Santos figueiredo 4130023716 aUSENTE
rodrigo ferreira de carvalho 4130082211 aPTo

rodrigo lima dos Santos 4130005314 aPTo
rodrigo luiz Bezerra Vasconcelos 4130033583 aPTo

rodrigo Monteiro araujo 4130074571 aPTo
rodrigo Monteiro de oliveira 4130069024 aPTo

rodrigo oliveira rocha 4130043226 aPTo
rodrigo Portal Vasconcelos 4130015338 aPTo
rodrigo Quezado ferreira 4130053034 aPTo
rodrigo ribeiro Menezes 4130115997 aPTo
rodrigo Silva de oliveira 4130060172 aPTo
rodrigo Veiga Wildhagen 4130005691 aPTo
rodrigo Verbicaro Nunes 4130000075 iNaPTo

rodrigo Vieira Silva 4130053695 aPTo
rogério amando Pereira dias 4130012191 aPTo
rogério anderson leite alves 4130074516 aPTo

rogerio oliveira Gomes da Silva 4130008231 aPTo
rogério Vidal Pereira 4130042480 aPTo

romário abreu Santos 4130032580 aPTo
Rômulo Augusto Lins Batista Segundo 4130031477 aPTo

romulo Bastos Villalva ribeiro 4130085059 aUSENTE
romulo calado Moura 4130003549 aPTo

Rômulo De Carvalho Mourăo 4130034547 aPTo
ronaldo adriano Souza Gomes 4130035678 aPTo

ronaldo Pépe Marinho 4130094355 aUSENTE
roney carvalho lima 4130109737 aPTo

roney José de Moura lima 4130001031 aUSENTE
roniel de Melo azevedo 4130139432 aPTo

ronnan rerysson lima Nascimento 4130136029 aPTo
ronny Santos  alves 4130005985 aPTo

roseanne rollo Nascimento 4130086059 aPTo
rosemary Barbosa ferreira 4130017838 aPTo

roxane Maria farias de Brito Batista de Souza 4130013583 aPTo
rúbia camila Maciel da Silva 4130016196 aPTo

rudnei da costa Matos 4130076536 aPTo
Sabrina lima Barbosa 4130006574 aPTo

Safira Canto Pinto Cabral 4130090605 aPTo
Sâmia de Menezes cohen da costa 4130073847 aPTo

Samla Malacarne fonseca 4130003460 aUSENTE
Samuel dutra de Morais Júnior 4130085232 aPTo
Samuel rodrigues dos Passos 4130139063 aPTo
Samuel Wayne Martins Távora 4130053504 aPTo

Sandra cristina oliveira Nogueira 4130095668 aPTo

Sandrisson lessa ribeiro 4130108427 aPTo

Santiago Victor Pimentel 4130118322 aUSENTE

Sara Wilmara de Moraes costa 4130022650 aPTo
Saulo araújo frança 4130056618 aPTo

Saulo domingos de Melo Pinheiro 4130006003 aPTo
Sebastiăo Carlos Amorim Bentes 4130131365 aPTo

Sediel Johnny almeida cunha 4130048246 aPTo
Séfora félix rangel 4130108765 aPTo

Sergio Pedro Paiva furtado filho 4130090497 aUSENTE
Shardson Vieira Sousa 4130014293 aPTo
Sidnei Barros dos reis 4130020676 aPTo

Sidney anderson Teixeira da costa 4130074993 aPTo
Silvia danielly do Espirito Santo cabral 4130005983 aUSENTE

Silvia Thais rodrigues coutinho 4130097307 aPTo
Stefano rubens Bezerra de almeida 4130110291 aPTo
Susan Michelle Gonçalves Godinho 4130006629 aPTo

Tairo Patrick Pena dos Santos 4130099103 aPTo
Talissama ferreira costa 4130105005 aPTo

Tamires inacio alves de Menezes 4130012054 aPTo
Tarcisio Ferreira Brandăo Neto 4130010187 aPTo

Tathyane denise Vesohoski 4130024814 aPTo
Taylon Michel de Sousa feitosa Pereira 4130118890 aPTo

Thadeu Gomes Muniz 4130140112 aUSENTE
Thainá de cássia Silva araújo 4130066971 iNaPTo
Thaine Taumaturgo caminha 4130057522 aPTo

Thais almeida de Sousa Severino 4130054687 aPTo
Thais Nascimento lima 4130053223 aPTo
Thales Machado Nunes 4130024791 aPTo

Thalia regina carvalho correa 4130108814 aUSENTE
Thalisson costa de Souza 4130036800 aPTo
Thamires Pereira Pinheiro 4130052163 aPTo

Thaynan figueiredo 4130066308 aPTo
Thaynan Silva de Melo 4130078109 aPTo

Thiago Borges leal Mendes 4130021526 aPTo
Thiago de castro araújo 4130053046 aPTo
Thiago de oliveira Uchoa 4130109833 aPTo

Thiago de Sousa rodrigues 4130013445 aPTo
Thiago de Vasconcellos cotta 4130026509 aUSENTE

Thiago do Nascimento Monteiro 4130009546 aUSENTE
Thiago faria Menezes castro Santos 4130006474 aPTo

Thiago Ferrăo Schffer 4130031509 aPTo
Thiago Henrique Pereira de Souza 4130125256 iNaPTo

Thiago lima carneiro 4130050785 aPTo
Thiago Silva da cruz 4130070175 aPTo

Thicianne Patrícia Portela ferreira 4130051445 aPTo
Thúlio de Souza ludovioco almeida 4130138054 aPTo

Thyago José de castro Patello 4130004109 aPTo
Tiago da Silva 4130020740 aPTo

Tiago dos Santos Bezerra 4130111549 aPTo
Tiago Portela chaves 4130065801 aPTo

Tiago Silva de Mesquita 4130072451 aPTo
Tiago Xavier de araújo 4130139848 aPTo

Túlio césar de oliveira costa Santos 4130055567 aPTo
Túlio Eduardo Martins de freitas 4130003719 aPTo

Túlio José Pereira de Souza 4130118000 aPTo
Túlio Pereira lima Perfeito 4130107355 aPTo

Tyciane Vieira lopes 4130043126 aPTo
Ubiracy Bringel da Silva Junior 4130062086 aPTo

Udielen aislane cortez forest cruz 4130078459 aUSENTE
Uzimael Pereira da cruz lima 4130089920 aPTo

Valdeir de Souza aguiar 4130015864 aPTo
Vanberg Silva 4130003700 aPTo

Vandson Lamar Nunes Gusmăo 4130005518 aPTo
Vanessa ferreira Xavier 4130065941 aPTo

Victor cohen Mota Nemer 4130064275 aPTo
Victor da Silva Soares 4130067779 aPTo

Victor Gabriel Vaz Batalha de Sena 4130110314 aPTo
Victor Garcez Moreira da rocha 4130061998 aPTo

Victor Hugo carvalho Monteiro da Silva 4130103733 aPTo

Victor Hugo Martins araújo 4130048678 aPTo

Victor leonardo Bernardino ribeiro 4130117205 aPTo
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Victor Medeiros Portes E Souza 4130004337 aPTo
Victor Sales de Melo 4130044786 aPTo

Victor Santos azevedo 4130126771 aPTo
Victor Washington Gomes rodrigues 4130007691 aPTo

Victor Yuri Berchior rodrigues 4130070305 aPTo
Vinicius alves ferreira 4130016688 aPTo
Vinícius andrade Mello 4130059947 aPTo

Vinícius carneiro Miranda 4130026137 aUSENTE
Vinicius de oliveira Silva de lima 4130080968 aPTo

Vinicius Sousa Barbosa 4130010433 aPTo
Vinicius Vieira araujo 4130053570 aPTo

Vitor danilo de Moraes Barros 4130126018 aPTo
Vitor Hugo Gomes da Silva 4130055268 aUSENTE

Vitor Pires de oliveira 4130045517 aPTo
Vitor Tavares farias 4130091327 aPTo

Vitória Guimarăes Schweidzon 4130076518 aPTo
Wallace Pereira cosmo 4130101196 aPTo

Wallace Soares de Souza 4130115950 aPTo
Wallison octávio Marques 4130090183 aPTo

Wanderley Madureira Junior 4130023564 aPTo
Wanderley Moraes de azevedo Júnior 4130083342 aPTo

Wanderson lucena rocha 4130017022 aPTo
Wátila da Silva ferreira 4130100412 aPTo

Weiller rodrigo Santos aquino 4130093026 aPTo
Wellington Soares Pereira filho 4130111572 aPTo

Wellygton Sampaio luz 4130025978 aPTo
Wellyson fernando Viana da Silva 4130014686 aPTo
Wellzemen césar dos Santos cruz 4130131275 iNaPTo
Wemenson Assunçăo Xavier Silva 4130033937 aPTo

Wemerson carvalho Sena 4130121838 aPTo
Wendell da Silva Souza 4130032311 aPTo

Wendell Gonçalves rocha 4130104328 aPTo
Wendell Maia Moisés 4130074775 aUSENTE

Wesley fernandes de Sousa lima 4130108614 aPTo
Wesley Max da Silva Nobrega 4130012247 aPTo

Weveson Silva de Sousa 4130078630 aPTo
Wheeler Souza Santos 4130004366 aPTo

Wigner Santos de carvalho 4130083151 aPTo
Wilder inthone Paiva de carvalho 4130121316 aPTo

Willams Jonathan de albuquerque lira 4130050010 aUSENTE
William Bentes Nogueira 4130119496 aPTo

William Nunes Maia 4130110914 aUSENTE
Wilson Miranda carvalho 4130012172 aPTo

Yanne de oliveira cronemberger 4130048064 aPTo
Yanne Pereira De Góes 4130072362 aUSENTE

Yasmin ramos Espicalsky 4130101552 aUSENTE
Yasmine Moreira Gomes Magnavita 4130085676 aPTo

Ydarmes ribeiro cordovil 4130033758 aPTo
Ystale Gabriel ferreira Guimaraes 4130049485 aPTo

Yuri armstrong cantanhede 4130102513 aPTo
Yuri luz Navarro de Sousa 4130029646 aPTo

Yuri Platon anjos Mena Wanderley 4130120685 aUSENTE
Yuri Tapajos felicio 4130009454 aPTo
Yuri Vieira cordeiro 4130115390 aPTo
Yvie leticia Silva 4130003785 aPTo

Zaira Solano Negrăo 4130010984 aPTo
escriVÃo de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo resULtado
adan Holiday damasceno Santos 4140126286 aPTo

Adriano Magalhăes Da Paixăo E Silva 4140070562 aPTo
Affonso Dias Paredes 4140111520 aPTo

agno Jose lima dos Santos 4140038742 aUSENTE
aila Narjara Zaparole Gonçalves 4140076326 aPTo

ailson José Silva 4140150351 aPTo
albano Gabriel de Pontes loureiro 4140012663 aPTo

alberto Marinho dos Santos 4140006337 aPTo

aldeci de aquino Magalhaes 4140054648 aPTo

alex fabricio de andrade Silva 4140067582 aPTo

alex Mira 4140057038 aPTo

alex Wilton Sousa ramos 4140045511 aPTo
alexander Silva E Silva 4140003835 aPTo
alexandre Melo Pessoa 4140097358 aPTo

alexsandro Balbino da Silva 4140107576 aPTo
alielson fernando da Silva Sousa 4140062916 aPTo

aline Barros de oliveira 4140089127 aPTo
aline da Silva Nunes 4140033305 iNaPTo
aline ibiapina Saraiva 4140043374 aPTo

aline Santos de Jesus Gomes 4140120071 aPTo
allan Jardim de oliveira 4140123864 aUSENTE

amanda olinda cavalcante 4140098803 aPTo
Amina Bezerra Mourăo 4140112095 aPTo

ana carolina dos Santos Monteiro 4140095301 aPTo
ana cecília Souza diniz 4140051187 aPTo

ana clara feijao andrade 4140100280 aPTo
Ana Fabianne Leităo Da Costa 4140027967 aUSENTE
ana Gabriela ferreira Miranda 4140002302 aPTo
ana Natalia de Moraes alves 4140026406 aPTo
Ana Paula Assunçăo Gama 4140088000 aPTo
ana Paula fonseca Barros 4140001617 aPTo

Ana Paula Gomes E Silva Guimarăes 4140074109 aPTo
ana Paula Paes Pinheiro 4140122139 aPTo
anderson Brito de Melo 4140108917 aPTo

andré Bilro Pereira de araújo 4140041695 aPTo
andré luiz de castro Paraense 4140054190 aUSENTE

andre luiz Silveira Esteves 4140081850 aPTo
andré Safar cardinalli dos Santos 4140120958 aPTo

andré William Barbosa Brito 4140099124 aPTo
andréa Virgínia da rocha Val 4140050042 aPTo

andrezza Silva lima 4140082809 aPTo
anna carolina das Neves Santos 4140090894 aPTo
anna caroline costa de rezende 4140002603 aPTo
anthony Yohanson costa Sampaio 4140127141 aPTo
Antonio Conceiçăo Peniche Junior 4140047241 aPTo

Antônio Jeallyson De Freitas Pereira 4140115154 aPTo
antonio Yuri de Matos Sousa 4140058924 aPTo

ariane alcantara da Silva 4140066640 aPTo
ariely Silva da costa 4140000505 aPTo

arthur Bezerra de oliveira 4140111037 aPTo
arthur Henrique alves dos Santos 4140120397 aUSENTE

arthur iago lira Neves 4140025848 aPTo
arthur Walmsley Paiva 4140009826 aPTo

artur Henrique de Souza filho 4140084219 aPTo
athos de athayde Passos dos reis 4140010219 aPTo

audiélizer da Silva coelho 4140018719 aPTo
augusto rodrigo Vinhote do Nascimento 4140114925 aPTo

augusto Savio Silva Britto 4140085958 aPTo
Bárbara Moraes costa 4140077778 aPTo

Beatriz Yumi Sakai dacier lobato 4140120662 aPTo
Berkeley Jaques castro 4140093077 aPTo

Bianca Emanoela dos Santos Pereira 4140103308 aPTo
Bluma Barbalho Moreira 4140044237 aPTo

Breno Bezerra Silva 4140017086 aPTo
Breno Nascimento de Sousa 4140017437 aPTo

Breno Travasso Saraiva dos Santos 4140003680 aPTo
Brisa dos Santos leite 4140116416 aPTo
Bruna araujo da rocha 4140046312 aPTo

Bruna Maria araujo dos Santos 4140077175 aPTo
Bruna Nascimento ferreira 4140134122 aPTo

Bruno augusto foltran 4140062990 aUSENTE
Bruno Bentes Bandeira 4140089801 aUSENTE

Bruno Gordo Pereira Santos 4140054475 aPTo
Bruno Pereira da Silva 4140053485 aPTo

Bruno Santiago de Sousa Paiva 4140133368 aUSENTE
Bruno Soares da Silva 4140130267 aPTo

caio césar Gomes Paulino da Silva 4140009346 aUSENTE

camila Brhowlhyun Souza de Souza 4140147607 aUSENTE

camila de carvalho costa 4140027610 aPTo

camila Meyre Soares de carvalho 4140086370 aPTo
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camila Toledo ribeiro Sathler 4140078412 aPTo
camilla catunda arruda 4140080547 aPTo

camilo Miguel duarte ribeiro 4140048034 aPTo
carina Guedes cordeiro 4140063301 aPTo

carla letícia Prazeres Sacramento 4140120870 aPTo
carla Pereira de  oliveira 4140003168 aPTo

carla Thalita Trindade Santos 4140136282 aPTo
carlos Henrique Silva de almeida 4140001059 aPTo

carlos roberto dos Santos Nascimento Junior 4140054693 aPTo
carmem ramos Pereira 4140050609 aUSENTE

carolina Tavares cardoso Boulhosa 4140045728 aPTo
caroline Bariani cardoso 4140005936 aPTo

cassandra de cassia da cruz rodrigues 4140123545 aPTo
Cauę Araujo Lima Monteiro 4140009356 aUSENTE
cinthia Bastos Quaresma 4140031314 aPTo

claudia alyne Sousa ramos 4140073083 aPTo
claudia Uchoa dos Santos 4140071122 aPTo

clebson araujo Santos 4140003112 aPTo
cleiton alcântara Bosa 4140025582 aPTo

cleiton rafael alves lopes 4140039102 aPTo
cleonice Soares de Menezes 4140132974 aUSENTE

cristiano Silva Santos 4140129700 aPTo
daniela cunha Moreira 4140017304 aPTo

daniela da Silva Souza Pinheiro 4140024050 aUSENTE
daniela dos Santos farina 4140048437 aPTo
danielle Marques cabral 4140031771 aPTo

danilo aurora de Sousa E Silva 4140119137 aPTo
danilo de Jesus Tavares 4140111822 aPTo

danilo Gustavo lopes lobato 4140011763 aPTo
Davi Correia Galeăo 4140017500 aPTo

davi dantas domingos 4140015328 aPTo
david de almeida Miranda 4140011759 aPTo

dayana de Nazaré antunes fernandes 4140104700 aPTo
de leone Moreira franklin 4140082133 aPTo

deborah Ellen Wanderley Gomes freire 4140110122 aPTo
deivison Soares Meninea 4140078982 aUSENTE

denisberto ramalho rebouças 4140097948 aPTo
Dereck Bruno De Honorato Ferrăo 4140113993 aPTo

diéce costa diniz 4140011750 aPTo
diego almeida Santiago 4140106428 aPTo

diego andré fernandes Siqueira 4140024021 aPTo
diego cabral Teixeira 4140051391 aPTo

diego da costa 4140101690 aPTo
diego Moreira de figueiredo 4140022478 aUSENTE

diego roberto da luz Bezerra 4140048274 aPTo
diemerson ferreira de Sousa 4140117621 aPTo

douglas lucas lima de Vargas 4140094603 aPTo
Edenise da costa araujo 4140005000 aPTo

Edson franco Pereira 4140135626 aPTo
Edson Junior da Silva ribeiro 4140069955 aPTo

Eduarda Sousa de araújo 4140051281 aPTo
Eduardo fernando Tanno 4140018871 aPTo
Eduardo Simőes Martins 4140052708 aUSENTE

Elder Monteiro do Nascimento 4140013056 aPTo
Eline araújo Santos Vieira 4140045758 aPTo

Elito da Silva Marques 4140071501 aUSENTE
Elizabeth Garcia Cavalleiro De Macędo Ferraz 4140055349 aPTo

Elton duarte da Silva 4140081127 aPTo
Elyonay Barros alexandrino 4140055022 aPTo

Elzanira Barros lopes 4140046322 aPTo
Emanoel da Silva E Silva 4140069430 aPTo

Emanuela Herondina rodrigues 4140104990 aPTo
Emerson rodrigues da costa 4140096472 aPTo

Emilly Celeste Lobo Da Conceiçăo 4140136672 aPTo
Endyson costa de Moraes 4140134463 aPTo

Erica raissa rodrigues alves 4140117444 aPTo

Erika Quiel dos Santos Silva 4140099888 aPTo

Etyenne Gabriela rodrigues da Silva 4140024187 aPTo

Eugęnio Paceli Carvalho Miranda Segundo 4140082563 aPTo

Evandro da Paixao araujo 4140054870 aPTo
Everton Gustavo araújo ferreira 4140045715 aPTo
Ewerton felipe Santana lobato 4140137303 aPTo

Eyber domingos alves 4140072286 aPTo
fabiele correa Nascimento de oliveira 4140035955 aPTo

fábio Enrico ataide lameira 4140124974 aPTo
Fayner Kelly Cuimar Da Paixăo 4140061136 aPTo

felipe augusto almeida dos Santos 4140122814 aUSENTE
felipe Mathaus Meireles Santos 4140115156 aPTo

felipe Melo de freitas 4140111482 aPTo
felipe Mendonça de oliveira 4140053235 aPTo

felipe Mileo de almeida 4140082231 aPTo
felipe Pereira Pinto 4140039121 aPTo

felipe Weslley Macedo Nunes 4140011422 aPTo
fernanda daniele Menezes farias 4140133176 aPTo

fernanda de Paiva araújo 4140009906 aPTo
fernanda Martins rocha 4140063128 aPTo

fernando Beniz de Sousa 4140045372 aPTo
fernando da Silva figueiredo 4140116166 iNaPTo

fiema Soares de oliveira 4140000134 aPTo
filipe almeida campos Mota 4140006412 aPTo

filipe Torrinha Maciel 4140057716 aPTo
flavio da Silva francisquini 4140125780 aPTo

francielli angnes Maciel da Silva 4140056974 aPTo
francineuza daniela Moreira Galvao 4140081980 aPTo

francisca Elani da Silva Brito 4140116917 aPTo
francisco de assis de oliveira Silva 4140032397 aPTo

francisco Erismar de almeida oliveira 4140114905 aPTo
francisco Mateus Vasconcelos alencar 4140057527 aPTo

francisco Wallas antunes de Morais Sousa 4140112525 aPTo
francisco Walter Queiroz carvalho Júnior 4140089883 iNaPTo

Gabriel Gaia rezende 4140014945 aPTo
Gabriel leal rezende 4140022894 aUSENTE

Gabriel ramos de Souza Batalha 4140008333 aPTo
Gabrielli Martins Galvăo Dos Santos 4140005476 aPTo

Gerlane da Silva Hanke 4140005656 aPTo
Géssica renaíssa ferreira caldas 4140049813 aPTo

Gilberto ribeiro Maia filho 4140119581 aPTo
Gilmar Vieira de Jesus 4140013575 aPTo

Giovanni alvaro Teixeira da Mata 4140029075 aPTo
Gislaine Mayara Miranda Sena 4140106229 aPTo

Glaucio ilan oliveira Pinto da Silva Torres 4140056594 aPTo
Gustavo arantes rocha 4140081176 aPTo
Gustavo frança Queiroz 4140035456 aPTo

Gustavo ramalho de Morais 4140048215 aPTo
Gustavo roberto Pinheiro oliveira 4140089846 aPTo
Gustavo Vieira Valente figueiredo 4140112487 aPTo

Hanna Paula Sales Paiva 4140048381 aPTo
Havila da Silva freitas 4140061001 aPTo

Helcio albuquerque alves 4140005354 aPTo
Helen Karollyne lima de lima 4140103856 aPTo

Hélio lemos Júnior 4140058047 aPTo
Herbert Werner ferreira Haase 4140003108 aPTo

Hugo amaral de Mendonça ribeiro damasceno 4140043271 aPTo
Hugo felipe Entringer de camargo 4140001344 aPTo
iago alexandre Maia de azevedo 4140114605 aPTo

iago ronald Pontes rodrigues 4140094378 aPTo
iasmim Gonzaga de Melo 4140053846 aUSENTE

igor alexis de Medeiros lacerda 4140001715 aPTo
ingred Melo Marques 4140129832 aPTo

ingrid Karina Gomes de Brito 4140104987 aPTo
isabela Santos fonseca 4140004346 aPTo
isabelle alencar freire 4140121684 aPTo

isabelle de aquino Santiago 4140124677 aPTo
israel Giri lima 4140134049 aPTo
italo Vale Viana 4140121615 aPTo

Ivy Guimarăes Teixeira 4140100090 aPTo

Jackson cardori crusaro 4140074105 aPTo

Jade andrade dos Santos 4140045469 aPTo
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Jair ribeiro de Souza Junior 4140019192 aPTo
Janielson da Silva lima 4140113651 aPTo

Janziliani Herculano Bermudes Pinto 4140031931 aPTo
Jean carlos cassiano Santa Brigida 4140033899 aPTo

Jedson Jean ramalho de Sousa 4140005151 aUSENTE
Jefferson Cabral Luiz 4140110662 aPTo

Jefferson Douglas Da Silva Bezerra 4140065349 aPTo
Jennifer caroline dos reis Pereira 4140108748 aUSENTE

Jerusa Buzatto Nunes 4140114752 aPTo
Jesse Souza da Silva 4140133610 aPTo

Jessica letícia Barros rodrigues 4140089085 aPTo
Jessica Marques dos Santos costa 4140048106 aPTo
Jéssica Moreira ladeira de Paula 4140104475 aPTo

Jessica Santos Malcher Gillet 4140089646 aPTo
Jeyson andre de lima cruz 4140130494 aPTo

Jhenifer luzia Barros 4140101764 aPTo
Jhon anderson do Espirito Santo Silva 4140135344 aPTo

Joab De Souza Guimarăes 4140111692 aPTo
Joăo Francisco Ribeiro Junior 4140002870 aPTo

Joăo Pedro De Souza Loures Teixeira 4140069277 aUSENTE
Joao Pedro Gomes lima 4140096297 aPTo

Joao Victor Nogueira Groberio 4140006859 aPTo
Joao Victor Paraguassu da cruz 4140071323 iNaPTo

Joăo Victor Reis Alves 4140003237 aPTo
Joăo Vitor Da Silva Campos 4140006007 aPTo
Jordana da Mota fonseca 4140038236 aUSENTE

Jorge cardoso de Sa ribeiro 4140100585 aPTo
Jorge Junior araujo carneiro 4140065743 aPTo

José ailton do Nascimento filho 4140062428 aPTo
José alipio daibes de Sousa 4140025267 aPTo
José Bruno Teixeira Júnior 4140068685 aPTo

José do carmo fernandes Neto 4140056034 aPTo
José leandro costa Paranhos 4140001478 iNaPTo

Josilene da Silva Hanke 4140010051 aPTo
Josue lima da Silva 4140055542 aPTo

Joyce de albuquerque lima fernandes 4140036470 aPTo
Juliana Bezerra carneiro 4140066483 aPTo

Juliana Sabrina rolemberg Santos 4140011533 aPTo
Juliane Gomes da Silva 4140067021 aPTo

Juliene oliveira rodrigues Matos 4140019027 aPTo
Jusciane Souza Matos 4140120302 aPTo

Kamilla fernandes celtran 4140135942 aPTo
Karenina deusdara de Moura 4140044368 aPTo

Karina Bení Brum Vieira 4140054531 aPTo
Karina Gomes dos Santos loureiro 4140000843 aPTo

Karine Nascimento rodrigues 4140076354 aPTo
Karol Braga cristo 4140026092 aPTo

Karoline Kelly Teixeira Barreto 4140059776 aUSENTE
Keilla Maria de azevedo leite 4140122529 aPTo

Keitiane de Jesus Paes 4140112620 aPTo
Kellen Stephanie Barros da Silva 4140091792 aPTo

Kevin Moraes campelo 4140012175 aPTo
Keyte Mara da Silva Trindade 4140078797 aUSENTE

Kivia regina ribeiro dos Santos 4140016786 aPTo
lanna cleicy de castro Prestes 4140113594 aPTo
larissa do Nascimento ribeiro 4140016684 aPTo

larissa dos Santos Vieira 4140117708 aPTo
larissa Medeiros de oliveira 4140058081 aPTo

larissa Melo de Sousa 4140092106 aPTo
larissa Nogueira freire 4140007031 aPTo

laura Geiciele lameira lopes 4140018922 aPTo
laura lis Garcia rocha 4140076770 aPTo

Laura Seiffert Diniz 4140025039 aPTo
laysa chaves Soares 4140023722 aPTo

lázaro ibiapina alvarenga 4140066456 aPTo
leandro de araujo freire 4140121067 aPTo

leandro Henrique das chagas lima 4140150073 aPTo

Leon Denis Da Conceiçăo Andre 4140038307 aUSENTE

leonardo Pires oliveira 4140108052 aPTo

lílian Pedroso Bezerra 4140044957 aPTo
lindaiana Scalabrim lapazini 4140139978 aUSENTE
lorena Pinto da costa Silva 4140002817 aPTo

luan Belo da Silva 4140013194 aPTo
luana Patricia Vasconcelos costa 4140103453 aPTo

luane Maués Pereira caldas 4140111423 aPTo
lucas diogo rodrigues da Silva 4140113536 aPTo

lucas dos Santos Martins 4140062204 aPTo
lucas dos Santos Nascimento 4140060959 aPTo

Lucas Germano Afiune Machado 4140145953 aPTo
lucas Henrique fernandes resueno 4140031505 aPTo

lucas Nunes farias 4140017615 aPTo
lucas Pereira Batista 4140066614 aPTo

lucas Pereira Gomes da Silva 4140101856 aUSENTE
lucas Serrano farias 4140034660 aPTo
luilma rebelo Nunes 4140050540 aPTo

luiz fernando Nominato iglesias (Sub judice) 4140004804 aPTo
luiz Moura de oliveira ferreira filho Gouvea 4140095703 aPTo

luiz Victor Santos freitas 4140014151 aPTo
luiza carneiro Marinho 4140017163 aPTo
Magdalena dallarosa 4140089803 aPTo

Maiara cristina Gemaque Picanço 4140035046 aPTo
Marcella Morais de Souza 4140108633 aPTo

Marcella Platon anjos Mena Wanderley 4140083189 iNaPTo
Marcelle cecilia Menezes Tupiassu 4140118861 aPTo

Marcelle Peres da Silva 4140026800 aPTo
Marcelo Ferreira Camarăo 4140113211 aPTo

Marcelo Moreira de figueiredo 4140055072 aPTo
Marcelo Santos de azevedo 4140007722 aPTo

Marcelo Victor Barros da Silva 4140001017 aUSENTE
Marcia da Silva 4140053047 aPTo

Marcio aparecido da costa 4140103232 aPTo
Marco antonio rosa rodrigues 4140044392 aPTo
Marco augusto da Silva filho 4140067135 aUSENTE
Marcones Macedo rodrigues 4140021066 aPTo

Marcos alexandre de Souza lyra 4140130996 aPTo
Marcos fernandes Queiroga costa E Silva 4140132297 aPTo

Marcos Henrique da costa reis 4140073507 aUSENTE
Marcos rocha da Paz 4140032874 aUSENTE

Marcos Vinicius Santos costa 4140053986 aPTo
Marcus Vinicius lima Santos 4140125068 aPTo

Maria clara Viana rosiak 4140080269 aUSENTE
Maria do Socorro cunha Santos 4140008989 aPTo

Maria Eduarda aguiar Barbosa Neves 4140008483 aPTo
Maria rafaela Medeiros Viana 4140100218 aPTo

Maria Tito fernandes 4140101903 aPTo
Maria Viviane Pereira Paxiúba 4140105131 aPTo

Mariana De Souza Beltrăo Guerra 4140026025 aPTo
Mariana Ellyemara dantas dos Santos 4140106782 aUSENTE

Mariane cardoso Sousa 4140001133 aPTo
Mário ronaldo lima Pinheiro Júnior 4140112979 aPTo

Marisa Silva franca 4140019910 aPTo
Marla lorena Sousa de Brito 4140084909 aPTo
Marllysson Cavalcante Leăo 4140031725 aPTo

Marlon Pinheiro da Silva 4140022462 aPTo
Marta Morgenthaler 4140036094 aPTo

Martha ferreira Monteiro 4140026138 aPTo
Mateus campos luiz 4140076719 aPTo

Mateus oliveira Trajano Santiago 4140117932 aPTo
Mateus Soares Santos feitosa 4140003861 aPTo
Matheus calndrini Silva Graim 4140114021 aPTo

Matheus campos Marreiros 4140003973 aUSENTE
Matheus Machado da câmara 4140010149 aUSENTE

Maxwel rodrigues Mendes 4140111492 aPTo
Maycon Patrick dias 4140041324 aUSENTE
Michele Seabra Silva 4140147198 aPTo

Miguel luiz Silva 4140010838 aUSENTE
Mikenedy De Freitas Leăo 4140085871 aPTo

Mirlane dos Prazeres Mendes 4140008772 aPTo
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Moises Santiago de oliveira 4140032486 aPTo
Naira rogelma oliveira Pires 4140057888 aPTo

Nandielly Silva Souza 4140105556 aPTo
Natanael Batista abade 4140116306 aPTo

Nelson ricardo Tarquinio coutinho Guedes 4140119122 aUSENTE
Neuvan Jose de Sousa Siqueira 4140113022 aPTo

Nubia de fatima Martins cardoso dantas 4140082367 aPTo
Nubia Mesquita Souza 4140083384 aPTo

odair José de Sousa aguiar 4140039138 aPTo
olivia de Nazaré dos Santos Nunes 4140027115 aPTo

Osmar Da Conceiçăo Moraes  De Sousa Junior 4140148172 aPTo
ozeias dos Santos da Silva 4140011458 aPTo
Pablo de araújo Barbosa 4140065656 aPTo

Paloma lima cabral 4140101134 aPTo
Pamella Paula arnaud Gomes 4140049292 aPTo

Patricia Moreira Santos 4140109659 aPTo
Paula Jeniffer Moreira De Faria Gomes 4140044091 aPTo

Paulo Benjamim de Souza 4140066211 aPTo
Paulo Henrique Menezes Vilar 4140095176 aPTo
Paulo ricardo Moraes Pereira 4140100558 aPTo
Paulo Sergio Pantoja Batista 4140026410 aPTo

Paulo Thiago Mesquita da Silva 4140115669 aPTo
Paulo Victor Gomes da Silva 4140089586 aPTo

Pedro filipe dias da Silva 4140016065 aPTo
Pedro Marcos dos Santos Neto 4140006043 aPTo

Pedro Moreno rocha lemes arrigoni 4140129573 aPTo
Policiano Borges leal 4140118709 aPTo

Priscila dos Passos costeira 4140115068 aPTo
Priscilla Borges da Silva 4140096116 aPTo
Priscilla Mendes da Silva 4140016899 aPTo
Racner Mourăo Corręa 4140076257 aPTo
rafael costa oliveira 4140000142 aPTo
rafael de Melo Sousa 4140006166 aPTo

rafael de Mendonça Mendes 4140101146 aPTo
rafael dener azevedo flores 4140001314 aPTo

rafael Gomes Modesto 4140015187 aPTo
rafael lucas de azevedo fernandes 4140052029 aPTo

rafael Sousa araújo Pimentel 4140005373 aPTo
rafaela cascaes Brito de oliveira 4140070094 aPTo

raianny Moreira Soares 4140038808 aPTo
Raimundo Alexandre Mota Da Conceiçăo 4140085433 aPTo

raissa Scerni Machado 4140052393 aPTo
raiza Martins fontoura 4140090957 aPTo

raryany Matar de abreu 4140008121 aPTo
rayane Silva Barbosa 4140132368 aUSENTE

raylane Monteiro Pereira 4140077021 aPTo
raylene Silva do Nascimento Barroso 4140064415 aPTo

Regivan Paixăo Silva Abreu 4140069241 aPTo
rejane cristina Santos de oliveira 4140057443 aPTo

renan do Val Barros 4140092676 aPTo
renan Vieira dos Santos 4140119282 aPTo
renata Batista Soares 4140117951 aPTo

renata débora Pinto rodrigues 4140007768 aPTo
Renato Dos Passos Guimarăes Junior 4140044850 aPTo
renato Gabriel do Nascimento Gomes 4140061662 aPTo

renato Souza de farias 4140053671 aPTo
rene Monteiro de almeida Neto 4140065386 aPTo

Ricardo Frias De Assumpçăo 4140000098 aPTo
roberia Moura rocha Santos 4140001791 aPTo

roberta cardoso Maia 4140126193 aPTo
roberta Guedes Guilhon cruz 4140033756 aPTo

roberta Maciel da costa 4140108700 aPTo
rodrigo calderaro domingues 4140049148 aUSENTE
rodrigo da costa Boulhosa 4140098127 aPTo
rodrigo de Mello Toscano 4140073319 aPTo
rodrigo Gomes Guerreiro 4140020337 aPTo
rodrigo Portal Vasconcelos 4140015266 aPTo
rodrigo ribeiro Menezes 4140116017 aPTo
rodrigo Silva de oliveira 4140060166 aPTo

rodrigo Vieira Silva 4140053690 aPTo
Rômulo Augusto Lins Batista Segundo 4140135474 aPTo

romulo calado Moura 4140011909 aPTo
roney carvalho lima 4140106586 aPTo

roney José de Moura lima 4140001172 aPTo
ronnan rerysson lima Nascimento 4140136083 aUSENTE

Rosane De Sousa Brandăo Silva 4140046493 aPTo
roxane Maria farias de Brito Batista de Souza 4140013504 aPTo

rudnei da costa Matos 4140076510 aPTo
Sabrina lima Barbosa 4140123779 aPTo

Sabrina Sousa da Silva Batista 4140069607 aPTo
Sâmia de Menezes cohen da costa 4140073889 aPTo

Samla Malacarne fonseca 4140003621 aUSENTE
Sandra cristina oliveira Nogueira 4140095655 aPTo
Sara Wilmara de Moraes costa 4140022670 aPTo

Sarah Sttefanny Nascimento abreu 4140125811 aPTo
Saulo de Tarso Batista de Souza 4140004215 aPTo
Saulo domingos de Melo Pinheiro 4140005915 aPTo

Shardson Vieira Sousa 4140053195 aPTo
Sheinna rhayan Bento costa 4140012598 aPTo

Solon cordeiro de oliveira Neto 4140122464 aPTo
Stefano rubens Bezerra de almeida 4140110258 aUSENTE

Tainan Teixeira ferreira 4140038452 aPTo
Tamires Silva dias 4140111604 aPTo

Tarcisio Ferreira Brandăo Neto 4140010131 aPTo
Taylon Michel de Sousa feitosa Pereira 4140118865 aPTo

Thais almeida de Sousa Severino 4140054679 aPTo
Thales de aguiar lessa 4140055106 aPTo

Thalia Bandeira ferreira albuquerque 4140006717 aPTo
Thamires Pereira Pinheiro 4140096022 aPTo

Thayane Santana Nascimento 4140122650 aPTo
Thayanne Nunes rodrigues 4140106826 aPTo

Thaynan figueiredo 4140066312 aPTo
Thaynan Silva de Melo 4140078110 aPTo

Thiago Borges leal Mendes 4140021449 aUSENTE
Thiago lima carneiro 4140147549 aUSENTE

Thiago Pinheiro de Moraes 4140043307 aPTo
Thiago Silva da cruz 4140070185 aPTo

Thyago José de castro Patello 4140003823 aPTo
Tiago Portela chaves 4140065810 aPTo

Tônni Quenned De Sousa Feitosa 4140053776 aPTo
Túlio José Pereira de Souza 4140117983 aPTo

Tyciane Vieira lopes 4140043114 aPTo
Valéria farias ferreira 4140012052 aPTo

Vanberg Silva 4140004541 aPTo
Victor da Silva Soares 4140102606 aPTo

Vinicius alexandre amaral dos Santos 4140145607 aPTo
Vinicius alves ferreira 4140016656 aPTo

Vinícius carneiro Miranda 4140026149 aPTo
Vitor danilo de Moraes Barros 4140126033 aPTo

Vitor de Brito dos Santos 4140127897 aPTo
Vitor Elias freitas 4140129310 aPTo

Vitor Hugo Gomes da Silva 4140126874 aPTo
Vitor lopes Pereira 4140123570 aPTo

Vitor otávio Gomes Barbosa 4140056443 aPTo
Vitória Guimarăes Schweidzon 4140126722 aPTo

Wallace Soares de Souza 4140115979 aPTo
Wallison octávio Marques 4140090198 aPTo

Wanderley Madureira Junior 4140036764 aUSENTE
Wanderson Souza Pantoja 4140061854 aPTo
Wellington alves da cunha 4140071169 aPTo

Wellington Soares Pereira filho 4140111532 aPTo
Wellyson fernando Viana da Silva 4140109736 aPTo
Wemenson Assunçăo Xavier Silva 4140109179 aPTo

Wendell Goncalves rocha 4140110521 aPTo
Wendras costa da Silva 4140124381 aPTo

Wigner Santos de carvalho 4140122007 aPTo
Wilder inthone Paiva de carvalho 4140121326 aPTo

Willams Jonathan de albuquerque lira 4140050000 aPTo
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William Bentes Nogueira 4140119478 aPTo
William Nunes Maia 4140110908 aPTo

Wilquer coelho dos Santos 4140109028 aUSENTE
Wladimir de oliveira Pacheco 4140014471 aPTo

Yanne de oliveira cronemberger 4140048082 aPTo
Yasmim Barletta Baleixe 4140101900 aPTo

Ygor Emanuel Gomes Melo 4140106635 aPTo
Yuri doudement de castro 4140111695 aUSENTE

Yuri Platon anjos Mena Wanderley 4140120680 aPTo
Yvie leticia Silva 4140003993 aPTo

PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo resULtado

adenirson lage de Souza 4150046048 iNaPTo
agenor de carvalho raiol Neto 4150003828 aPTo
alcides costa das Neves Júnior 4150077059 aPTo

alciene ferreira coelho 4150022843 aPTo
Alexandre Heręnio Bandeira 4150123185 aPTo
alexsander rodrigues rangel 4150002756 aPTo

alexsandra frazao de andrade 4150008924 aUSENTE
aline lohana da Silva Moreira 4150118710 aPTo

alisson Henrique Melo da cunha 4150029807 aPTo
amanara Souza de freitas 4150001864 aPTo
amanda carvalho de Sousa 4150004311 aUSENTE
amanda Marques de Sousa 4150005696 aPTo

ana catarina Siqueira furtado 4150055184 aPTo
ana Jaine Bezerra de oliveira Sampaio 4150065592 aPTo

ana laura Bentes Neves de Sousa 4150089368 aPTo
Ana Lucia De Castro Assunçăo 4150007422 aPTo

ana Nascimento ferro 4150097434 aPTo
andressa Pinheiro oliveira chaves 4150063918 aUSENTE
anna Gabriela da Silva oliveira* 4150097773 aUSENTE

antonia Vanessa da Silva coutinho 4150013850 aPTo
antonio Marcos freitas Nascimento 4150120020 aPTo

arcelino luz da costa E Silva 4150041982 aPTo
arthur freitas fonseca 4150131426 aPTo

artur rocha coelho 4150037057 aPTo
Beatriz da Silva Garcia 4150090296 aPTo

Bruno araújo costa 4150128709 aPTo
Bruno de Jesus Portugal da Silva 4150096932 aPTo

caio campos ferreira 4150042667 aPTo
caio Henrique Benante de Paula 4150063255 aPTo

caio lucas Moreira 4150097344 aPTo
caio roberto Paulino Marques 4150037570 aUSENTE

camila de figueiredo Barbosa Bastos 4150006780 aPTo
camila fernandes Teran 4150077226 aPTo

carolina dias Maciel 4150001555 aPTo
caroline Seabra Pinheiro 4150064958 aPTo

cleiton Silva Morais 4150001249 aPTo
daniel faraco Maciel Gomes Machado 4150068270 aPTo

danielle Sampaio lisboa 4150124961 aPTo
dario Pereira de aguiar 4150056191 aPTo
dayane azevedo Spinelli 4150109033 aPTo

dayse fernanda ferreira Teixeira 4150007355 aPTo
denylsom lira Silva 4150000077 aPTo
diandra dias Souza 4150048800 aPTo

diego Henrique Tavares cosme 4150010497 aPTo
Elciomar araújo de oliveira 4150006039 aPTo
Eliezer Pereira cavalheiro 4150097888 aPTo
Elizangela Santos Magno 4150117148 aPTo

Erika caroline Pantoja Pinto 4150002321 aPTo
fabio José farahum coelho 4150113020 aPTo

felipe Brito da Silva 4150060633 aPTo
felipe Pereira Sales 4150013518 aPTo

felipe Vasconcelos de castro 4150074144 aPTo
fernanda farias de alcântara Marchesan 4150075903 aPTo

fernando de Sousa Gentil 4150106445 aUSENTE
fernando Pereira lima 4150047228 aPTo

franciele Guerra 4150055175 aPTo
frank Sales Nunes Brito 4150088435 aPTo

Gabriel Melo Nascimento 4150115042 aPTo
Gabriel ramos de azevedo 4150010380 aPTo

Gabriel Veras de carvalho roberto 4150004368 aPTo
Gustavo Gomes ferreira 4150031419 aPTo
Gustavo Sousa andrade 4150141037 aUSENTE

Haona laysla da Silva Boska 4150029777 aPTo
Horácio costa Silva 4150036263 aPTo

igor dias castelo Branco 4150045992 aPTo
ingrid rafaela lima fernandes 4150071893 aPTo
Jannes Mendonça dos Santos 4150071987 aPTo

Jaqueline Batista de lima 4150024342 aPTo
Jaqueline Keli Pereira correa 4150062936 aPTo

Jessica Braga Souza 4150121007 aPTo
Joaci alencar de Menezes 4150075870 aPTo

Joăo Pedro Ribeiro 4150011833 aPTo
Jorge filho cruz Baia 4150144831 aUSENTE

José rodrigues Pinheiro Neto 4150101962 aPTo
José ronaldo da Silva Junior 4150118296 aPTo

Josué cunha oliveira 4150090309 aPTo
Jousiane ferreira do Vale 4150128736 aPTo
Kátia Maria Silva da Silva 4150105749 aPTo

Klauber Viana cardoso 4150027176 aPTo
larissa Borges albano 4150116688 iNaPTo

larissa Maria Souza roseo 4150049023 aPTo
layse Holanda Sousa 4150066575 aPTo

luana louise Padilha Soares 4150095897 aPTo
lucas araujo de Sa 4150127150 aUSENTE
lucas costa Pinto 4150061234 aPTo

lucas da Silveira Moreira 4150100979 aPTo
lucas Prado lima 4150063536 aPTo

luciana rocha da Silva Pina Martins 4150022080 aPTo
luciana Tenorio de Morais 4150006983 aUSENTE
luís otávio Gama Teixeira 4150124749 aPTo

luis Pedro de Souza Nascimento Neto 4150131741 aPTo
luiza ferreira Mendes 4150012920 aPTo
Márcio de Jesus Porto 4150016374 aPTo

Marcos rodrigo cardoso do rosario 4150130639 aPTo
Marcos Vinicius de Mendonca de Menezes 4150051319 aPTo

Marcus Guilherme de carvalho costa 4150085905 iNaPTo
Marcus Vinicius costa Silva 4150045583 aPTo

Maria Eduarda araújo Queiroz 4150017659 aPTo
Mariana Gabbay Martins Braga 4150056049 aPTo

Marinna Gomes 4150023071 aPTo
Marli Affonso De Araujo 4150128942 aPTo

Matheus Sousa Maia 4150074383 aPTo
Mayara Pereira costa 4150000746 aPTo

Mizz Yara Larissa Cavalcante Tenório 4150048648 aPTo
Mônica Carolina Henriques Galende 4150001630 aPTo

Monica Helena lima lobato 4150086113 aPTo
Nayra Morgana lima de oliveira 4150001035 aPTo

Nilson ferreira lima Junior 4150071231 aPTo
Patricia Sybelle Moreira 4150060000 aUSENTE

Paulo Guilherme Saturnino Santos 4150106608 aUSENTE
Paulo rhoden Soares Morais alves 4150060785 aPTo

Paulo Sérgio Nascimento Cavaleiro De Macędo 4150135773 aUSENTE
Paulo Vinicius ramos Veras 4150000829 iNaPTo

rafael de oliveira castro rodrigues 4150001677 aPTo
rafael Santana Kappes 4150033235 aPTo

raimundo darley figueiredo da Silva 4150101287 aPTo
rayane clicia ataide Palheta 4150041635 aPTo
renato carvalho de Souza 4150113182 aPTo

rhaunnyr franklin Barbosa Soares 4150139697 aPTo
ricardo oliveira rodrigues 4150119938 aPTo
rodrigo de oliveira Pereira 4150067722 aPTo

rodrigo Jean Sousa cardoso 4150097302 aPTo
rodrigo Melo de oliveira 4150020620 aPTo

rogerio Jaty abreu Sobrinho 4150075866 aPTo
Ronald Matheus Da Silva Mourăo 4150049221 aPTo

roseanne rollo Nascimento 4150086070 aPTo
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rosemary Barbosa ferreira 4150017723 aPTo
ruth Silva Bezerra 4150045043 aPTo
Saelly Matos Silva 4150009423 aPTo

Saul Paula Parreira filho 4150062750 iNaPTo
Sérgio Barbalho de Siqueira lobo 4150095410 aPTo
Tamara Stefany Siqueira Tavares 4150118072 aPTo
Tassia Tatianna dionizio firmino 4150001225 aUSENTE

Thaffarel Pereira Guedes 4150089774 aPTo
Thais cristine de Sousa Santos 4150089962 aPTo

Thiago Barroso costa 4150135656 aPTo
Thiago rodrigues Gabriel 4150044362 aPTo

Túlio Eduardo Martins de freitas 4150003898 aPTo
Vanessa do Socorro cabral Miranda 4150088688 aPTo
Vanessa rodrigues correia da Silva 4150064406 aUSENTE
Victoria Teixeira furtado rodrigues 4150098815 aPTo

Vinicius fernandes Banhos 4150010436 aPTo
Vivian Maria De Arruda Magalhăes 4150114158 aPTo

Waleria ferreira da Silva 4150043206 aPTo
Yarima rhayanna de almeida Barros 4150101923 aPTo

Protocolo: 719852

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL

PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 

sUPerior das carreiras PoLiciais de
iNVestiGador de PoLÍcia ciViL, de escriVÃo de PoLÍcia 

ciViL e PaPiLoscoPista.
coNcUrso PÚBLico c – 207

editaL N° 26/2021-sePLad/PcPa, 21 de oUtUBro de 2021
coNVocaÇÃo Para o eXaMe MÉdico

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas atri-
buições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, seu anexo 
e demais disposições legais aplicáveis, TorNaM PÚBlico a coNVocaÇÃo 
Para o EXaME MÉdico para o coNcUrSo PÚBlico nº c-207, conforme 
as seguintes disposições:
art. 1° ficam convocados os candidatos inscritos aos cargos de investi-
gador de Polícia civil (iPc), Escrivão de Polícia civil (EPc) e Papiloscopista 
(PaP), relacionados no aNEXo ÚNico deste Edital, para o Exame Médico 
que realizar-se-á nos dias 04, 05, 06 e 07 de novembro de 2021, na cidade 
escolhida pelo candidato no momento da inscrição, conforme previsão do 
Edital de abertura n° c-207 – SEPlad/PcPa, Tabela 1.1, subitens 1.8.1 e 
1.8.2, sendo elas: altamira, Belém, itaituba, Marabá, redenção e Santa-
rém, Estado do Pará.
i - Para conhecer o dia, horário e local de realização do Exame Médico, o 
candidato deverá consultar o carTÃo dE iNforMaÇÃo do caNdidaTo 
PARA O EXAME MÉDICO que estará disponível no endereço eletrônico www.
institutoaocp.org.br a partir das 15h do dia 28/10/2021. É rESPoNSaBi-
lidadE do caNdidaTo VErificar E coMParEcEr ao local Na daTa 
E HorárioS PrÉ-dETErMiNadoS, SENdo PaSSÍVEl dE EliMiNaÇÃo EM 
caSo dE aTraSo.
ii – os candidatos convocados para o Exame Médico em mais de um car-
go, deverão realizar o Exame Médico referente ao cargo inscrito, portanto, 
devem observar o dia e horário de convocação de cada cargo.
art. 2º os candidatos deverão comparecer com antecedência mínima de 30 
(trinta) minutos do horário de chegada, munidos de documento de identi-
dade original e os exames conforme descrito no subitem 14.5 do Edital de 
abertura nº c-207.
i - o candidato deverá apresentar, no dia do exame médico, os seguintes 
exames, obrigatoriamente acompanhados dos respectivos laudos:
a) Sangue: hemograma completo, glicemia de jejum, ureia, creatinina, 
colesterol total, triglicerídeos, transaminases (TGo/TGP), bilirrubinas (to-
tal e frações), sorologia para doença de chagas, Vdrl, Hbsag, anti HVc e 
tipagem sanguínea (grupo aBo e fator rH);
b) Urina: elementos anormais e sedimentos (EaS);
c) Fezes: Exame Parasitológico de Fezes (EPF);
d) Exame radiográfico (RX), com o respectivo laudo para tórax PA e perfil;
e) Cardiológicos, todos com laudo, emitidos e assinados por Médico Car-
diologista:
e.1) Avaliação clínica cardiológica;
e.2) Eletrocardiograma com laudo;
e.3) Ecocardiograma bidimensional com doppler;
e.4) Ergométrico.
e.5) Exame Oftalmológico: acuidade visual sem correção, acuidade visual 
com correção, tonometria, biomicroscopia, fundoscopia, motricidade ocu-
lar e senso cromático;
e.6) Exame Otorrinolaringológico: avaliação clínica do Otorrinolaringologis-
ta e audiometria tonal com laudo;
f) avaliação Psiquiátrica: realizada por Médico Psiquiatra, que deverá emitir 
o laudo sobre comportamento, humor, coerência e relevância do pensa-
mento, conteúdo ideativo, percepções, hiperatividade, encadeamento de 
ideias, orientação, memória recente, memória remota, tirocínio, uso ou 

não de medicamentos psicotrópicos (psicofármacos), e ainda, qualquer an-
tecedente de doença psiquiátrica.
g) Exames antidrogas: será realizado exame com janela de detecção mí-
nima de 90 (noventa)dias anteriores à data da coleta, cujo período desta 
será estabelecido no Edital de convocação, e ser entregue no dia do Exame 
Médico em envelope devidamente lacrado pelo laboratório, realizado por 
meio de amostra de queratina, para detecção de:
g.1) maconha;
g.2) metabólicos do delta-9 THC;
g.3) cocaína;
g.4) anfetaminas (inclusive metabólicos e seus derivados)
g.5) opiáceos.
art. 3º o candidato convocado para o Exame Médico deverá observar todo 
o disposto no item 14 do Edital de abertura nº c-207.
i - os exames laboratoriais e médicos serão avaliados por junta médica 
designada pelo instituto aocP em complementação à avaliação clínica
ii - os candidatos convocados para o Exame Médico deverão arcar com 
as despesas de realização dos exames, laudos e imagens descritos no su-
bitem 14.5. Todos os exames, laudos, imagens solicitados, ficarão retidos 
pelo instituto aocP quando da realização do Exame Médico.
iii - os resultados dos exames e laudos exigidos neste Edital, deverão 
conter o nome completo do candidato e número do seu documento de 
identidade, impresso ou escrito, e ter prazo de validade não superior a 180 
(cento e oitenta) dias contados a partir da data de sua emissão. Em todos 
os exames laboratoriais, além das informações acima citadas, deverá cons-
tar, obrigatoriamente, a assinatura, a especialidade e o registro no órgão 
de classe específico do profissional responsável.

iV - os exames, laudos e imagens complementares que, porventura, sejam 
solicitados pela banca examinadora, visando dirimir eventuais dúvidas e fir-
mar diagnósticos mais precisos, também serão custeados pelo candidato.
V - A junta médica, após análise da avaliação clínica e dos exames labo-
ratoriais e médicos do candidato, emitirá parecer conclusivo de aptidão ou 
inaptidão do mesmo.
Vi - a etapa de Exame Médico realizar-se-á, independente das diversida-
des físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização da mesma.
Vii - o candidato será considerado aPTo ou iNaPTo em cada um dos 
exames do Exame Médico, de acordo com a conclusão do resultado do 
Exame Médico. O candidato considerado INAPTO, após definição de recurso 
porventura impetrado, será eliminado do concurso e não terá classificação 
alguma no certame.
Viii - Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, por 
ocasião da realização do Exame Médico, não estiver em condição de saúde 
compatível com o cargo pretendido.
iX - Não haverá segunda chamada para realização do Exame Médico, seja 
qual for o motivo alegado pelo candidato, para justificar o atraso ou a 
ausência. o candidato que não comparecer ao local do Exame Médico na 
data e horário determinados para sua realização será automaticamente 
eliminado do concurso.
X - os candidatos impossibilitados de realizar o Exame Médico no dia 
06/11/2021 (sábado), somente por motivos religiosos, poderão solicitar 
a alteração do horário de realização do exame. Para tanto, deverão apre-
sentar requerimento solicitando a alteração até o dia 03/11/2021, ane-
xando uma declaração fornecida pela instituição religiosa, comprovando 
o impedimento. a solicitação deverá ser enviada ao e-mail: candidato@
institutoaocp.org.br.
Xi - Não será permitida a entrada e permanência de candidatos fora do seu 
horário de convocação, bem como de terceiros (acompanhantes), durante 
todo o período de realização do Exame Médico, em quaisquer dependências 
do local de realização da fase.
Xii - Não será permitida entrada de candidatos no local de realização das 
provas portando armas.
Art. 4° O candidato inscrito como pessoa com deficiência passará por Pe-
rícia médica, com a finalidade de verificar se a deficiência se enquadra 
na previsão do art. 4º do decreto nº 3.298/99, alterado pelo decreto nº 
5.926/04.
art. 5° Serão adotados todos os Protocolos de Biossegurança.
I - É obrigatória a utilização de máscara protetora facial para acesso e per-
manência no local de realização do Exame Médico, sendo responsabilidade 
do candidato comparecer ao local com a própria máscara. A organizadora 
do concurso não fornecerá máscaras.
art. 6º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

aNeXo ÚNico

iNVestiGador de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo

abimael Batista Palmeirim 4130020987
abner Monteiro de Miranda 4130061350
adauto Klinton duarte lobo 4130121614

adolfo carneiro Sabino de oliveira 4130006744
adolpho roberto Von lohrmann 4130105693

adriana cerqueira chaves 4130106526
adriano Magalhães da Paixão E Silva 4130070556
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adrio fernando Guedes Junqueira ferreira 4130117317
adson ferreira da Silva 4130119735
Affonso Dias Paredes 4130111487

agnes Kaori Yoshimoto Batista 4130037323
agno Jose lima dos Santos 4130038721

ailson José Silva 4130132702
airton arcanjo Junior 4130125840

alan robson rodrigues Nascimento 4130095245
alecsander Pereira Mateus 4130005347
alefy Moreira fernandes 4130068459

alex fabricio de andrade Silva 4130067588
alex fernando Soares Souza 4130052548

alex Wilton Sousa ramos 4130045500
alexander Silva E Silva 4130003562

alexandre Machado de almeida 4130079644
alexsander rodrigues rangel 4130002982
alfredo Jacauna Pinheiro Neto 4130000235

alielson fernando da Silva Sousa 4130023516
aline araújo de Souza 4130013075

aline Barros de oliveira 4130089115
aline ferreira Martins 4130056883

aline Santos de Jesus Gomes 4130120088
alisson Moreira dos Santos 4130003956

allan Jardim de oliveira 4130123830
allan Signé Pinho 4130012277

allisson cardoso ferreira 4130101587
aloisio Brito chaves Junior 4130003415

alysson Viana Guedes 4130009720
amanda Silva Netto 4130081272

amario Vinicius Paiva da costa 4130033519
Amós Cavalcante Tomaz 4130104813
ana cecília Souza diniz 4130050999

ana clara feijao andrade 4130100291
ana claudia de azevedo Banhos 4130111121
ana fabianne leitão da costa 4130027827

ana flavia cortina 4130009566
ana flavia da costa Souza 4130045465

ana Gabriela ferreira Miranda 4130002618
ana Gabriela Santos ramos de oliveira 4130010686

ana Hélia Silva luz 4130061931
ana Karla castro Souza 4130091426

ana lidia alves de almeida 4130009734
ana luiza Silva 4130012794

ana Natalia de Moraes alves 4130026472
ana Paula assunção Gama 4130087995
ana Paula de Sousa caland 4130028670

ana Paula fernandes 4130092542
ana Paula Gomes E Silva Guimarães 4130074094

ana Paula Paes Pinheiro 4130084846
ana Paula Silva de Sousa 4130130284

ana Paula Soares lima feio 4130056635
anderson Brito de Melo 4130108900

anderson Vinicius de almeida Prihl 4130110720
andré de Souza Monteiro 4130090018

andre funes carneiro 4130064574
andré leal Trindade 4130071586

andré luiz de castro Paraense 4130054173
andre luiz Marafao 4130051575

andré rodrigues das Neves 4130008320
andré Safar cardinalli dos Santos 4130120954

andré William Barbosa Brito 4130041533
andrea Virginia da rocha Val 4130050051

andreia Suellen Monturil de Morais 4130118945
andreson costa dos Santos Souza 4130049922

andressa Barbosa Silva 4130137012

andressa dos Santos Silva 4130038993

andressa larissa Sousa Picanço 4130065399

andrew Vieira Bastos 4130010882

andrey leonardo Silva da Silva 4130075193

angélica cristina Moreira Madruga 4130136909
angélica de araujo Morais 4130111967

anna caroline costa de rezende 4130002842
anna Paula Xavier Macedo de Souza 4130024151
anthony Yohanson costa Sampaio 4130126224
antonio de Sousa Macedo Neto 4130086843

antonio fagner de Souza cavalcante 4130108558
antonio Jadiel da Silva araujo 4130063224

antonio Wanderson Saldanha Braga 4130021267
aquino ferreira Passinho Junior 4130014424

ariane alcantara da Silva 4130066632
ariely Silva da costa 4130000048
arley Mata do amaral 4130092134
arnoldo Souza Melo 4130001889

artemos Jose Maria dos Santos 4130031593
arthur Barros Santos 4130053097

arthur Bezerra de oliveira 4130111025
arthur dias Souza Santos 4130047038

arthur Guedes Moura 4130065582
arthur Soares Guimarães 4130105392

artur Galindo rezende 4130098027
artur Henrique de Souza filho 4130084251

athos de athayde Passos dos reis 4130010186
audiélizer da Silva coelho 4130018419

augusto rodrigo Vinhote do Nascimento 4130114911
augusto Savio Silva Britto 4130085950

augustus Bonadiman 4130041415
ayala Eduardo Salazar 4130007851

aynna raira lima de Sousa 4130013853
Barbara Madureira Neiva 4130084607
Bárbara Moraes costa 4130077756

Bethânia campos Gonçalves 4130119767
Bianca Emanoela dos Santos Pereira 4130001614

Bianca ikeda Bastiani 4130023492
Bianca Pereira de almeida 4130063739

Brenda fonseca Maciel 4130087800
Brenda Karine Silva rodrigues Mendes 4130065973

Brendo Bentes Bandeira 4130015028
Breno Bezerra Silva 4130017043
Breno Brito Neves 4130016578

Breno Nascimento de Sousa 4130017356
Brisa dos Santos leite 4130116428

Bruna de oliveira Bilheiro 4130005226
Bruna Nascimento ferreira 4130134231

Bruno alvarez reime 4130095860
Bruno Bentes Bandeira 4130089793
Bruno fonseca da Silva 4130104049

Bruno Guedes Tocantins Garcia 4130066956
Bruno indiani camaz 4130050640
Bruno Melo ribeiro 4130097362

Bruno Moura Tayano dias 4130056599
Bruno Paulo Pinheiro 4130121721

Bruno Pereira da Silva 4130053499
Bruno Souza ramos 4130017089

cael Santos fernandes 4130018257
caio lucas Moreira 4130004530

caio Mendonca Martins 4130100156
caio Peralva Valdivia 4130088621

caio roberto Paulino Marques 4130037597
camila calil Magalhães Maia 4130105171
camila Toledo ribeiro Sathler 4130078426

carina Guedes cordeiro 4130063295
carina Muniz Monteiro 4130002668

carla Pereira de oliveira 4130003018
carlos andre anceles Morais 4130108986

carlos augusto rodrigues rebelo 4130109364
carlos da Silva Santiago de oliveira 4130085539
carlos Eduardo dos Santos Guedes 4130071475

Carlos Procópio Vieira Freitas 4130000635
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carlos roberto Bruno Teixeira filho 4130012746
carlos roberto de oliveira cruz 4130049713

carlos Tadeu de alencar Barreira Junior 4130029619
carolina Morgana frança Pamplona 4130123537
caroline Thais Santana dos Santos 4130134469

cassiano Edson Silva de Sousa 4130053031
cassio augusto Nascimento Nogueira 4130106406

cássio Zacarias lopes de lima 4130072749
cauê araujo lima Monteiro 4130009426
cayque dos Santos lima 4130046899
celeste de Sousa castro 4130028179

celso Gomes Pinheiro 4130118346
charles araujo da Silva 4130099318

christianne cássia Macedo castro 4130053196
chrystian Vidal de oliveira 4130003499
cinthia Bastos Quaresma 4130031284

clark luan Nunes de campos 4130069783
claynilson alves ribeiro 4130124951
cleiton alcântara Bosa 4130025534

cleiton rafael alves lopes 4130039058
clemerson ferreira dos Santos 4130108128

clemesson clayver costa azevedo 4130024863
clívia carolina de Menezes Gonçalves 4130079478

cristiam Paulo da Silva Brandão 4130071313
cristiano Nunes de oliveira 4130022287

cristiano Silva Santos 4130019029
daiane Nunes Silva 4130117579

daniel carvalho ferreira 4130018573
daniel de freitas correa 4130060634

daniel faro lobato 4130007291
daniel fernando de Souza Machado 4130050733

daniel Gibsom lavor dos Santos 4130004969
daniel Paiva Pinto 4130017430

Daniel Rômulo Garcia Mendes 4130106511
daniel Thiago Motta da Silva 4130047536

daniela cunha Moreira 4130017282
daniella rodrigues feitosa 4130003872

danílio lira leal Sales 4130120021
danillo alves cavalcante 4130100965
danilo de araujo Morais 4130055968
danilo de Sousa Pinheiro 4130048017
danilo de Souza lopes 4130088745
danilo leal arcoverde 4130005961
darley Santos Souza 4130077380

davi dantas domingos 4130015248
david Passinho Montes 4130096753

daylane rodrigues de Sousa 4130018202
débora lopes farias 4130052614

debora Nascimento lima 4130053185
deivison Soares Meninea 4130079010

deltonio aires de Morais Junior 4130108937
denisberto ramalho rebouças 4130097941

dennison duarte Mury 4130131770
diane cristina rodrigues Melo 4130061355

diéce costa diniz 4130011792
diego almeida Santiago 4130095173

diego andré fernandes Siqueira 4130024127
diego cabral Teixeira 4130051417
diego cardoso coelho 4130098563

diego da costa 4130101719
diego fernando oliveira Messias 4130099902

diego Marques dos Santos 4130028336
diego Moreira de figueiredo 4130022433

diego rodrigo figueiredo Pinheiro 4130093733
diego Santos Silva 4130120064
diego Sousa Maia 4130050494

diemerson ferreira de Sousa 4130117601
dikran Sarkissian Silva 4130020231

dilsirlei Solidade albuquerque 4130016497

douglas  Gonçalves de araújo 4130048175
Eder Moreira duarte 4130118427
Éder Queiroz costa 4130034194

Edison roberto fonseca frazão Junior 4130125282
Edson de lima Jota 4130131852

Eduarda Sousa de araújo 4130051261
Eduardo Borborema de Moraes Júnior 4130079677

Eduardo fernando Tanno 4130015816
Eduardo reis da Silva filho 4130047367

Edyberg dos Santos almeida 4130112330
Egnaldo liarte Gomes 4130039143

Elane do Socorro oliveira Mendonca 4130050592
Elannilson Sozinho amaral 4130083269

Elder Monteiro do Nascimento 4130012977
Elen cristina lopes da Silva 4130001912
Eliandra Xavier Nascimento 4130054886

Eliano Graca de oliveira 4130052960
Eliel de Souza oliveira 4130041030

Elisson ciro chiarini de Moura 4130091428
Elizete Sabino Martins 4130106822

Elquias ferreira da Silva 4130005669
Elton davi Soares ferreira 4130015045
Elyonay Barros alexandrino 4130055025
Emanoelle Nazaré Vinhas 4130044517

Emanuela Herondina rodrigues 4130105017
Emerson Novaes dias 4130012455

Emilly celeste lobo da conceição 4130004472
Endyson costa de Moraes 4130068534
Ennio leal da costa Morais 4130050244
Erica raissa rodrigues alves 4130132177

Erik clovis Teixeira 4130029004
Erik luciano de Brito andrade 4130011444
Erika Quiel dos Santos Silva 4130099900

Estevão felipe Silva da cunha 4130041400
Etyenne Gabriela rodrigues da Silva 4130024145

Eugênio Paceli carvalho Miranda Segundo 4130082549
Eunice Brandao de Sousa ferreira 4130013505
Evando Emerson lopes Santana 4130131591

Evandro cordeiro do amaral 4130111181
Evandro da Paixao araujo 4130054862
Evandro da Silva Sobreiro 4130012904
Evelin Maria Brelaz duarte 4130069055
Everton Martins de lima 4130090614
Eyber domingos alves 4130072271
fabiano Pereira corrêa 4130124250

fábio Braz leão 4130078827
fábio diniz lima de Menezes 4130122528
fábio Enrico ataide lameira 4130121213

fabricio Bastos Marques 4130113924
fabricio Miranda afonso 4130045680
fabricio rodrigues Sozar 4130041888

felipe Berkamp Martins de Souza 4130047042
felipe campos da Silva 4130041924
felipe Gama dos Santos 4130061686

felipe Henrique costa Nogueira 4130036374
felipe Mathaus Meireles Santos 4130108804

felipe Melo de freitas 4130111468
felipe Mendonça de oliveira 4130053229

felipe Mileo de almeida 4130021751
felipe Pereira Pinto 4130039087
felipe Sousa Girao 4130012810

felipe Zacarias Sales 4130025596
felippe Henrique rodrigues Santos 4130052370

fernanda da Silva Pereira 4130048986
fernanda de Paiva araújo 4130009843
fernanda Martins rocha 4130063135

fernanda Pereira Miranda 4130062115
fernanda Pimentel Hermida Bernardes 4130055246

fernanda regina freitas da Silva 4130075089
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fernanda Santos lopes 4130003374
fernando campos de araujo 4130077848
fernando de crignis Provete 4130125801
fhilipe Barreto dos Santos 4130005992
fiema Soares de oliveira 4130000399

filipe almeida campos Mota 4130006538
filipe araujo de oliveira 4130077098

filipe Magno de Medeiros 4130113530
filipe Torrinha Maciel 4130057726
fillippe duarte lima 4130068946
flavio Henrique dias 4130059791

flavio Jose cardoso costa 4130096127
francielli angnes Maciel da Silva 4130033910
francisca carolina Sabino Mendes 4130036763

francisco alves da Silva Júnior 4130083739
francisco anderson alves Silva 4130086238

francisco das chagas Vale carvalho 4130037924
francisco Elivelton costa alcântara 4130054151

francisco Erismar de almeida oliveira 4130114923
francisco Paulo de Sousa Junior 4130118687

francisco Queiroz de Souza 4130042317
francisco robson Belo de Sousa 4130122570

francisco Wallas antunio de Morais Sousa 4130112522
Gabriel coelho da Silva de Sena 4130015772

Gabriel de Jesus araujo 4130007131
Gabriel Gaia rezende 4130014809

Gabriel Horta Magnelli rocha 4130048187
Gabriel leite dos Santos 4130005544

Gabriel Magalhães Monteiro 4130072418
Gabriel Nascimento da Silva 4130050800

Gabriel ramos de Souza Batalha 4130008429
Gabriel reis de Moraes 4130106907

Gabriel ribeiro de araújo 4130102964
Gabriel Sá dolzany 4130053275

Gabriel Silva Batista Pinto 4130068235
Gabriel Soares cardoso 4130005651

Gabriella caroline araújo Matos 4130008321
Gabriella Eliana Monterei Zuniga 4130000023

Gabrielly ferraz Guimarães Barros 4130036017
Galileu francisco Pereira de oliveira 4130120240

Gean Pantoja Medeiros da Silva 4130019446
Geovanna donato de almeida 4130038987

Geovany leonardo dos Santos Barbosa 4130108071
Gercenildo Sousa Barbosa 4130096708
Gerlane da Silva Hanke 4130005316

Gerson figueiredo Martins Junior 4130043351
Gideon alves aquino 4130126861

Gilberto ribeiro Maia filho 4130119573
Gilmar Vieira de Jesus 4130013722

Gilvan Gomes dos Santos 4130013766
Giovanni alvaro Teixeira da Mata 4130029157

Giovanni Martins delgado 4130068603
Giulius José Estefano cavalcante de oliveira 4130109944

Glaudson farias costa 4130122309
Gleybison de Queiroz Nunes 4130066839

Gregory Yzak cruz dos Santos 4130114447
Guilherme carvalho damasceno 4130125211

Guilherme de Sousa leite 4130122852
Guilherme furtado Garcia 4130024538
Guilherme Moraes lameira 4130146391

Gustavo arantes rocha 4130081159
Gustavo augusto Nogueira dias 4130015001
Gustavo fontenele Brito Soares 4130077261

Gustavo Pacheco Pamplona 4130031973
Gustavo roberto Pinheiro oliveira 4130089826
Gustavo Vieira Valente figueiredo 4130112467

Hamilton oliveira da Silva 4130004893
Haroldo dos Santos Silva 4130020238

Haroldo Vitor Silva da Silva 4130056249

Helenna Nogueira da Silva 4130049227
Helton david dos Santos lourenço 4130139962

Henrique araújo cândido 4130018464
Herbert Werner ferreira Haase 4130002989

Herbety Thiago Maciel faustino de Sousa 4130026096
Hernandes Paulo cruz 4130115986

Hevelyn Mariane cunha Silva 4130008543
Hiago lima ferreira 4130056403
Higoor Pires Queiroz 4130013574

Hitalo Hamonn de Souza Victor 4130044310
Horleans Mendonca freitas 4130011285

Humberto fernandes dos Santos 4130113967
iago alexandre Maia de azevedo 4130114597
iago de Sousa ferreira da Silva 4130146094

ian Paixão costa 4130040248
igor alexis de Medeiros lacerda 4130001578

igor assunção costa 4130066303
igor ferreira Menti 4130096813

igor Gabriel Silva lopes 4130072603
igor Henrique Batista 4130002022

igor roberto Santos Botelho 4130048320
igor rogério araújo de Sousa 4130052999

igor Silva leite 4130053853
ingred Melo Marques 4130129860

ingrid Karina Gomes de Brito 4130104972
iracema ferreira Serradourada 4130076952

iran Vitor Barbosa Gomes 4130128141
isabel coelho Bezerra 4130123314

isabela cardoso da Silva 4130035902
isabela Maria Miaki Sobreira 4130050306
isabela Naurya reis Goulart 4130109118

israel Giri lima 4130134035
israel leitão ferreira 4130020979

Ítalo augusto Santos rios Mendes 4130121712
italo da Silva Medeiros 4130000936

Ítalo Vale Viana 4130029065
iuly ribeiro correa 4130048982

iury de Sousa aguiar 4130044277
ivanilson lobato da costa 4130062012
ivanilton Monteiro Nunes 4130102089

izabele Pereira Barra 4130137911
Jaciana araujo da Silva 4130008716
Jackson cardori crusaro 4130049181

Jair Paslandim Neto 4130057505
Jair ribeiro de Souza Junior 4130019149

Jalles Moreira rocha dos Santos 4130075852
Jamille ferreira Moreira 4130034282

Jamylle rafaelle Matos oliveira 4130115777
Janaina Veit Schneider 4130079043

Janderson Bruno de abreu Galdino 4130004764
Janielson da Silva lima 4130022391
Jean Michel Vieira alves 4130095886

Jeannyson chrystian Torres lopes 4130128161
Jeferson costa de oliveira 4130020835

Jefferson Cabral Luiz 4130110612
Jefferson Da Silva Rodrigues 4130042270

Jefferson Douglas Da Silva Bezerra 4130065347
Jefferson Eduardo Carvalho Ramos 4130017786

Jefferson Rodrigues Souza 4130018463
Jerusa Buzatto Nunes 4130114754
Jesse Souza da Silva 4130096953

Jéssica Ellen da Silva lima 4130053444
Jessica lobato correa 4130079687

Jessica lopes da Silva Saraiva 4130021038
Jessica Marques dos Santos costa 4130048074

Jessyca de araujo rodrigues carvalho 4130048331
Jhon anderson do Espirito Santo Silva 4130111288

Jion Vitor cavalcante dos Santos 4130014768
Joab de Souza Guimarães 4130111723
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Joana Elisa lira Martins 4130080583
Joanisio Pita de omena Neto 4130030577

João Emanuel Gaspar Sampaio 4130024601
João felipe Sandim da Silva furtado 4130028597

João francisco ribeiro Junior 4130002709
João Miguel de Santa Brígida Pinheiro 4130105077

João Paulo Brito de Espíndola 4130085916
João Paulo cunha oliveira Gomes 4130070204

João Paulo de Sousa Gadelha 4130017364
Joao Paulo oliveira da costa 4130075472

Joao Pedro Gomes lima 4130096288
Joao Victor de lacerda lima 4130117380
João Victor leite alcântara 4130103593

Joao Victor olimpio Esclavazini 4130091027
João Vitor da Silva Morais 4130125001
João Vitor fontoura Soares 4130004217

Joao Vitor Maia duarte 4130004351
Joas castro costa 4130016083

Jocimara flores ferreira 4130034311
Joelder andrade de campos 4130106701

Joelson Barros da Silva 4130102301
Jonas Pereira Jovino 4130070335

Jonathan cardoso da Silva 4130057214
Jonathan Mateus da Silva 4130056081
Jonhnatan lopes Soares 4130052178

Jonhnatan Walace Meireles 4130130014
Jorge alejandro Barrancos Bacarreza 4130002519

Jorge da Silva arruda 4130063817
Jorge Pereira Nogueira 4130013489

José alipio daibes de Sousa 4130025242
Jose allan augusto leite dos Santos 4130012459

José ariclebson Mendes Moisés 4130055345
José Bruno Teixeira Júnior 4130068674

José do carmo fernandes Neto 4130056029
Jose durvalino de Moura leal filho 4130138825

José leandro de Souza Nunes 4130089562
Jose Marcio oliveira leao 4130025127

José oscar ferreira damasceno Junior 4130069267
José rodrigues Pinheiro Neto 4130101940

Jose ronaldo rodrigues dos Santos Junior 4130114787
Jose Thiago faro Barros da costa 4130041090
José Vinnicius rocha de castro 4130106769

Jose Wellington Nogueira da Silva 4130099828
Joseane Martins da Silva 4130024261

Josue lima da Silva 4130055540
Joyce lorena da Silva figueira 4130026856

Juliana almeida Gontijo 4130007293
Juliana Bezerra carneiro 4130066492

Juliana dias asbeg 4130139127
Juliana ferreira dos reis 4130099842

Juliana Sousa correa lima 4130080991
Juliano Martins araujo 4130044389
Juliano rodrigues rossi 4130070212

Juliene oliveira rodrigues Matos 4130018981
Julio Biasoli Moura 4130014987

Julio cesar Braga Guimaraes da Silva 4130031932
Júlio césar Pereira de oliveira 4130119630

Julio Victor oliveira dantas 4130027072
Júlio Wallison de Matos Silva 4130035858

Kallebio  lisboa de Souza 4130052171
Kamar alves da Silva Barbosa 4130045379

Kamilla fernandes celtran 4130135911
Karine Nascimento rodrigues 4130076324

Karleone lopes do carmo 4130128498
Karol Braga cristo 4130026081

Karoline Kelly Teixeira Barreto 4130059762
Keila Moldes de Menezes 4130064769

Kelin oliveira 4130055508
Kellen Stephanie Barros da Silva 4130091805

Kelly cristina lima costa 4130083936
Kelly Silva de oliveira 4130031237

Khelvem da Silva lameira 4130004861
Kivia regina ribeiro dos Santos 4130016804

Klebson Joaquim Marinho da Silva 4130055985
laize Borges da Silva 4130123011

larissa do Nascimento ribeiro 4130016647
larissa freitas faria 4130044818

larissa Kollin de Souza ferreira 4130029699
larissa lopes de oliveira 4130050072

laura Geiciele lameira lopes 4130019063
laura lis Garcia rocha 4130076701

layane do Nascimento ribeiro 4130022723
layla Maria de aguiar 4130044581
laysa chaves Soares 4130023835

leandro de araujo freire 4130111110
leandro dos Santos Nascimento 4130005114

leandro Henrique das chagas lima 4130095920
leandro Pinheiro de Sousa 4130029805
leny cruz Vianna coelho 4130026900

leon denis da conceição andre 4130038364
leonardo augusto Martins da costa E Silva 4130009864

leonardo azevedo Sarturi 4130106391
leonardo camargo rodrigues 4130127893

leonardo da Silva Brito 4130120031
leonardo dos Santos araújo 4130060514
leonardo Gonçalves Nogueira 4130063540

leonardo Junca coutinho 4130041166
leonardo Silva lima 4130102863

leticia Gonçalves Valfré 4130116490
levi Wilker Vieira de oliveira 4130009656

levy chagas Brasiliense canuto 4130055001
lílian Pedroso Bezerra 4130044959
liliane Matias da Silva 4130018209

lily Sammy feitosa de Moraes 4130049420
lindom Johonson dias Vidal Junior 4130055441

lorenna Borsato Pinheiro 4130020842
loris de oliveira Neves Junior 4130014456

luan Belo da Silva 4130012509
luan cunha do Vale 4130061711

luan Vulcao ranieri Brito 4130104427
luane Maués Pereira caldas 4130075090
luany rodrigues carvalho 4130131503

luany Sousa costa 4130039410
lucas alves Braga 4130023151

lucas alves da Silva 4130050192
lucas araújo de Sá 4130088110
lucas costa Pinto 4130061225

lucas diogo rodrigues da Silva 4130113555
lucas do Socorro carmo costa 4130068562
lucas dos Santos Nascimento 4130125025

lucas duarte Goncalves 4130027998
Lucas Germano Afiune Machado 4130145906

lucas Henrique fernandes resueno 4130031549
lucas leal de Sousa 4130009937
lucas leão Moreira 4130048920
lucas lima cesar 4130067970

lucas Maurício condurú Melo 4130011599
lucas Peixoto alves 4130004777
lucas Pereira Batista 4130066600
lucas reis Medrado 4130042599
lucas Serrano farias 4130034591
lucas Silva casadio 4130041988

lucas Soeiro ferreira 4130076095
lucélia leite da Silva 4130046013

lucian cardoso da costa 4130000364
lucian Jacob lagustera 4130089211

luciano carneiro Bello cavalcanti 4130081315
luilma rebelo Nunes 4130050429
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luis Eduardo de Vasconcelos lima 4130001597
luis felippe oliveira do Nascimento 4130047720

luis felippe Pereira Wanderley 4130070598
luiz carlos Pires Nunes Junior 4130042824

luiz claudio de oliveira fernandes 4130018374
luiz Eduardo Soares carneiro Neto 4130014855

luiz felipe andrade Pires de Siqueira 4130056709
luiz fernando Pessoa dos Santos 4130024171

luiz Victor Santos freitas 4130052919
luiza Batista Vilaça de oliveira 4130029162

Magdalena dallarosa 4130089823
Magno Soares da rocha 4130010810
Maiza Passos da Silva 4130067110

Manoel Etelberto Borba Neto 4130005269
Marcello ithalo de araújo alves 4130054958

Marcello Morocini Pettena 4130109228
Marcelo ferreira camarão 4130079390

Marcelo Jorge de Sampaio filho 4130096649
Marcelo Moreira de figueiredo 4130055065

Marcelo rodrigues Maciel 4130016923
Marcelo romeiro 4130054955

Marcelo Sobral E Souza 4130101536
Marcelo Vithor carvalho lage 4130003370
Márcia lidiane Barreto Martins 4130102652

Marcio aparecido da costa 4130103210
Marcio Elker Morais ribeiro 4130059574

Marco Antônio Dos Reis Magalhães 4130008881
Marco augusto da Silva filho 4130067141

Marco Holetz de Toledo lourenço 4130002407
Marcos aurelio cruz de castro 4130010515

Marcos fernandes Queiroga costa E Silva 4130132324
Marcos rocha da Paz 4130032921

Marcus Vinicius costa Silva 4130045578
Marcus Vinicius dos Santos Monteiro 4130141884

Marcus Vinicius lima Santos 4130079052
Marcus Vinicius Miranda Karam 4130121745
Maria clara da Silva Trindade 4130077284
Maria clara Tavares Barreto 4130027046

Maria Gabriela amaral da Silva 4130008426
Maria rafaela Medeiros Viana 4130092122

Maria Sebastiana Barbosa Pinheiro 4130091993
Maria Vanessa lopes duarte 4130051971
Maria Viviane Pereira Paxiúba 4130104494

Mariana de Souza Beltrão Guerra 4130032601
Mariane cardoso Sousa 4130000957
Mariane ferreira avelar 4130066326

Marienny Vieira de Santana 4130082708
Mário Weine da costa ferreira 4130122734

Marisa Silva franca 4130019847
Marla lorena Sousa de Brito 4130084888

Marly Macêdo Santos 4130000230
Marta Suzana cruz dos Santos 4130053012

Martha Michelle amorim Pinheiro 4130052240
Mary Ellen rodrigues dezincourt 4130037354

Mateus campos luiz 4130076690
Mateus chaves oliveira 4130122215

Mateus Pereira de Moura 4130104211
Mateus Policena de Mello 4130075849

Mateus Prócion Amaral Klautau 4130066184
Mateus Souza ferreira 4130108878
Matheus alves cardozo 4130046579

Matheus calndrini Silva Graim 4130113994
Matheus da conceição 4130066805

Matheus fontenele Nocrato 4130106939
Matheus Santos Gonçalves 4130104547

Mauricio Silva furtado 4130044414
Max laniel Miranda da cunha 4130101911

Maximiliano adolfo Quirino costa 4130011389
Maxwel rodrigues Mendes 4130111506

Mayaní Montoril Veiga Siqueira 4130032306
Mayara Pereira costa 4130000423
Maycon Patrick dias 4130018540

Maycon Wendel favacho de oliveira 4130078822
Melissa Godoy da costa 4130077199

Michel Magalhães Moreira 4130016836
Milla Keline araujo do Nascimento 4130147648

Mirele daiane de araujo feires 4130063291
Moises Santiago de oliveira 4130032468

Monica Padilha Martins 4130027151
Nadson rodrigues Silva 4130028343

Naiana cristina Bueno Silva 4130074138
Naira cavalcante de almeida 4130096161

Nara alves Pereira 4130092037
Nara Benedita dos Santos 4130034816

Natan flavio Pedrosa 4130126184
Nathalia Silva Toledo 4130108428

Nayane da Silva lopes 4130027470
Nelson ricardo Tarquinio coutinho Guedes 4130119129

Ney Gleidson da Silva Siqueira 4130012086
Nilmar de Jesus Pereira 4130100452

Nilton Kabrine alves ferreira 4130033579
Nubia Mesquita Souza (Sub judice) 4130083377

odair José de Sousa aguiar 4130039114
omar de lima fonseca 4130029262

Pablo de araújo Barbosa 4130065667
Patricia carvalho ruggeri 4130001166

Patrícia Haueisen dias ruas 4130074528
Patricia Moreira Santos 4130109644
Patrick da Silva Pereira 4130130075

Patrick Jose ramos abreu 4130126953
Paula Haryadne lima Borges 4130041643
Paulo afonso Miranda Garrido 4130112967
Paulo andre Pinheiro Serra 4130057165
Paulo Benjamim de Souza 4130066209
Paulo carvalho de almeida 4130072685
Paulo cesar carvalho Vilela 4130011314
Paulo cesar rocha da Silva 4130031496

Paulo Henrique Maltner de carvalho freitas 4130000226
Paulo Henrique Menezes Vilar 4130095196
Paulo Henrique Pinto Santiago 4130090880

Paulo Henrique rodrigues alves 4130038702
Paulo leonardo coutinho Barbosa 4130085208

Paulo roberto de araujo Viana Junior 4130125572
Paulo roberto Melo Garcia 4130113294

Paulo roberto rodrigues da Silva 4130142241
Paulo robson Braz Barbosa 4130086859
Paulo Sergio Pantoja Batista 4130026371
Paulo Victor rodrigues costa 4130062844

Pedro andre de oliveira Valente 4130119247
Pedro filipe dias da Silva 4130016077

Pedro Henrique araujo Silva 4130008707
Pedro Henrique Paranagua de castro 4130050058
Pedro Henrique rodrigues de oliveira 4130122999

Pedro ivo iazpek cunha 4130109106
Pedro Paulo amorim Barata Junior 4130093918

Philippe lemos Nunes 4130087709
Policiano Borges leal 4130118700

Pollyana Barros da Silva Pacheco 4130113074
Powebo robert Jose dos Passos Barbosa 4130049354

Priscila lima Pereira 4130054774
Publio caio Moura canto 4130062278
rafael assis Gonçalves 4130051403

rafael Barbosa Monteiro 4130099337
rafael costa oliveira 4130000028

rafael cunha dos Santos 4130074745
rafael da Silva costa 4130072862

rafael de figueiredo damazio 4130016867
rafael dener azevedo flores 4130001848
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rafael luiz de araújo freitas 4130111189
rai Veloso Santos Silva 4130003911
raianny Moreira Soares 4130038842
raiany duarte de lima 4130000117

raimundo Gilvandro dos Santos Pereira 4130121003
raimundo ivan Nascimento costa 4130084626

rander Moura de oliveira 4130013268
ranier William overal 4130124831

raonny Moraes de carvalho 4130131299
raphael Nunes da Silva 4130013160
raryany Matar de abreu 4130008214

raul ludwig Nascimento Sales 4130048464
ravena araújo Moura rêgo 4130045747

rayane Silva Barbosa 4130069553
rayanne Evelyn Sampaio de lemos 4130055461

raylene Silva do Nascimento Barroso 4130064424
rayrison filipe alves Martins 4130123577

rebeca faustino araújo de Sousa 4130023215
renam da Silva Barbosa 4130004505
renan Vieira dos Santos 4130119274
renata Batista Soares 4130117940
renata de Mello leal 4130001408

renata débora Pinto rodrigues 4130007658
renata Neris carvalho dos reis 4130119866

renato dos Passos Guimarães Junior 4130044811
renato Gabriel do Nascimento Gomes 4130061712

renato lontra rodrigues 4130037069
rene Monteiro de almeida Neto 4130065390

rennan reis Silva 4130055617
rhuan carlos Nunes de oliveira 4130111845

ricardo augusto Maia rosa 4130019393
ricardo de oliveira leijoto 4130100803
ricardo Varela da rocha 4130046306
richard da Silva E Silva 4130108190

rick da Silva E Silva 4130028131
roberia Moura rocha Santos 4130001632

roberta cardoso Maia 4130120019
roberta Guedes Guilhon cruz 4130033767

roberto carlos da Silva Miranda Junior 4130065670
robson Veloso Goes 4130014062
rodrigo costa Goes 4130019937

rodrigo da costa Boulhosa 4130015305
rodrigo de Mello Toscano 4130050062

rodrigo ferreira de carvalho 4130082211
rodrigo lima dos Santos 4130005314

rodrigo luiz Bezerra Vasconcelos 4130033583
rodrigo Monteiro araujo 4130074571

rodrigo Monteiro de oliveira 4130069024
rodrigo oliveira rocha 4130043226

rodrigo Portal Vasconcelos 4130015338
rodrigo Quezado ferreira 4130053034
rodrigo ribeiro Menezes 4130115997
rodrigo Silva de oliveira 4130060172
rodrigo Veiga Wildhagen 4130005691

rodrigo Vieira Silva 4130053695
rogério amando Pereira dias 4130012191
rogério anderson leite alves 4130074516

rogerio oliveira Gomes da Silva 4130008231
rogério Vidal Pereira 4130042480

romário abreu Santos 4130032580
Rômulo Augusto Lins Batista Segundo 4130031477

romulo calado Moura 4130003549
Rômulo De Carvalho Mourão 4130034547

ronaldo adriano Souza Gomes 4130035678
roney carvalho lima 4130109737

roniel de Melo azevedo 4130139432
ronnan rerysson lima Nascimento 4130136029

ronny Santos  alves 4130005985
roseanne rollo Nascimento 4130086059

rosemary Barbosa ferreira 4130017838
roxane Maria farias de Brito Batista de Souza 4130013583

rúbia camila Maciel da Silva 4130016196
rudnei da costa Matos 4130076536
Sabrina lima Barbosa 4130006574

Safira Canto Pinto Cabral 4130090605
Sâmia de Menezes cohen da costa 4130073847

Samuel dutra de Morais Júnior 4130085232
Samuel rodrigues dos Passos 4130139063
Samuel Wayne Martins Távora 4130053504

Sandra cristina oliveira Nogueira 4130095668
Sandrisson lessa ribeiro 4130108427

Sara Wilmara de Moraes costa 4130022650
Saulo araújo frança 4130056618

Saulo domingos de Melo Pinheiro 4130006003
Sebastião carlos amorim Bentes 4130131365

Sediel Johnny almeida cunha 4130048246
Séfora félix rangel 4130108765

Shardson Vieira Sousa 4130014293
Sidnei Barros dos reis 4130020676

Sidney anderson Teixeira da costa 4130074993
Silvia Thais rodrigues coutinho 4130097307

Stefano rubens Bezerra de almeida 4130110291
Susan Michelle Gonçalves Godinho 4130006629

Tairo Patrick Pena dos Santos 4130099103
Talissama ferreira costa 4130105005

Tamires inacio alves de Menezes 4130012054
Tarcisio ferreira Brandão Neto 4130010187

Tathyane denise Vesohoski 4130024814
Taylon Michel de Sousa feitosa Pereira 4130118890

Thaine Taumaturgo caminha 4130057522
Thais almeida de Sousa Severino 4130054687

Thais Nascimento lima 4130053223
Thales Machado Nunes 4130024791

Thalisson costa de Souza 4130036800
Thamires Pereira Pinheiro 4130052163

Thaynan figueiredo 4130066308
Thaynan Silva de Melo 4130078109

Thiago Borges leal Mendes 4130021526
Thiago de castro araújo 4130053046
Thiago de oliveira Uchoa 4130109833

Thiago de Sousa rodrigues 4130013445
Thiago faria Menezes castro Santos 4130006474

Thiago Ferrão Schffer 4130031509
Thiago lima carneiro 4130050785
Thiago Silva da cruz 4130070175

Thicianne Patrícia Portela ferreira 4130051445
Thúlio de Souza ludovioco almeida 4130138054

Thyago José de castro Patello 4130004109
Tiago da Silva 4130020740

Tiago dos Santos Bezerra 4130111549
Tiago Portela chaves 4130065801

Tiago Silva de Mesquita 4130072451
Tiago Xavier de araújo 4130139848

Túlio césar de oliveira costa Santos 4130055567
Túlio Eduardo Martins de freitas 4130003719

Túlio José Pereira de Souza 4130118000
Túlio Pereira lima Perfeito 4130107355

Tyciane Vieira lopes 4130043126
Ubiracy Bringel da Silva Junior 4130062086
Uzimael Pereira da cruz lima 4130089920

Valdeir de Souza aguiar 4130015864
Vanberg Silva 4130003700

Vandson lamar Nunes Gusmão 4130005518
Vanessa ferreira Xavier 4130065941

Victor cohen Mota Nemer 4130064275
Victor da Silva Soares 4130067779

Victor Gabriel Vaz Batalha de Sena 4130110314
Victor Garcez Moreira da rocha 4130061998
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Victor Hugo carvalho Monteiro da Silva 4130103733
Victor Hugo Martins araújo 4130048678

Victor leonardo Bernardino ribeiro 4130117205
Victor Medeiros Portes E Souza 4130004337

Victor Sales de Melo 4130044786
Victor Santos azevedo 4130126771

Victor Washington Gomes rodrigues 4130007691
Victor Yuri Berchior rodrigues 4130070305

Vinicius alves ferreira 4130016688
Vinícius andrade Mello 4130059947

Vinicius de oliveira Silva de lima 4130080968
Vinicius Sousa Barbosa 4130010433
Vinicius Vieira araujo 4130053570

Vitor danilo de Moraes Barros 4130126018
Vitor Pires de oliveira 4130045517
Vitor Tavares farias 4130091327

Vitória Guimarães Schweidzon 4130076518
Wallace Pereira cosmo 4130101196

Wallace Soares de Souza 4130115950
Wallison octávio Marques 4130090183

Wanderley Madureira Junior 4130023564
Wanderley Moraes de azevedo Júnior 4130083342

Wanderson lucena rocha 4130017022
Wátila da Silva ferreira 4130100412

Weiller rodrigo Santos aquino 4130093026
Wellington Soares Pereira filho 4130111572

Wellygton Sampaio luz 4130025978
Wellyson fernando Viana da Silva 4130014686
Wemenson assunção Xavier Silva 4130033937

Wemerson carvalho Sena 4130121838
Wendell da Silva Souza 4130032311

Wendell Gonçalves rocha 4130104328
Wesley fernandes de Sousa lima 4130108614

Wesley Max da Silva Nobrega 4130012247
Weveson Silva de Sousa 4130078630
Wheeler Souza Santos 4130004366

Wigner Santos de carvalho 4130083151
Wilder inthone Paiva de carvalho 4130121316

William Bentes Nogueira 4130119496
Wilson Miranda carvalho 4130012172

Yanne de oliveira cronemberger 4130048064
Yasmine Moreira Gomes Magnavita 4130085676

Ydarmes ribeiro cordovil 4130033758
Ystale Gabriel ferreira Guimaraes 4130049485

Yuri armstrong cantanhede 4130102513
Yuri luz Navarro de Sousa 4130029646

Yuri Tapajos felicio 4130009454
Yuri Vieira cordeiro 4130115390
Yvie leticia Silva 4130003785

Zaira Solano Negrão 4130010984
escriVÃo de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo
adan Holiday damasceno Santos 4140126286

adriano Magalhães da Paixão E Silva 4140070562
Affonso Dias Paredes 4140111520

aila Narjara Zaparole Gonçalves 4140076326
ailson José Silva 4140150351

albano Gabriel de Pontes loureiro 4140012663
alberto Marinho dos Santos 4140006337
aldeci de aquino Magalhaes 4140054648

alex fabricio de andrade Silva 4140067582
alex Mira 4140057038

alex Wilton Sousa ramos 4140045511
alexander Silva E Silva 4140003835
alexandre Melo Pessoa 4140097358

alexsandro Balbino da Silva 4140107576
alielson fernando da Silva Sousa 4140062916

aline Barros de oliveira 4140089127
aline ibiapina Saraiva 4140043374

aline Santos de Jesus Gomes 4140120071
amanda olinda cavalcante 4140098803

amina Bezerra Mourão 4140112095
ana carolina dos Santos Monteiro 4140095301

ana cecília Souza diniz 4140051187
ana clara feijao andrade 4140100280

ana Gabriela ferreira Miranda 4140002302
ana Natalia de Moraes alves 4140026406
ana Paula assunção Gama 4140088000
ana Paula fonseca Barros 4140001617

ana Paula Gomes E Silva Guimarães 4140074109
ana Paula Paes Pinheiro 4140122139
anderson Brito de Melo 4140108917

andré Bilro Pereira de araújo 4140041695
andre luiz Silveira Esteves 4140081850

andré Safar cardinalli dos Santos 4140120958
andré William Barbosa Brito 4140099124
andréa Virgínia da rocha Val 4140050042

andrezza Silva lima 4140082809
anna carolina das Neves Santos 4140090894
anna caroline costa de rezende 4140002603
anthony Yohanson costa Sampaio 4140127141
antonio conceição Peniche Junior 4140047241

Antônio Jeallyson De Freitas Pereira 4140115154
antonio Yuri de Matos Sousa 4140058924

ariane alcantara da Silva 4140066640
ariely Silva da costa 4140000505

arthur Bezerra de oliveira 4140111037
arthur iago lira Neves 4140025848
arthur Walmsley Paiva 4140009826

artur Henrique de Souza filho 4140084219
athos de athayde Passos dos reis 4140010219

audiélizer da Silva coelho 4140018719
augusto rodrigo Vinhote do Nascimento 4140114925

augusto Savio Silva Britto 4140085958
Bárbara Moraes costa 4140077778

Beatriz Yumi Sakai dacier lobato 4140120662
Berkeley Jaques castro 4140093077

Bianca Emanoela dos Santos Pereira 4140103308
Bluma Barbalho Moreira 4140044237

Breno Bezerra Silva 4140017086
Breno Nascimento de Sousa 4140017437

Breno Travasso Saraiva dos Santos 4140003680
Brisa dos Santos leite 4140116416
Bruna araujo da rocha 4140046312

Bruna Maria araujo dos Santos 4140077175
Bruna Nascimento ferreira 4140134122
Bruno Gordo Pereira Santos 4140054475

Bruno Pereira da Silva 4140053485
Bruno Soares da Silva 4140130267

camila de carvalho costa 4140027610
camila Meyre Soares de carvalho 4140086370

camila Toledo ribeiro Sathler 4140078412
camilla catunda arruda 4140080547

camilo Miguel duarte ribeiro 4140048034
carina Guedes cordeiro 4140063301

carla letícia Prazeres Sacramento 4140120870
carla Pereira de  oliveira 4140003168

carla Thalita Trindade Santos 4140136282
carlos Henrique Silva de almeida 4140001059

carlos roberto dos Santos Nascimento Junior 4140054693
carolina Tavares cardoso Boulhosa 4140045728

caroline Bariani cardoso 4140005936
cassandra de cassia da cruz rodrigues 4140123545

cinthia Bastos Quaresma 4140031314
claudia alyne Sousa ramos 4140073083
claudia Uchoa dos Santos 4140071122

clebson araujo Santos 4140003112
cleiton alcântara Bosa 4140025582
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cleiton rafael alves lopes 4140039102
cristiano Silva Santos 4140129700
daniela cunha Moreira 4140017304

daniela dos Santos farina 4140048437
danielle Marques cabral 4140031771

danilo aurora de Sousa E Silva 4140119137
danilo de Jesus Tavares 4140111822

danilo Gustavo lopes lobato 4140011763
davi correia Galeão 4140017500

davi dantas domingos 4140015328
david de almeida Miranda 4140011759

dayana de Nazaré antunes fernandes 4140104700
de leone Moreira franklin 4140082133

deborah Ellen Wanderley Gomes freire 4140110122
denisberto ramalho rebouças 4140097948

dereck Bruno de Honorato ferrão 4140113993
diéce costa diniz 4140011750

diego almeida Santiago 4140106428
diego andré fernandes Siqueira 4140024021

diego cabral Teixeira 4140051391
diego da costa 4140101690

diego roberto da luz Bezerra 4140048274
diemerson ferreira de Sousa 4140117621
douglas lucas lima de Vargas 4140094603

Edenise da costa araujo 4140005000
Edson franco Pereira 4140135626

Edson Junior da Silva ribeiro 4140069955
Eduarda Sousa de araújo 4140051281
Eduardo fernando Tanno 4140018871

Elder Monteiro do Nascimento 4140013056
Eline araújo Santos Vieira 4140045758

Elizabeth Garcia cavalleiro de Macêdo ferraz 4140055349
Elton duarte da Silva 4140081127

Elyonay Barros alexandrino 4140055022
Elzanira Barros lopes 4140046322

Emanoel da Silva E Silva 4140069430
Emanuela Herondina rodrigues 4140104990
Emerson rodrigues da costa 4140096472

Emilly celeste lobo da conceição 4140136672
Endyson costa de Moraes 4140134463

Erica raissa rodrigues alves 4140117444
Erika Quiel dos Santos Silva 4140099888

Etyenne Gabriela rodrigues da Silva 4140024187
Eugênio Paceli carvalho Miranda Segundo 4140082563

Evandro da Paixao araujo 4140054870
Everton Gustavo araújo ferreira 4140045715
Ewerton felipe Santana lobato 4140137303

Eyber domingos alves 4140072286
fabiele correa Nascimento de oliveira 4140035955

fábio Enrico ataide lameira 4140124974
fayner Kelly cuimar da Paixão 4140061136
felipe Mathaus Meireles Santos 4140115156

felipe Melo de freitas 4140111482
felipe Mendonça de oliveira 4140053235

felipe Mileo de almeida 4140082231
felipe Pereira Pinto 4140039121

felipe Weslley Macedo Nunes 4140011422
fernanda daniele Menezes farias 4140133176

fernanda de Paiva araújo 4140009906
fernanda Martins rocha 4140063128

fernando Beniz de Sousa 4140045372
fiema Soares de oliveira 4140000134

filipe almeida campos Mota 4140006412
filipe Torrinha Maciel 4140057716

flavio da Silva francisquini 4140125780
francielli angnes Maciel da Silva 4140056974

francineuza daniela Moreira Galvao 4140081980
francisca Elani da Silva Brito 4140116917

francisco de assis de oliveira Silva 4140032397

francisco Erismar de almeida oliveira 4140114905
francisco Mateus Vasconcelos alencar 4140057527

francisco Wallas antunes de Morais Sousa 4140112525
Gabriel Gaia rezende 4140014945

Gabriel ramos de Souza Batalha 4140008333
Gabrielli Martins Galvão dos Santos 4140005476

Gerlane da Silva Hanke 4140005656
Géssica renaíssa ferreira caldas 4140049813

Gilberto ribeiro Maia filho 4140119581
Gilmar Vieira de Jesus 4140013575

Giovanni alvaro Teixeira da Mata 4140029075
Gislaine Mayara Miranda Sena 4140106229

Glaucio ilan oliveira Pinto da Silva Torres 4140056594
Gustavo arantes rocha 4140081176
Gustavo frança Queiroz 4140035456

Gustavo ramalho de Morais 4140048215
Gustavo roberto Pinheiro oliveira 4140089846
Gustavo Vieira Valente figueiredo 4140112487

Hanna Paula Sales Paiva 4140048381
Havila da Silva freitas 4140061001

Helcio albuquerque alves 4140005354
Helder de Sousa oliveira 4140036647

Helen Karollyne lima de lima 4140103856
Hélio lemos Júnior 4140058047

Herbert Werner ferreira Haase 4140003108
Hugo amaral de Mendonça ribeiro damasceno 4140043271

Hugo felipe Entringer de camargo 4140001344
iago alexandre Maia de azevedo 4140114605

iago ronald Pontes rodrigues 4140094378
igor alexis de Medeiros lacerda 4140001715

ingred Melo Marques 4140129832
ingrid Karina Gomes de Brito 4140104987

isabela Santos fonseca 4140004346
isabelle alencar freire 4140121684

isabelle de aquino Santiago 4140124677
israel Giri lima 4140134049
italo Vale Viana 4140121615

ivy Guimarães Teixeira 4140100090
Jackson cardori crusaro 4140074105
Jade andrade dos Santos 4140045469

Jair ribeiro de Souza Junior 4140019192
Janielson da Silva lima 4140113651

Janziliani Herculano Bermudes Pinto 4140031931
Jean carlos cassiano Santa Brigida 4140033899

Jefferson Cabral Luiz 4140110662
Jefferson Douglas Da Silva Bezerra 4140065349

Jerusa Buzatto Nunes 4140114752
Jesse Souza da Silva 4140133610

Jessica letícia Barros rodrigues 4140089085
Jessica Marques dos Santos costa 4140048106
Jéssica Moreira ladeira de Paula 4140104475

Jessica Santos Malcher Gillet 4140089646
Jeyson andre de lima cruz 4140130494

Jhenifer luzia Barros 4140101764
Jhon anderson do Espirito Santo Silva 4140135344

Joab de Souza Guimarães 4140111692
João francisco ribeiro Junior 4140002870

Joao Pedro Gomes lima 4140096297
Joao Victor Nogueira Groberio 4140006859

João Victor reis alves 4140003237
João Vitor da Silva campos 4140006007
Jorge cardoso de Sa ribeiro 4140100585
Jorge Junior araujo carneiro 4140065743

José ailton do Nascimento filho 4140062428
José alipio daibes de Sousa 4140025267
José Bruno Teixeira Júnior 4140068685

José do carmo fernandes Neto 4140056034
Josilene da Silva Hanke 4140010051

Josue lima da Silva 4140055542
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Joyce de albuquerque lima fernandes 4140036470
Juliana Bezerra carneiro 4140066483

Juliana Sabrina rolemberg Santos 4140011533
Juliane Gomes da Silva 4140067021

Juliene oliveira rodrigues Matos 4140019027
Jusciane Souza Matos 4140120302

Kamilla fernandes celtran 4140135942
Karenina deusdara de Moura 4140044368

Karina Bení Brum Vieira 4140054531
Karina Gomes dos Santos loureiro 4140000843

Karine Nascimento rodrigues 4140076354
Karol Braga cristo 4140026092

Keilla Maria de azevedo leite 4140122529
Keitiane de Jesus Paes 4140112620

Kellen Stephanie Barros da Silva 4140091792
Kevin Moraes campelo 4140012175

Kivia regina ribeiro dos Santos 4140016786
lanna cleicy de castro Prestes 4140113594
larissa do Nascimento ribeiro 4140016684

larissa dos Santos Vieira 4140117708
larissa Medeiros de oliveira 4140058081

larissa Melo de Sousa 4140092106
larissa Nogueira freire 4140007031

laura Geiciele lameira lopes 4140018922
laura lis Garcia rocha 4140076770

Laura Seiffert Diniz 4140025039
laysa chaves Soares 4140023722

lázaro ibiapina alvarenga 4140066456
leandro de araujo freire 4140121067

leandro Henrique das chagas lima 4140150073
leonardo Pires oliveira 4140108052
lílian Pedroso Bezerra 4140044957

lorena Pinto da costa Silva 4140002817
luan Belo da Silva 4140013194

luana Patricia Vasconcelos costa 4140103453
luane Maués Pereira caldas 4140111423

lucas diogo rodrigues da Silva 4140113536
lucas dos Santos Martins 4140062204

lucas dos Santos Nascimento 4140060959
Lucas Germano Afiune Machado 4140145953

lucas Henrique fernandes resueno 4140031505
lucas Nunes farias 4140017615

lucas Pereira Batista 4140066614
lucas Serrano farias 4140034660
luilma rebelo Nunes 4140050540

luiz Moura de oliveira ferreira filho Gouvea 4140095703
luiz Victor Santos freitas 4140014151
luiza carneiro Marinho 4140017163
Magdalena dallarosa 4140089803

Maiara cristina Gemaque Picanço 4140035046
Marcella Morais de Souza 4140108633

Marcelle cecilia Menezes Tupiassu 4140118861
Marcelle Peres da Silva 4140026800

Marcelo ferreira camarão 4140113211
Marcelo Moreira de figueiredo 4140055072
Marcelo Santos de azevedo 4140007722

Marcia da Silva 4140053047
Marcio aparecido da costa 4140103232

Marco antonio rosa rodrigues 4140044392
Marcones Macedo rodrigues 4140021066

Marcos alexandre de Souza lyra 4140130996
Marcos fernandes Queiroga costa E Silva 4140132297

Marcos Vinicius Santos costa 4140053986
Marcus Vinicius lima Santos 4140125068

Maria do Socorro cunha Santos 4140008989
Maria Eduarda aguiar Barbosa Neves 4140008483

Maria rafaela Medeiros Viana 4140100218
Maria Tito fernandes 4140101903

Maria Viviane Pereira Paxiúba 4140105131

Mariana de Souza Beltrão Guerra 4140026025
Mariane cardoso Sousa 4140001133

Mário ronaldo lima Pinheiro Júnior 4140112979
Marisa Silva franca 4140019910

Marla lorena Sousa de Brito 4140084909
Marllysson cavalcante leão 4140031725

Marlon Pinheiro da Silva 4140022462
Marta Morgenthaler 4140036094

Martha ferreira Monteiro 4140026138
Mateus campos luiz 4140076719

Mateus oliveira Trajano Santiago 4140117932
Mateus Soares Santos feitosa 4140003861
Matheus calndrini Silva Graim 4140114021

Maxwel rodrigues Mendes 4140111492
Michele Seabra Silva 4140147198

Mikenedy de freitas leão 4140085871
Mirlane dos Prazeres Mendes 4140008772
Moises Santiago de oliveira 4140032486
Naira rogelma oliveira Pires 4140057888

Nandielly Silva Souza 4140105556
Natanael Batista abade 4140116306

Neuvan Jose de Sousa Siqueira 4140113022
Nubia de fatima Martins cardoso dantas 4140082367

Nubia Mesquita Souza 4140083384
odair José de Sousa aguiar 4140039138

olivia de Nazaré dos Santos Nunes 4140027115
osmar da conceição Moraes  de Sousa Junior 4140148172

ozeias dos Santos da Silva 4140011458
Pablo de araújo Barbosa 4140065656

Paloma lima cabral 4140101134
Pamella Paula arnaud Gomes 4140049292

Patricia Moreira Santos 4140109659
Paula Jeniffer Moreira De Faria Gomes 4140044091

Paulo Benjamim de Souza 4140066211
Paulo Henrique Menezes Vilar 4140095176
Paulo ricardo Moraes Pereira 4140100558
Paulo Sergio Pantoja Batista 4140026410

Paulo Thiago Mesquita da Silva 4140115669
Paulo Victor Gomes da Silva 4140089586

Pedro filipe dias da Silva 4140016065
Pedro Marcos dos Santos Neto 4140006043

Pedro Moreno rocha lemes arrigoni 4140129573
Policiano Borges leal 4140118709

Priscila dos Passos costeira 4140115068
Priscilla Borges da Silva 4140096116
Priscilla Mendes da Silva 4140016899
racner Mourão corrêa 4140076257
rafael costa oliveira 4140000142
rafael de Melo Sousa 4140006166

rafael de Mendonça Mendes 4140101146
rafael dener azevedo flores 4140001314

rafael Gomes Modesto 4140015187
rafael lucas de azevedo fernandes 4140052029

rafael Sousa araújo Pimentel 4140005373
rafaela cascaes Brito de oliveira 4140070094

raianny Moreira Soares 4140038808
raimundo alexandre Mota da conceição 4140085433

raissa Scerni Machado 4140052393
raiza Martins fontoura 4140090957

raryany Matar de abreu 4140008121
raylane Monteiro Pereira 4140077021

raylene Silva do Nascimento Barroso 4140064415
regivan Paixão Silva abreu 4140069241

rejane cristina Santos de oliveira 4140057443
renan do Val Barros 4140092676

renan Vieira dos Santos 4140119282
renata Batista Soares 4140117951

renata débora Pinto rodrigues 4140007768
renato dos Passos Guimarães Junior 4140044850
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renato Gabriel do Nascimento Gomes 4140061662
renato Souza de farias 4140053671

rene Monteiro de almeida Neto 4140065386
ricardo frias de assumpção 4140000098
roberia Moura rocha Santos 4140001791

roberta cardoso Maia 4140126193
roberta Guedes Guilhon cruz 4140033756

roberta Maciel da costa 4140108700
rodrigo da costa Boulhosa 4140098127
rodrigo de Mello Toscano 4140073319
rodrigo Gomes Guerreiro 4140020337
rodrigo Portal Vasconcelos 4140015266
rodrigo ribeiro Menezes 4140116017
rodrigo Silva de oliveira 4140060166

rodrigo Vieira Silva 4140053690
Rômulo Augusto Lins Batista Segundo 4140135474

romulo calado Moura 4140011909
roney carvalho lima 4140106586

roney José de Moura lima 4140001172
rosane de Sousa Brandão Silva 4140046493

roxane Maria farias de Brito Batista de Souza 4140013504
rudnei da costa Matos 4140076510
Sabrina lima Barbosa 4140123779

Sabrina Sousa da Silva Batista 4140069607
Sâmia de Menezes cohen da costa 4140073889
Sandra cristina oliveira Nogueira 4140095655
Sara Wilmara de Moraes costa 4140022670

Sarah Sttefanny Nascimento abreu 4140125811
Saulo de Tarso Batista de Souza 4140004215
Saulo domingos de Melo Pinheiro 4140005915

Shardson Vieira Sousa 4140053195
Sheinna rhayan Bento costa 4140012598

Solon cordeiro de oliveira Neto 4140122464
Tainan Teixeira ferreira 4140038452

Tamires Silva dias 4140111604
Tarcisio ferreira Brandão Neto 4140010131

Taylon Michel de Sousa feitosa Pereira 4140118865
Thais almeida de Sousa Severino 4140054679

Thales de aguiar lessa 4140055106
Thalia Bandeira ferreira albuquerque 4140006717

Thamires Pereira Pinheiro 4140096022
Thayane Santana Nascimento 4140122650
Thayanne Nunes rodrigues 4140106826

Thaynan figueiredo 4140066312
Thaynan Silva de Melo 4140078110

Thiago Pinheiro de Moraes 4140043307
Thiago Silva da cruz 4140070185

Thyago José de castro Patello 4140003823
Tiago Portela chaves 4140065810

Tônni Quenned De Sousa Feitosa 4140053776
Túlio José Pereira de Souza 4140117983

Tyciane Vieira lopes 4140043114
Valéria farias ferreira 4140012052

Vanberg Silva 4140004541
Victor da Silva Soares 4140102606

Vinicius alexandre amaral dos Santos 4140145607
Vinicius alves ferreira 4140016656

Vinícius carneiro Miranda 4140026149
Vitor danilo de Moraes Barros 4140126033

Vitor de Brito dos Santos 4140127897
Vitor Elias freitas 4140129310

Vitor Hugo Gomes da Silva 4140126874
Vitor lopes Pereira 4140123570

Vitor otávio Gomes Barbosa 4140056443
Vitória Guimarães Schweidzon 4140126722

Wallace Soares de Souza 4140115979
Wallison octávio Marques 4140090198
Wanderson Souza Pantoja 4140061854
Wellington alves da cunha 4140071169

Wellington Soares Pereira filho 4140111532
Wellyson fernando Viana da Silva 4140109736
Wemenson assunção Xavier Silva 4140109179

Wendell Goncalves rocha 4140110521
Wendras costa da Silva 4140124381

Wigner Santos de carvalho 4140122007
Wilder inthone Paiva de carvalho 4140121326

Willams Jonathan de albuquerque lira 4140050000
William Bentes Nogueira 4140119478

William Nunes Maia 4140110908
Wladimir de oliveira Pacheco 4140014471

Yanne de oliveira cronemberger 4140048082
Yasmim Barletta Baleixe 4140101900

Ygor Emanuel Gomes Melo 4140106635
Yuri Platon anjos Mena Wanderley 4140120680

Yvie leticia Silva 4140003993
PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo
agenor de carvalho raiol Neto 4150003828
alcides costa das Neves Júnior 4150077059

alciene ferreira coelho 4150022843
alexandre Herênio Bandeira 4150123185
alexsander rodrigues rangel 4150002756
aline lohana da Silva Moreira 4150118710

alisson Henrique Melo da cunha 4150029807
amanara Souza de freitas 4150001864
amanda Marques de Sousa 4150005696

ana catarina Siqueira furtado 4150055184
ana Jaine Bezerra de oliveira Sampaio 4150065592

ana laura Bentes Neves de Sousa 4150089368
ana lucia de castro assunção 4150007422

ana Nascimento ferro 4150097434
anna Gabriela da Silva oliveira* 4150097773

antonia Vanessa da Silva coutinho 4150013850
antonio Marcos freitas Nascimento 4150120020

arcelino luz da costa E Silva 4150041982
arthur freitas fonseca 4150131426

artur rocha coelho 4150037057
Beatriz da Silva Garcia 4150090296

Bruno araújo costa 4150128709
Bruno de Jesus Portugal da Silva 4150096932

caio campos ferreira 4150042667
caio Henrique Benante de Paula 4150063255

caio lucas Moreira 4150097344
camila de figueiredo Barbosa Bastos 4150006780

camila fernandes Teran 4150077226
carolina dias Maciel 4150001555

caroline Seabra Pinheiro 4150064958
cleiton Silva Morais 4150001249

daniel faraco Maciel Gomes Machado 4150068270
danielle Sampaio lisboa 4150124961
dario Pereira de aguiar 4150056191
dayane azevedo Spinelli 4150109033

dayse fernanda ferreira Teixeira 4150007355
denylsom lira Silva 4150000077
diandra dias Souza 4150048800

diego Henrique Tavares cosme 4150010497
Elciomar araújo de oliveira 4150006039
Eliezer Pereira cavalheiro 4150097888
Elizangela Santos Magno 4150117148

Erika caroline Pantoja Pinto 4150002321
fabio José farahum coelho 4150113020

felipe Brito da Silva 4150060633
felipe Pereira Sales 4150013518

felipe Vasconcelos de castro 4150074144
fernanda farias de alcântara Marchesan 4150075903

fernando Pereira lima 4150047228
franciele Guerra 4150055175

frank Sales Nunes Brito 4150088435
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Gabriel Melo Nascimento 4150115042
Gabriel ramos de azevedo 4150010380

Gabriel Veras de carvalho roberto 4150004368
Gustavo Gomes ferreira 4150031419

Haona laysla da Silva Boska 4150029777
Horácio costa Silva 4150036263

igor dias castelo Branco 4150045992
ingrid rafaela lima fernandes 4150071893
Jannes Mendonça dos Santos 4150071987

Jaqueline Batista de lima 4150024342
Jaqueline Keli Pereira correa 4150062936

Jessica Braga Souza 4150121007
Joaci alencar de Menezes 4150075870

João Pedro ribeiro 4150011833
José rodrigues Pinheiro Neto 4150101962
José ronaldo da Silva Junior 4150118296

Josué cunha oliveira 4150090309
Jousiane ferreira do Vale 4150128736
Kátia Maria Silva da Silva 4150105749

Klauber Viana cardoso 4150027176
larissa Maria Souza roseo 4150049023

layse Holanda Sousa 4150066575
luana louise Padilha Soares 4150095897

lucas costa Pinto 4150061234
lucas da Silveira Moreira 4150100979

lucas Prado lima 4150063536
luciana rocha da Silva Pina Martins 4150022080

luís otávio Gama Teixeira 4150124749
luis Pedro de Souza Nascimento Neto 4150131741

luiza ferreira Mendes 4150012920
Márcio de Jesus Porto 4150016374

Marcos rodrigo cardoso do rosario 4150130639
Marcos Vinicius de Mendonca de Menezes 4150051319

Marcus Vinicius costa Silva 4150045583
Maria Eduarda araújo Queiroz 4150017659
Mariana Gabbay Martins Braga 4150056049

Marinna Gomes 4150023071
Marli Affonso De Araujo 4150128942

Matheus Sousa Maia 4150074383
Mayara Pereira costa 4150000746

Mizz Yara Larissa Cavalcante Tenório 4150048648
Mônica Carolina Henriques Galende 4150001630

Monica Helena lima lobato 4150086113
Nayra Morgana lima de oliveira 4150001035

Nilson ferreira lima Junior 4150071231
Paulo rhoden Soares Morais alves 4150060785
rafael de oliveira castro rodrigues 4150001677

rafael Santana Kappes 4150033235
raimundo darley figueiredo da Silva 4150101287

rayane clicia ataide Palheta 4150041635
renato carvalho de Souza 4150113182

rhaunnyr franklin Barbosa Soares 4150139697
ricardo oliveira rodrigues 4150119938
rodrigo de oliveira Pereira 4150067722

rodrigo Jean Sousa cardoso 4150097302
rodrigo Melo de oliveira 4150020620

rogerio Jaty abreu Sobrinho 4150075866
ronald Matheus da Silva Mourão 4150049221

roseanne rollo Nascimento 4150086070
rosemary Barbosa ferreira 4150017723

ruth Silva Bezerra 4150045043
Saelly Matos Silva 4150009423

Sérgio Barbalho de Siqueira lobo 4150095410
Tamara Stefany Siqueira Tavares 4150118072

Thaffarel Pereira Guedes 4150089774
Thais cristine de Sousa Santos 4150089962

Thiago Barroso costa 4150135656
Thiago rodrigues Gabriel 4150044362

Túlio Eduardo Martins de freitas 4150003898

Vanessa do Socorro cabral Miranda 4150088688
Victoria Teixeira furtado rodrigues 4150098815

Vinicius fernandes Banhos 4150010436
Vivian Maria de arruda Magalhães 4150114158

Waleria ferreira da Silva 4150043206
Yarima rhayanna de almeida Barros 4150101923

Protocolo: 719853
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aviso de alteração da data de Licitação
Pregão eletrônico n.º 019/2021/ioe
o Pregoeiro da Imprensa Oficial do Estado, no uso de suas atribuições, 
PorTaria Nº 053, de 30 de abril de 20221, comunica aos interessados que 
a data de abertura do Pregão Eletrônico de n.º 019/2021/IOE, destinado 
a contratação de Empresa Especializada em fornecimento de licença 
Perpétua de Solução de Segurança contra-ataques à credenciais, para 
Proteger Sistemas de Informação da Imprensa Oficial do Estado - IOE, 
com Serviços de implantação, Manutenção e Suporte Técnico, inicialmente 
agendada para o dia 28/10/2021 às 09:30, será transferida para o dia 
09/11/2021 às 09:30, em razão da necessidade de retificação de itens 
do Edital Retificado poderá ser obtida no Portal de Compras do Governo 
federal - coMPraSNET, no endereço www.comprasnet.gov.br e no Portal 
Eletrônico de Compras do Governo do Estado do Pará - COMPRAS PARÁ, no 
endereço  www.compraspara.pa.gov.br.
Belém, 21 de outubro de 2021.
igor Martins
Pregoeiro - ioE

Protocolo: 719492

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria Nº 174 de 21 de outubro de 2021
EXoNErar a servidora aNToNia riBEiro SilVa, matrícula nº 5960082/1, 
do cargo em comissão de Supervisor Administrativo, código GEP-
daS-011.2, em atuação no iaSEP/abaetetuba/Pa.
a presente Portaria entra em vigor a partir do dia 22 de outubro de 2021.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente

Protocolo: 719367

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 165 de 01 de outubro de 2021
considerando, deliberação e autorização superior nos autos do Processo 
nº 2021/940021;
coNcEdEr, ao servidor roBErTo GaMa NaSciMENTo matrícula nº 
2313/1, ocupante do cargo de Técnico de contador 30(trinta) dias de li-
cença Prêmio, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810 de 24/01/1994, 
referente ao 7º triênio, de 30/03/2007 a 29/03/2010, para usufruto no 
período de 22/11/2021 a 22/12/2021.
a presente Portaria entra em vigor a partir do dia 22 de novembro de 2021.
Portaria Nº 166 de 01 de outubro de 2021
considerando, deliberação e autorização superior nos autos do Processo 
nº 2021/940021;
coNcEdEr, à servidora SaNdra Maria fErrEira oliVEira matrícula nº 
2010836/1, ocupante do cargo de Técnico de administração e finanças 
30(trinta) dias de licença Prêmio, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810 
de 24/01/1994, referente ao 5º triênio, de 16/03/2004 a 15/03/2007, para 
usufruto no período de 20/12/2021 a 19/01/2022.
a presente Portaria entra em vigor a partir do dia 20 de dezembro de 2021.
aNÍZio BESTENE JÚNior
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 719679

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 170 de 15 de outubro de 2021
coNcEdEr, a servidora ElSa Maria PaNToJa rodriGUES, matrícula Nº 
57233433/1, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, lotada na 
Gerência de conferência administrativa, licença para tratamento de saúde, 
de acordo com o art. 81 da lei Nº 5.810 de 24.01.94(regime Jurídico), no 
período de 08/09/2021 a 17/09/2021.
a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 08 de setembro de 2021.
aNÍZio BESTENE JÚNior
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 719700
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coNtrato
.

coNtrato Nº0 36/2021
Processo: 2021/984873
cHaMada PÚBLica n.002/2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP
data de assinatura:21/10/2021
Vigência:21/10/2021 a 21/10/2022
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: laBoTEcH lTda
cNPJ Nº: 03.870.368/0001-07
Endereço:rua américo lopes Nº 251 - Bairro:São Manoel, Município: São 
Miguel do Guamá/Pa, cEP:68.660-000.
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 719424

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 175 de 21 de outubro de 2021
NoMEar, fáBio HENriQUE foNSEca da crUZ, para exercer o cargo em 
Comissão de Supervisor Administrativo, código GEP-DAS-011.2, com atu-
ação no iaSEP/abaetetuba.
a presente Portaria entra em vigor a partir do dia 22 de outubro de 2021.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente

Protocolo: 719370

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 729 de 21 de oUtUBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo Eletrônico (PAE) nº 2021/1158270, 
de 14/10/2021, que trata de designação de servidor.
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora louise Brandão durães, matrícula n° 5948879/1, 
ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada na coordenadoria de 
cadastro e Habilitação, para responder pela Gerência - (daS.3), durante 
impedimento da titular, no período de 18/10/2021 a 16/11/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21 de outubro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 719416

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 726 de 21 de oUtUBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/1153220 (PaE), de 14/10/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Thiago de Sousa lucio, matrícula nº 5950242/2, 
ocupante da função de assistente administrativo, a viajar ao município de 
Barcarena/PA, no período de 28/10/2021 a 29/10/2021, a fim de organizar 
a infraestrutura do Caminhão – Unidade Móvel do IGEPREV e acompanhar 
o início dos atendimentos aos beneficiários do Instituto para sanar possí-
veis contratempos que venham a ocorrer no local.
II- CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária ao servidor citado acima, que se deslocará conforme o item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21 de outubro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 719384
Portaria Nº 727 de 21 de oUtUBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/1153397 (PaE), de 14/10/2021.

rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Thiago de Sousa lucio, matrícula nº 5950242/2, 
ocupante da função de assistente administrativo, a viajar ao município de 
Cametá/PA, no período de 26/10/2021 a 27/10/2021, a fim de proceder 
com o alinhamento precursor junto á Prefeitura do município, devido à 
realização do censo Previdenciário na localidade.
II- CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária ao servidor citado acima, que se deslocará conforme o item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21 de outubro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 719385
Portaria Nº 728 de 21 de oUtUBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/1153594 (PaE), de 14/10/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Thiago de Sousa lucio, matrícula nº 5950242/2, 
ocupante da função de assistente administrativo, a viajar ao município de 
Cametá/PA, no período de 18/11/2021 a 19/11/2021, a fim de organizar a 
infraestrutura do Caminhão – Unidade Móvel do IGEPREV e acompanhar o 
início dos atendimentos aos beneficiários do Instituto para sanar possíveis 
contratempos que venham a ocorrer no local.
II- CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária ao servidor citado acima, que se deslocará conforme o item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21 de outubro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 719387

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº.  297 de 18 de oUtUBro de 2021.
Processo: 2021/1096860
designar: Tereza de Jesus Pimenta de oliveira / matrícula nº. 5896354/5 / 
Secretario de Gabinete / lotada no Gabinete.da dG.
Titular: débora rocha de almeida Souza / matrícula nº 54187627/2 / che-
fe de Gabinete-EGPa, GEP-daS-011.4
Período: 15/10 a 13/11/2021 / férias da Titular.

Protocolo: 719799

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 296 de 14 de oUtUBro de 2021.
a dirETora GEral da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado 
do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei nº. 
6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal no 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870 de 04 de outubro 
de 2013, e a cláusula Sétima dos contratos nº 048/2021 nos autos do 
Processo n° 2021/436831;
rESolVE:
i – dESiGNar, o servidor EVErToN MarcEl MEdEiroS BarBoSa, matrí-
cula nº 54185713/2, ocupante do cargo de Secretário de diretoria, para 
exercer o encargo de Fiscal dos Contratos conforme quadro abaixo firmado 
pela Escola de Governança Pública do Estado do Pará que tem por ob-
jeto a aQUiSiÇÃo dE coMPUTador SErVidor QUE ViSa aTENdEr aS 
NEcESSidadES da EScola dE GoVErNaNÇa PUBlica do ESTado do 
Pará – EGPa.

contrato nº Empresa cNPJ

 048/2021  TiaGo dE aNdradE GoMES lTda 37.760.036/0001-83

ii - designar o servidor, railSoN BorGES MoUra, matrícula nº 
5892866/4, ocupante do cargo de Secretário de coordenação, para, na 
ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
iii - Esta Portaria entra em vigor a contar de 04/10/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral.

Protocolo: 719551
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diÁria
.

extrato da Portaria Nº 289 de 15 de outubro de 2021.
Processo: 2021/1132978
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
Objetivo: Realizar cursos para qualificação dos servidores municipais em 
cumprimento da agenda institucional desta EGPa.
Servidor: KáTia SiMoNE araUJo coSTa, Matrícula n° 5902256/1 / lotada 
na DDPEG  /  CPF: 295.287.392-53 / 4 e ½ (quatro e meia) diárias.
Período 19/10 a 23/10/2021
origem: Belém
destino: igarapé Miri.
extrato de Portaria Nº 312 de 19 de outubro de 2021.
Processo: 2021/1187660
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145.
objetivo: para treinar os servidores da Secretaria de assistência nos aces-
sos a plataforma Ead, ações de capacitação inerentes ao Programa Nacio-
nal de capacitação do SUaS – caPaciTaSUaS – parceria EGPa/SEaSTEr.  
Servidor: daNiEl BaTiSTa, colaborador Eventual, cPf: 034.635.172-30 / 
7 e ½ (sete e meia) diárias.
Período: 23/10 a 30/10/2021.
origem: Belém
destino: Salvaterra e Portel.

Protocolo: 719441

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 3008 de 21 de oUtUBro de 2021.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 593, de 19/03/2019 (republicada 
no d.o.E. nº 33.832, de 21/03/2019),
r E S o l V E:
art.1º- dESiGNar os servidores roSEMarY aParEcida fErNaNdES NaS-
CIMENTO, Identificação Funcional nº 05128765/1, Fiscal de Receitas Es-
taduais e BERNADO RIBEIRO JANOT DE MATTOS, Identificação Funcional 
n° 059147110/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, para atuarem como 
fiscal e fiscal Substituto, respectivamente, do 1° Termo aditivo ao con-
trato Nº 19/2020/SEFA, firmado entre a SEFA e o consultor JOYCE ANNE 
PiNTo rodriGUES, que trata da contratação de consultor individual para 
atuar na execução no ProfiSco ii, cujo objeto é a prorrogação do prazo 
de vigência pelo período
art.3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNa PaUla BarBoSa dE carValHo
diretor de administração, em exercício.

Protocolo: 719533
Portaria Nº 3009 de 21 de oUtUBro de 2021.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 593, de 19/03/2019 (republicada 
no d.o.E. nº 33.832, de 21/03/2019),
r E S o l V E:
art.1º- dESiGNar os servidores roSEMarY aParEcida fErNaNdES NaS-
CIMENTO, Identificação Funcional nº 05128765/1, Fiscal de Receitas Es-
taduais e BERNADO RIBEIRO JANOT DE MATTOS, Identificação Funcional 
n° 059147110/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, para atuarem como 
fiscal e fiscal Substituto, respectivamente, do contrato Nº 039/2021/
SEFA, firmado entre a SEfa e o consultor raQUEl rida ValENTE dE oli-
VEira, que tem como objeto a contratação de consultores individuais 
(Pessoa física) para atuarem no projeto de modernização da Gestão fiscal 
do Estado do Pará – ProfiSco ii.
art.3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNa PaUla BarBoSa dE carValHo
diretor de administração, em exercício.

Protocolo: 719517
Portaria Nº 3011 de 21 de oUtUBro de 2021.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 593, de 19/03/2019 (republicada 
no d.o.E. nº 33.832, de 21/03/2019),
r E S o l V E:
art.1º- dESiGNar os servidores rUi GUilHErME PErEira da coSTa, 
Identificação Funcional nº 2380/1, Assistente Administrativo e ANA CRIS-
TINA GOMES DA SILVA , Identificação Funcional 3000/2, Psicóloga, para 
atuarem como fiscal e fiscal Substituto, respectivamente, do 2º Tac Nº 
046/2019/SEFA, firmado entre a SEFA e o F.P.C – PARTICIPAÇÃO ADMINIS-
TraÇÃo E coNSTrUÇÕES iMoBiliariaS lTda.
art.3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNa PaUla BarBoSa dE carValHo
diretor de administração, em exercício.

Protocolo: 719501

coNtrato
.

coNtrato: 102/2021/seFa.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 026/2021/SEFA
Manifestação Jurídica: 447 /2021/coNJUr/SEfa
Objeto: Aquisição de 08 (oito) impressoras portáteis Wi-fi A4 para aten-
der as necessidades das unidades fazendárias da cEcoMT Mercadorias em 
Trânsito desta Secretaria de Estado da fazenda (SEfa/Pa).

data da assinatura: 21/10/2021
Vigência: 21/10/2021 a 31/12/2021.
Valor Global: r$ 14.696,00
orçamento: 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 44.90.52
fonte de recurso: 0144
contratada: Empresa TroGoN coMÉrcio dE iNforMáTica EirEli EPP, 
inscrita sob cNPJ/Mf nº 18.563.457/0001-70, estabelecida na Estrada do 
Morro Grande, 4001, São lourenço da Serra, cEP.: 06.890-000 - São Pau-
lo; fone: (11) 3742-1948, e-mail: licitacoes@trogon.com.br.
ordenador: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo.

Protocolo: 719694
coNtrato: 103/2021/seFa.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 031/2021/SEFA
Manifestação Jurídica: 446/2021/2021/coNJUr/SEfa
Objeto: Aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO a fim de atender as de-
mandas das unidades fazendárias desta Secretaria de Estado da fazenda 
do Pará - SEfa/Pa.
data da assinatura: 21/10/2021
Vigência: 21/10/2021 a 31/12/2021.
Valor Global: r$ 287.551,70
orçamento: 17101.04.122.1297.8338
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte de recurso: 0101
contratada: Empresa a.P GoNÇalVES coMErcial, inscrita sob cNPJ/Mf 
nº 06.943.213/0001-33, estabelecida no cJ Euclides figueiredo, rua c, nº. 
16, bairro Marambaia, cEP: 66.620-740, Belém/Pará; fone: (091) 3238-
5480, e-mail: apgoncalves@ig.com.br.
ordenador: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo.

Protocolo: 719696

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 4º.
contrato: 014/2019/SEfa.
data da assinatura: 21/10/2021.
Justificativa: com fundamento no art. 57, II da Lei no 8.666/93 e na Ma-
nifestação Jurídica 438/2021/coNJUr/SEfa,o presente termo aditivo tem 
por objeto inserir neste contrato os procedimentos anticorrupção discrimi-
nados na cláusula segunda.
contratado: BaNco do BraSil S/a, cNPJ/Mf nº 00.000.000/0001-91
ordenador responsável: rosemary aparecida fernandes Nascimento

Protocolo: 719264
termo aditivo: 2º.
contrato: 046/2019/SEfa.
data da assinatura: 20/10/2021.
Justificativa: com fundamento no art. 57, II  da Lei no 8.666/93 e na Ma-
nifestação Jurídica 411/2021/coNJUr/SEfa,o presente termo aditivo tem 
por objeto a locação de imóvel não residencial com área total de 608 m, 
situado na avenida assis de Vasconcelos n° 289, esquina da Manoel barata, 
bairro campina no município de Belém/Pa, para servir de local para a EfaZ 
– escola fazendária e cofaZ – corregedoria fazendária desempenharem 
suas atividades.
orçamento: 17101.04.123.1508.8251.
Natureza da despesa: 33.90.39 – outros Serviços de Terceira Pessoa Jurídica.
fonte de recursos: 0101 – fonte de recursos.
Valor Mensal Estimado: r$33.000,00.
contratado: f.P.c ParTiciPaÇÃo adMiNiSTraÇÃo E coNSTrUÇÕES, 
cNPJ/Mf nº 11.728.366/0001-06
ordenador responsável: aNidio MoUTiNHo.

Protocolo: 719140

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº3006, 21 de oUtUBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 061 
de 29/01/2021,
publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 01/02/2021 e, conside-
rando o processo nº 2021/1151457-rESolVE:
coNcEdEr a servidora, roSEMEirE do Socorro dE SoUZa MarTiNS, 
cargo assistente Técnico, Matricula nº3251543/1, portador do cPf nº 
223.435.802-78, Suprimento
de fundos no valor total de r$ 2.700,00 (dois Mil e Setecentos reais), o 
qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$ 1.700,00 (Mil e Setecentos reais)
33.90.39-o.S.T.P. JUrdÍdica: r$ 1.000,00(Mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUroS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEraT-TU-
cUrUÍ, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de oUTUBro do exercício corrente,
e deverá ser aplicados em até 30 (trinta) dias a contar da data do rece-
bimento.
A prestação de Contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício.
Portaria Nº 3007, 21 de oUtUBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 061 
de 29/01/2021,
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publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 01/02/2021 e, conside-
rando o processo nº 2021/1161634-rESolVE:
coNcEdEr a servidora aNa lÚcia SilVa dE oliVEira, cargo auxiliar de 
administração, Matricula nº 3245799/1, portador do cPf nº 210.827.402-
25, Suprimento de fundos
no valor total de r$ 3.600,00 (Três Mil e Seiscentos reais), o qual deverá 
observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.39 - o.ST.P.JUrÍdica: 3.600,00 (Três Mil e Seiscentosreais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-a-
raGUaia, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de oUTUBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
A prestação de Contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício.

Protocolo: 719482

.

.

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho 
diretor  de administração, em exercício
Portaria Nº 3003 de 21 de outubro de 2021 autorizar 1 e 1/2  diá-
rias ao servidor aNToNio alGENor GoMES dE frEiTaS, nº 0509168302, 
MoToriSTa, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária 
dE ParaGoMiNaS, objetivo de conduzir veículo para realizar revisão anual 
na concessionária, no período de 20.10.2021 à 21.10.2021, no trecho Pa-
ragominas - Belém - Paragominas.
Portaria Nº 2199 de 21 de outubro de 2021 autorizar 2 e 1/2  diá-
rias a servidora MarGarETE GoMES NEVES, nº 0324780501, aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErca-
doriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de realizar atividade administrativa na 
UEcoMT cUrraliNHo, no período de 21.10.2021 à 23.10.2021, no trecho 
Belém - curralinho - Belém.
Portaria Nº 3004 de 21 de outubro de 2021 autorizar 1/2  diária 
ao servidor BENEdiTo JoSE fariaS da SilVa, nº 0200615402, MoToriS-
Ta, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrUPi, 
objetivo de conduzir veículo oficial para transportar materiais e atender as 
necessidades da unidade, no período de 25.10.2021, no trecho Gurupi - 
Belém - Gurupi.

Protocolo: 719378

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101001197 de 21/10/2021 - 
Proc n.º 132021730001532/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: Gilberto Martins Pereira – cPf: 176.492.422-34
Marca: CHEV/ONIX PLUS 10TMT LTZ Tipo: Pas/Automóvel
Portaria n.º202101001199 de 21/10/2021 - 
Proc n.º 002021730006804/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: luciano Menezes Brito – cPf: 591.856.352-00
Marca: TOYOTA/YARIS SD XL 15 AT CONNECT FLEX Tipo: Pas/Automóvel
Portaria n.º202101001201 de 21/10/2021 - 
Proc n.º 002021730006807/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: rodrigo correa cabanillas – cPf: 526.845.632-68
Marca: TOYOTA/COROLLA XRS 20 CROSS AT Tipo: Pas/Automóvel
Portaria n.º202101001203 de 21/10/2021 - 
Proc n.º 042021730004138/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: alberto Valerio da Silva costa – cPf: 195.818.072-68
Marca: CHEV/ONIX PLUS 10TMT LTZ FLEX Tipo: Pas/Automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104005620, de 21/10/2021 - 
Proc n.º 2021730006952/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Helton charles camara de oliveira – cPf: 519.164.792-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/liNEa aBSol. 1.8 dl/Pas/automovel/9Bd11056cc1545825

Portaria n.º202104005622, de 21/10/2021 - 
Proc n.º 2021730006817/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Mateus Gomes Brandao filho – cPf: 352.301.182-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0HG169824
Portaria n.º202104005624, de 21/10/2021 - 
Proc n.º 2021730006936/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Miguel carvalho alves – cPf: 166.293.612-53
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/VErSa 16 S/Pas/automovel/94dBcaN17JB209888
Portaria n.º202104005626, de 21/10/2021 - 
Proc n.º 2021730006935/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: isan alves do Nascimento – cPf: 015.689.222-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio WEEK TrEKKiNG/Pas/automovel/9Bd17350Ec4371560
Portaria n.º202104005628, de 21/10/2021 - 
Proc n.º 2021730006567/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Paulo aguiar Vieira – cPf: 206.143.732-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr1/Pas/automovel/9BGEP69H0lG142982
Portaria n.º202104005630, de 21/10/2021 - 
Proc n.º 2021730006718/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose araujo Nunes – cPf: 860.621.908-87
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa XS 15cNT/Pas/automovel/9BrBc9f37M8116043
Portaria n.º202104005632, de 21/10/2021 - 
Proc n.º 2021730006894/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: romulo Nacif de Jesus dos Santos – cPf: 373.574.252-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019c2199971
Portaria n.º202104005634, de 21/10/2021 - 
Proc n.º 2021730006533/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Mauro Wellington da Silva correa – cPf: 391.631.562-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0HG180924
Portaria n.º202104005636, de 21/10/2021 - 
Proc n.º 2021730006763/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose ribamar lima de carvalho – cPf: 136.982.063-15
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/dUSTEr 16 d cVT/Mis/camioneta/93YHSr3HSlJ172178
Portaria n.º202104005638, de 21/10/2021 - 
Proc n.º 2021730006947/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco carlos filpo Blanc – cPf: 101.110.852-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l aT lTZ/Pas/automovel/9BGJc75E0GB188389
Portaria n.º202104005640, de 21/10/2021 - 
Proc n.º 2021730006900/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: rodrigo cesar Beckman – cPf: 710.729.422-91
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa Xl15liVE/Pas/automovel/9BrBc9f37l8083835
Portaria n.º202104005642, de 21/10/2021 - 
Proc n.º 32021730004332/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Joselio leal Vital – cPf: 001.570.122-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0lG125723

Protocolo: 719403

atos do triBUNaL adMiNistratiVo 
de recUrsos FaZeNdÁrios-tarF

aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna público a (s) data (s) de julgamento do (s) recurso 
(s) abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução 
Normativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribu-
nal, sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. 
castelo Branco e av. José Bonifácio:
seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 28/10/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18502, aiNf nº 
812018510000269-2 , contribuinte NorTE ENErGia S/a, insc. Estadual 
nº. 15331570-9
Em 28/10/2021, às 09:00h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18392, aiNf nº 
102018510000044-1 , contribuinte friGorifico alTaMira lTda, insc. Esta-
dual nº. 15195139-0 ,advogado: lariSSa SalaME BENTES, oaB/Pa-18849,

Protocolo: 719728
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BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2021
o BaNco do ESTado do Pará S.a. torna público que realizará nos termos 
da lei n. 13.303/2016 e de seu regulamento de licitações e contratos, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico para AQUISIÇÃO DE LICENÇA 
dE USo Por TEMPo dETErMiNado dE SolUÇÃo dE SofTWarE ESPE-
cialiZado Para o SiTE dE rElaÇÃo coM iNVESTidorES (ri), confor-
me especificações e condições exigidas no edital, Termo de Referência e 
demais anexos.
a sessão pública ocorrerá na seguinte data, horário e local:
daTa: 16/11/2021
Horário: 10h (Horário de Brasília)
SiSTEMa dE liciTaÇÕES: www.gov.br/compras
UaSG: 925803
o edital da licitação estará disponível a partir de 22/10/2021, podendo ser 
obtido: (i) Gratuitamente no site do BaNPará (www.banpara.b.br) e sites 
www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br; ou, (ii) Na sede do 
BaNPará (av. Presidente Vargas, n. 251, Ed. BaNPará – 1º andar, comér-
cio, Belém/PA) mediante depósito identificado do valor de R$0,25 (vinte e 
cinco centavos) por folha (conta corrente nº 800.002-6, agência nº 0011 
do BaNPará), não reembolsável, relativos aos custos de reprodução.
Belém - Pará, 22 de outubro de 2021.
Mateus Garcia da cruz
Pregoeiro

Protocolo: 719408

oUtras MatÉrias
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2021
O BANPARÁ S/A comunica a prorrogação da divulgação do resultado final de 
recurso da licitação em epígrafe, sendo remarcado para o dia 29/10/2021, 
cujo acompanhamento deverá ser feito pelos sites www.comprasnet.gov.
br e www.banpara.b.br.
a coMiSSÃo

Protocolo: 719742

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria Nº. 13/2021-deaUds/sesPa
a diretora do dEaUdS – departamento de auditoria em Saúde/SESPa, no 
uso de suas atribuições legais e,
considerando a PorTaria Nº 0295 – GaBiNETE do SEcrETário/SESPa 
de 13 de aBril de 2021, publicado no doE nº 34.551 de 14/04/2021.
rESolVE:
designar os auditores em Saúde do Sistema Nacional de auditoria – SNa, 
componente Estadual, ana Maria Gonçalves do Nascimento, matrícula 
5148235/1, ricardo José condurú conceição, matrícula 5808219/2 (dE-
aUdS/SESPa) e como colaboradores, Brenda lorena Machado Paes, ma-
trícula 5955462/1 (dEaUdS/SESPa) fabiano Batista do couto, matricula 
57188374/1 (10º crS/SESPa), sob a coordenação da primeira, a procede-
rem auditoria em 21(vinte e um) Prontuários, referente a Procedimentos 
Cirúrgicos envolvendo Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), no 
exercício de 2013 a 2017, no Hospital Regional Público da Transamazônica 
- HrPT, no período de 25 a 29/10/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 21 de outubro de 2021.
Sabrina Torres lopes
diretora do dEaUdS/SESPa

Protocolo: 719391
Portaria N° 1249 de 20 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/979211.
rESolVE:
rEMoVEr, a servidora SiMoNE SEBaSTiaNa dE MElo SilVa, cargo 
aGENTE adMiNiSTraTiVo, matrícula n° 57194320/1, da UNidadE dE 
rEfErÊNcia ESPEcialiZada - MaTErNo iNfaNTil para a diViSÃo dE 
IMUNIZAÇÃO, com atuação na Central de Referência de Imunobiológicos 
Especiais - criE.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
20.10.2021.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 719520

Portaria N° 1251 de 21 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1204001.
rESolVE:
LOTAR, para fins de regularização funcional, o servidor JAIME SANTOS DE SOU-
Za, matrícula n° 8042981/4, cargo MoToriSTa, no GaBiNETE do SEcrETário.
Portaria N° 1252 de 21 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1204001.
rESolVE:
REMOVER, para fins de regularização funcional, o servidor WALDEMIR AMO-
riM da SilVa, cargo aUXiliar oPEracioNal, matrícula n° 5562635/3, 
da SEÇÃo dE TraNSPorTES para o GaBiNETE do SEcrETário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 21.10.2021.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 719532
Portaria N° 0836 de 20 de oUtUBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2015/28084.
r E S o l V E:
DISPENSAR, para fins de Regularização Funcional, a contar de 27/07/1989, 
a servidora rENEE Maia calaNdriNi dE aZEVEdo, do cargo de 
odoNTÓloGo, lotada no 1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, admitida 
através da PorTaria Nº 576 de 04 de Junho de 1985.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 20.10.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 719536

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: YaSMiN dE fariaS KHaYaT
cargo do Servidor: MÉdico
Vigência: 25.10.2021/24.10.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: WarliNGToN lUZ loBo
cargo do Servidor: PSicoloGo
Vigência: 22.10.2021/21.10.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: aNa lUcia cordEiro
cargo do Servidor: PSicoloGo
Vigência: 22.10.2021/21.10.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: cEcilia UTaKo TSUTSUMi HiSaMiTSU
cargo do Servidor: odoNToloGo
Vigência: 22.10.2021/21.10.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: aNdrEa criSTiNa MaraSSi lUcaS
cargo do Servidor: odoNToloGo
Vigência: 22.10.2021/21.10.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: NaTalia caroliNa dE MoraES loPES
cargo do Servidor: TÉcNico EM HiGiENE dENTal
Vigência: 22.10.2021/21.10.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: JoSilaNE PErEira BriTo
cargo do Servidor: TÉcNico EM HiGiENE dENTal
Vigência: 22.10.2021/21.10.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: aNa claUdia da SilVa ViaNa
cargo do Servidor: TÉcNico dE ENfErMaGEM
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Vigência: 22.10.2021/21.10.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: JoSEaNE criSTiNa lEÃo MiraNda
cargo do Servidor: TÉcNico dE ENfErMaGEM
Vigência: 22.10.2021/21.10.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: roSiaNE Maria fErrEira MoTa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 22.10.2021/21.10.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: fErNaNda SHEYZE SaNToS d’ aVila GoUlarT
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 22.10.2021/21.10.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 719841

errata
.

errata PUBLicaÇÃo do 2 ta ao contrato 38.2021- Processo 
2021/32626 publicado no do 34.737 de 18 de outubro de 2021.
onde se lê: “...95.918,23(noventa e cinco mil novecentos e dezoito e 
vinte e três centavos)”.
Leia-se: “...r$ 95.918,18(noventa e cinco mil novecentos e dezoito reais 
e dezoito centavos)”.

Protocolo: 719269

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 001/2021
Nº do iNstrUMeNto: coNVÊNio Nº 01/2016.
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, cNPJ nº. 05.054.929/0001-
17 e o HoSPiTal diViNa ProVidÊNcia, MaNTENEdora: iNSTiTUTo fraNciSco 
PErEZ, cNPJ nº 07.277.622/0004-53, cNES nº 2619717.
BaSE lEGal do aPoSTilaMENTo: Parágrafo 8º do art. 65, da lei nº. 8.666/93.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: inclusão de nº de fonte e ação de recurso ao 
Convênio para cobertura de suas despesas no exercício financeiro de 2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária: fonte de recurso: 0149003022 / 0349003022; 
ação: 260355.
ordENador dE dESPESa: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Belém, 20 de outubro de 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETario adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 719172

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 102/2021
Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº 065/SESPa/2021, Processo nº 2019/347544, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 20/09/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.706 de 22/09/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos para atendimento de pacientes da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública- SESPa, oriundos de demandas Judiciais, por um período de 12 
(doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das no Edital e seus anexos.
Valor ToTal: r$ 4.770,00 (Quatro mil, setecentos e setenta reais).
ViGÊNcia: 22/10/2021 a 21/10/2022.
EMPrESa: iMPorT HoSPiTalar EirEli, pessoa jurídica de direito priva-
do, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 01.324.654/0001-33, inscrição Estadual 
nº 03.018.280-0, com sede na rua Quintino Justo de almeida, nº 439, 
Perpetuo Socorro, cEP: 68.905-629, Macapá/aP – Telefone: (96) 3242-
4995 - E-mail: importhospitalar@gmail.com, neste ato representada pelo 
Sr. roNaldo lUiZ BElTrÃo ParaENSE, portador do rG nº. 2578447 SSP/
Pa e do cPf/Mf nº. 259.626.042-53.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.
23 latanoprosta - sol. oftálmica – 2,5ml frasco 300 r$ 15,90

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 719389
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 103/2021
Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº 065/SESPa/2021, Processo nº 2019/347544, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 20/09/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.706 de 22/09/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos para atendimento de pacientes da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública- SESPa, oriundos de demandas Judiciais, por um período de 12 
(doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das no Edital e seus anexos.

Valor ToTal: r$ 882.256,80 (oitocentos e oitenta e dois mil, duzentos e 
cinquenta e seis reais, oitenta centavos).
ViGÊNcia: 22/10/2021 a 21/10/2022.
EMPrESa: oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTala-
rES E oNcolÓGicoS lTda., pessoa jurídica de direito privado, ins-
crita no cNPJ/Mf sob nº 04.307.650/0015-30, inscrição Estadual n.º 
128897, com sede na Praça agrícola la Paz Tristante, 144 – Parte 2 
– industrial anhanguera – cEP: 06276- 035, osasco/SP, Tel: (112185-
3440/3437/3431/8171/7601/3436, E-mail: licitacoes@oncoprod.com.br, 
neste ato representada pela Sra. MariaNa lUcci dE oliVEira, portadora 
do rG nº. 28.797.194-6 e do cPf nº 269.059.828-06.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.
06 Eltrombopag 25 mg comprimido 2.490 r$ 118,10
07 Eltrombopag 50 mg comprimido 2.490 r$ 236,22

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 719394
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 104/2021
Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº 065/SESPa/2021, Processo nº 2019/347544, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 20/09/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.706 de 22/09/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos para atendimento de pacientes da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública- SESPa, oriundos de demandas Judiciais, por um período de 12 
(doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das no Edital e seus anexos.
Valor ToTal: r$ 154.333,20 (cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e 
trinta e três reais, vinte centavos).
ViGÊNcia: 22/10/2021 a 21/10/2022.
EMPrESa: oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTalarES E 
oNcolÓGicoS lTda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/
Mf sob nº 04.307.650/0025-02, inscrição Estadual n.º 07.747.214/002-
54, com sede na STrc, TrEcHo 3, coNJUNTo c, loTE 6, BoX 04 – 
Zona industrial (Guará) – cEP: 71225-533, Brasília/df, Tel.: (11) 2185-
3440/3437/3431/8171/7601/3436, E-mail: licitacoes@oncoprod.com.br, 
neste ato representada pelo Sra. MariaNa lUcci dE oliVEira, portadora 
do rG nº. 28.797.194-6 e do cPf nº 269.059.828-06.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.
02 deferasirox 500 mg 28comprimido dispersível comprimido 1.760 r$ 84,82
08 Empagliflozina 25 mg comprimido 1.000 r$ 5,05

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 719398
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 106/2021
Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº 065/SESPa/2021, Processo nº 2019/347544, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 20/09/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.706 de 22/09/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos para atendimento de pacientes da Secretaria de Estado de Saú-
de Pública-SESPa, oriundos de demandas judiciais, por um período de 12 
(doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das no Edital e seus anexos.
Valor ToTal: r$ 26.722,00 (Vinte e seis mil, setecentos e vinte e dois reais).
ViGÊNcia: 22/10/2021 a 21/10/2022.
EMPrESa: ciENTÍfica MÉdica HoSPiTalar lTda., pessoa jurídica de di-
reito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 07.847.837/0001-10, inscrição 
Estadual nº 10.399.060-7, com sede na av. anápolis, S/N, Qd. 29-a, lt. 
06, Bairro Vila Brasília, cEP: 74911-360, aparecida de Goiânia-Go, Tele-
fone: (62) 3088- 9700, E-mail: contato@cientificahospitalar.com.br, neste 
ato representada pelo Sr. SidNEY dE caSTro PErEira, portador do rG nº 
99372 MT/Go e do cPf nº 383.337.831-04.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.
11 fluoxetina 20 mg frasco 600 r$ 30,85
19 Hidroxicloroquina 400 mg comprimido 2.000 r$ 1,48
26 levodopa 50mg + carbidopa12,5 mg + Entacapona200mg comprimido 1.300 r$4,04

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 719409
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 108/2021
Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº 065/SESPa/2021, Processo nº 2019/347544, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 20/09/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.706 de 22/09/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos para atendimento de pacientes da Secretaria de Estado de Saú-
de Pública-SESPa, oriundos de demandas judiciais, por um período de 12 
(doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das no Edital e seus anexos.
Valor ToTal: r$ 126.516,50 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e de-
zesseis reais, cinquenta centavos).
ViGÊNcia: 22/10/2021 a 21/10/2022.
EMPrESa: UNi HoSPiTalar cEará lTda., pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 21.595.464/0001-68, inscrição Estadual 
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n.º 06.436075-0, com sede na rua francisco José albuquerque Pereira, nº 
1085, cEP: 60.864-520, cajazeiras, fortaleza/cE, Tel: (85) 3289-3722, 
E-mail: licitacao@uniceara.com.br e empenho@uniceara.com.br, neste ato 
representada pelo Sr. cHriSTiaN MENdES oliVEira TaVarES, portador 
do rG nº. 90013006830 - SSP/cE e do cPf nº 484.301.613-68.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.
05 Eritropoetina Humana 10.000Ui[1]alfaepoetina ampola 1.350 r$ 84,59
10 Esomeprazol magnésio 20 mg comprimido 8.000 r$ 1,54

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 719417
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 107/2021
Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº 065/SESPa/2021, Processo nº 2019/347544, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 20/09/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.706 de 22/09/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos para atendimento de pacientes da Secretaria de Estado de Saú-
de Pública-SESPa, oriundos de demandas judiciais, por um período de 12 
(doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das no Edital e seus anexos.
Valor ToTal: r$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais).
ViGÊNcia: 22/10/2021 a 21/10/2022.
EMPrESa: oNcoEXo diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 08.958.628/0002-
97, inscrição Estadual nº 0354869-45, com sede na rua Nossa dos Nave-
gantes, nº 104, Sala 501 e 503, Tambaú, João Pessoa/PB, cEP: 58.039-
111, Telefone: (81)3268-6330/ (83) 3023-1812, E-mail: licitacao@onco-
exo.com.br, neste ato representada pelo Sr. raUl HENriQUE GoMES da 
SilVa, portador do rG nº 8.642.451 – SdS/PE e do cPf nº 091.000.994-57.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.
17 Glicosamina 1500 mg +condroitina 1200 mg Sachê 1.000 r$ 2,85

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 719411
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 105/2021
Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº 065/SESPa/2021, Processo nº 2019/347544, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 20/09/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.706 de 22/09/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica[1]
mentos para atendimento de pacientes da Secretaria de Estado de Saú-
de Pública-SESPa, oriundos de demandas judiciais, por um período de 12 
(doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das no Edital e seus anexos.
Valor ToTal: r$ 3.290,00 (Três mil, duzentos e noventa reais).
ViGÊNcia: 22/10/2021 a 21/10/2022.
EMPrESa: f. cardoSo E cia lTda., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 04.949.905/0001-63, inscrição Estadual nº 
15.051.578-2, com sede na rua João Nunes de Souza, nº 125, Br 316, KM 
8, Bairro águas Brancas, cEP: 67.033-030, ananindeua-Pa, Telefone: (91) 
3202-1344/(91) 3202-1310, E-mails: licitacao@shoppingdasaudeonline.
com.br e diretoria@shoppingdasaudeonline.com.br, neste ato representa-
da pela Sra. Walda BriTTo cardoSo, portadora do rG nº 4077885 e do 
cPf/Mf nº 004.382.782-91.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.
14 fluoxetina 20 mg comprimido 5.000 r$ 0,12
24 letrozol 2,5 mg comprimido 500 r$ 0,42
28 lidocaína geléia 2% - 30g Bisnaga 800 r$3,10

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 719400
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 109/2021
Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº 065/SESPa/2021, Processo nº 2019/347544, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 20/09/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.706 de 22/09/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos para atendimento de pacientes da Secretaria de Estado de Saú-
de Pública-SESPa, oriundos de demandas judiciais, por um período de 12 
(doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das no Edital e seus anexos.
Valor ToTal: r$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil, quinhentos reais).
ViGÊNcia: 22/10/2021 a 21/10/2022.
EMPrESa: HoSPfar iNdÚSTria E coMÉrcio dE ProdUToS HoSPiTa-
larES S.a, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob 
nº 26.921.908/0002-02, inscrição Estadual nº 0741938600275, com sede 
Na Sia SUl, 03 - GUara - cEP: 71.200-03 BraSÍlia-df– Tel: (61) 3403 
3500, E-mail: hospfar@hospfar.com.br, neste ato representada pelo Sr. 
WESllEY fErrEira liMa, portador do rG nº 4529199-dGPc-Go e cPf 
nº 891.483.471-91.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

12 fulvestranto 250 mg/ 5 ml solução injetável Seringa Preenchida/
frasco 150 r$ 390,00

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 719419

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 110/2021
Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº 065/SESPa/2021, Processo nº 2019/347544, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 20/09/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.706 de 22/09/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos para atendimento de pacientes da Secretaria de Estado de Saú-
de Pública-SESPa, oriundos de demandas judiciais, por um período de 12 
(doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das no Edital e seus anexos.
Valor ToTal: r$ 12.896,00 (doze mil, oitocentos e noventa e seis reais).
ViGÊNcia: 22/10/2021 a 21/10/2022.
EMPrESa: aGloN coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 65.817.900/0001-71, ins-
crição Estadual nº 415.030.758.115, com sede na avenida Visconde de 
Nova Granada, nº 1105, Bairro Vila Grossklauss, cEP 13617-400 – leme/
SP – Telefone: (19) 3573-7300 - E-mail: aglon@aglon.com.br, neste ato 
representada pelo Sr. EroS carraro, portador do rG nº. 22.370.122-1 
SSP/SP e do cPf/Mf nº. 253.912.708-80.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

03 duloxetina 30mg cápsula 1.300 r$ 1,58

04 duloxetina 60mg cápsula 2.600 r$ 2,97

25 levedopa 200 mg + cloridrato deBenserazida 50 mg comprimido 2.600 r$ 1,20

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 719420
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 111/2021
Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº 065/SESPa/2021, Processo nº 2019/347544, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 20/09/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.706 de 22/09/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos para atendimento de pacientes da Secretaria de Estado de Saú-
de Pública-SESPa, oriundos de demandas judiciais, por um período de 12 
(doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das no Edital e seus anexos.
Valor ToTal: r$ 24.970,50 (Vinte e quatro mil, novecentos e setenta 
reais, cinquenta centavos).
ViGÊNcia: 22/10/2021 a 21/10/2022.
EMPrESa: ProfarMa SPEcialTY S/a, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 81.887.838/0011-12, inscrição Estadual nº 
082.851.68-9, com sede a avenida ruy Pereira dos Santos, S/N, Bairro 
Jardins, Galpão 2/3 l 160 Tulipas Qd 1, cEP 59.293-000 –São Gonçalo do 
amarante/rN – Tel: (11) 5054-9199, E-mail: licitacao@profarmaspecialty.
com.br, neste ato representada pela Sra. roSElEi KraSNiEVicZ, portado-
ra do rG nº 4647341 e cPf nº 851.555.861-00.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

18 Hialuronato de Sódio 20mg – 2 m Seringa 150 r$ 166,47

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 719426

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 195 de 21 de oUtUBro de 2021
coNcEdEr a servidora JoaNa lÚcia SaNToS dE alMEida, matrícula nº 
119997-1, ocupante do cargo de TÉcNico dE laBoraTÓrio, lotada no 
Laboratório Central, 30 (Trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 02 
de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, referente ao triênio de 
01/03/2017 a 28/02/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 719515

diÁria
.

Portaria Nº 192 de 19/10/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParTiciPar do TrEiNaMENTo Para aTUaliZaÇÃo doS Mi-
croScoPiSTaS dE Malária dE rEfErÊNcia Na rEGiÃo aMaZÔNica.
Período da viagem: 22/11 a 03/12/2021.
Quantidade: 05 (cinco) diárias.
origem: Belém-Pa.
destino: ananindeua-Pa.
Servidor: Kérzia Thais Nascimento / Mat. 54194164-1/ Téc. em Pat. clínica.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 719213
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torNar seM eFeito
.

Portaria de torNar seM eFeito LiceNÇa PrÊMio
O Diretor/Ordenador de Despesas do Laboratório Central do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 
0005 de 06/01/2021, publicada no d.o. E nº 34.453 de 07/01/2021.
rESolVE:
i - Tornar sem efeito a PorTaria Nº 180 de 14/10/2021, publicada no 
d.o.E. nº 34.739 de 19/10/2021, que concedeu licença Prêmio a servidora 
GErTrUdE da SilVa cardoSo ViEira, matrícula nº 54184401-2, 
ocupante do cargo de TÉcNico EM PaToloGia clÍNica.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pa

Protocolo: 719217

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria n.º 515, de 21 de outubro de 2021.
o diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa, no uso de suas atribui-
ções legais e;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 186, de 04 de abril de 2019, 
publicada no doE n.º 33.547, de 09 de abril de 2019, que instaurou o Pro-
cesso administrativo disciplinar n.º 2018/486563, prorrogada através da 
Portaria n.º 409, de 11 de junho de 2019, publicada no doE n.º 33.894, 
de 12 de junho de 2019, sobrestado através da Portaria n.º 528, de 27 de 
junho de 2019, publicada no doE n.º 33.906, de 28 de junho de 2019, 
cancelado o sobrestamento através da Portaria n.º 249, de 20 de maio de 
2021, publicada no doE n.º 34.590, de 21 de maio de 2021, redesignada 
através da Portaria n.º 372, de 24 de junho de 2021, publicada no doE 
n.º 34.621, de 25 de junho de 2021, prorrogada a redesignação através da 
Portaria n.º 487, de 19 de agosto de 2021, publicada no doE n.º 34.678, 
de 23 de agosto de 2021, em desfavor da servidora a. M. P. da r., ocupante 
do cargo de agente de artes Práticas, lotado (a) na UrE Marcelo cândia/1º 
crS/SESPa, matrícula funcional n.º 5154383/1, para apurar suposto aban-
dono de cargo público, que se comprovado constitui transgressão discipli-
nar ao artigo 177, incisos i e Vi, e artigo 178, inciso XVii, caracterizando o 
disposto no artigo 190, inciso iii, todos da lei n.º 5.810/94.;
coNSidEraNdo o requerimento motivado da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, através do Memo-
rando n.º 442/2021;
rESolVE:
i – rEdESiGNar, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a comissão de Proces-
so administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, formada pelos servidores 
estáveis de nível superior, Norma de fátima andrade, ocupante do cargo 
de administrador, matrícula funcional n.º 54189583/1, Elza Maria da Sil-
va lima, ocupante do cargo de assistente Social, matrícula funcional n.º 
54190781/1, luiz antonio Marques cabral, ocupante do cargo de admi-
nistrador, matrícula funcional n.º 54189028/1, para, sob a presidência da 
primeira, conduzir o Processo administrativo disciplinar n.º 2018/486563.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 21/10/2021.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 719375
Portaria n.º 513, de 19 de outubro de 2021.
o diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa, no uso de suas atribui-
ções legais e;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 538, de 02 de julho de 2019, 
publicada em doE n.º 33.910, de 03 de julho de 2019, que instaurou o 
Processo administrativo disciplinar n.º 2018/226739, prorrogada através 
da Portaria n.º 725, de 29 de agosto de 2019, publicada em doE n.º 
33.969, de 03 de setembro de 2019, redesignado através da Portaria n.º 
869, de 29 de outubro de 2019, publicada em doE n.º 34.026, de 04 de 
novembro de 2019, prorrogada a redesignação através da Portaria n.º 15, 
de 13 de janeiro de 2020, publicada em doE n.º 34.089, de 14 de janeiro 
de 2020, redesignada através da Portaria n.º 83, de 05 de março de 2020, 
publicada no doE n.º 34.136, de 06 de março de 2020, prorrogada a rede-
signação através da Portaria n.º 212, de 14 de abril de 2020, publicada no 
doE n.º 34.183, de 15 de abril de 2020, redesignada através da Portaria 
n.º 249, de 16 de junho de 2020, publicada no doiE n.º 34.256, de 17 de 
junho de 2020, prorrogada a redesignação através da Portaria n.º 327, de 
25 de agosto de 2020, publicada no doE n.º 34.324, de 26 de agosto de 
2020, redesignada através da Portaria n.º 431, de 13 de outubro de 2020, 
publicada no doE n.º 34.372, de 14 de outubro de 2020, prorrogada a 
redesignação através da Portaria n.º 557, de 11 de dezembro de 2020, 
publicada em doE n.º 34.434, de 14 de dezembro de 2020, redesignada 
através da Portaria n.º 116, de 11 de fevereiro de 2021, publicada em doE 
n.º 34.490, de 12 de fevereiro de 2021, prorrogada a redesignação através 
da Portaria n.º 241, de 19 de abril de 2021, publicada em doE n.º 34.558, 
de 20 de abril de 2021, redesignada através da Portaria n.º 371, de 21 de 
junho de 2021, publicada em doE n.º 34.618, de 22 de junho de 2021, 
prorrogada a redesignação através da Portaria n.º 486, de 19 de agosto de 
2021, publicada em doE n.º 34.678, de 23 de agosto de 2021, em desfa-
vor do (a) servidor (a) M. de J. M. N., ocupante de cargo de Técnico de En-

fermagem, matrícula funcional n.º 57234382/1, lotada na UBS Pedreira/1º 
crS/SESPa, para apurar suposto acúmulo ilegal de cargo público, que se 
comprovado constitui transgressão disciplinar aos artigos 177, inciso Vi, e 
178, inciso i, caracterizando o disposto no artigo 190, inciso Xii, todos da 
lei n.º 5.810/94;
coNSidEraNdo o requerimento motivado da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, através do Memo-
rando n.º 440/2021;
rESolVE:
i – rEdESiGNar, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a comissão de Proces-
so administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, formada pelos servidores 
estáveis de nível superior, Norma de fátima andrade, ocupante do cargo 
de administrador, matrícula funcional n.º 54189583/1, Elza Maria da Sil-
va lima, ocupante do cargo de assistente Social, matrícula funcional n.º 
54190781/1, luiz antonio Marques cabral, ocupante do cargo de admi-
nistrador, matrícula funcional n.º 54189028/1, para, sob a presidência da 
primeira, conduzir o Processo administrativo disciplinar n.º 2018/226739.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 19/10/2021.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 719128
Portaria n.º 514, de 19 de outubro de 2021.
o diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa, no uso de suas atribui-
ções legais e;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 1.006, de 25 de novembro de 
2019, publicada em doE n.º 34.044, de 27 de novembro de 2019, que 
instaurou o Processo administrativo disciplinar n.º 2018/484670, Portaria 
n.º 19, de 31 de janeiro de 2020, publicada em doE n.º 34.106, de 03 
de fevereiro de 2020, redesignada através da Portaria n.º 159, de 25 de 
março de 2020, publicada em doE n.º 34.157, de 26 de março de 2020, 
prorrogada a redesignação através da Portaria n.º 233, de 21 de maio de 
2020, publicada em doE n.º 34.227, de 22 de maio de 2020, sobrestado 
através da Portaria n.º 278, de 22 de julho de 2020, publicada em doE 
n.º 34.290, de 23 de julho de 2020, cancelado o sobrestamento através 
da Portaria n.º 363, de 28 de outubro de 2020, publicada em doE n.º 
34.390, de 29 de outubro de 2020, redesignada através da Portaria n.º 
364, de 29 de outubro de 2020, publicada no doE n.º 34.392, de 30 de 
outubro de 2020, prorrogada a redesignação através da Portaria n.º 01, de 
06 de janeiro de 2021, publicada no doE n.º 34.454, de 08, de janeiro de 
2021, redesignada através da Portaria n.º 119, de 24 de fevereiro de 2021, 
publicada no doE n.º 34.501, de 25 de fevereiro de 2021, prorrogada a 
redesignação através da Portaria n.º 242, 22 de abril de 2021, publicada 
no doE n.º 34.564, de 27, abril de 2021, redesignada através da Portaria 
n.º 370, de 21 de junho de 2021, publicada no doE n.º 34.618, de 22 de 
junho de 2021, prorrogada a redesignação através da Portaria n.º 485, de 
19 de agosto de 2021, publicada no doE n.º 34.678, de 23 de agosto de 
2021, em desfavor do (a) servidor (a) a. c. l. P. c., ocupante do cargo 
de agente de Saúde, matrícula funcional n.º 2009447/1, lotado (a) no (a) 
UrE Materno Infantil/1º CRS/SESPA, para apurar supostas faltas injustifica-
das ao trabalho, por mais de 60 dias intercaladas, pelo período de 1 ano, que 
se comprovado constitui transgressão disciplinar ao artigo 177, incisos i e Vi 
caracterizando o disposto no artigo 190, inciso iii, todos da lei n.º 5.810/94;
coNSidEraNdo o requerimento motivado da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, através do Memo-
rando n.º 441/2021;
rESolVE:
i – rEdESiGNar, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a comissão de Proces-
so administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, formada pelos servidores 
estáveis de Nível Superior, Norma de fátima andrade, ocupante do cargo 
administradora, matrícula funcional n.º 54189583/1, Elza Maria da Sil-
va lima, ocupante do cargo de assistente Social, matrícula funcional n.º 
54190781/1, luiz antonio Marques cabral, ocupante do cargo de admi-
nistrador, matrícula funcional n.º 54189028/1, para, sob a presidência da 
primeira, conduzir o Processo administrativo disciplinar n.º 2018/484670.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 19/10/2021.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 719129

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 777 de diária de 21/10/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento da central de regulação do município 
de São João da Ponta, conforme estabelecido no planejamento anual de 
2021/doca/3ºcrS.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São João da Ponta-Pa–Brasil | Período: 04/11/2021 | Nº de diá-
rias: meia diária.
Servidora: rosiane de Nazaré Silva de Souza  |  cPf: 370.603.502-25 |  
Matrícula:  5166543  | cargo: Enfermeira.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 719290
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Portaria Nº 778 de diária de 21/10/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora que irá realizar monitoramento da central 
de regulação do município de São João da Ponta.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São João da Ponta- Pa- Brasil.
Período: 04/11/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues
cPf: 689.018.952-34
Matrícula: 57205648-1
cargo: Motorista.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 719294
Portaria Nº 774 de diária de 21/10/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar visita técnica de conhecimento e monitoramento da 
Base descentralizada do SaMU no município de Maracanã.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Maracanã-Pa–Brasil | Período: 26/10/2021 | Nº de diárias: meia 
diária.
Servidora: Eliana Maciel da Silva cavalcante  |  cPf: 176.559.352-20  |  
Matrícula:  5278074-3  | cargo: Enfermeira.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 719165
Portaria Nº 775 de diária de 21/10/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar o Georreferenciamento nos cemitérios e monitorar os 
impactos ambientais no município provocados pelos mesmos, que a prefei-
tura deve tomar ciência que é responsável por todos.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Marapanim-Pa–Brasil | Período: 03 à 05/11/2021 | Nº de diárias: 
duas diárias e meia.
Servidores: fábio rodrigues ferreira  |  cPf: 136.148.942-15 |  Matrícula:  
721182-1  | cargo: agente de Portaria.
Vivaldo fernandes da cunha  |  cPf: 084.223.462-49  |  Matrícula: 721212-
1  |  cargo: agente administrativo.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 719205
Portaria Nº 776 de diária de 21/10/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar o Georreferenciamento 
mos cemitérios e monitorar os impactos ambientais no município provoca-
dos pelos mesmos, que a prefeitura deve tomar ciência que é responsável 
por todos.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Marapanim- Pa- Brasil.
Período: 03 à 05/11/2021. Nº de diárias: duas diárias e meia.
Servidor: Sergio da costa carvalho
cPf: 104.639.682-04
Matrícula: 1036585
cargo: Motorista.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 719246

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo cir rio caetÉs Nº 027/2021
aProVa a aQUisiÇÃo de 01(UM) traNsPorte saNitÁrio eLe-
tiVo Para o MUNicÍPio de BraGaNÇa/Pa
a comissão intergestores regional rio caetés, no uso de suas atribuições e,
1. considerando a Portaria GM/MS Nº 1.263, de 18 de junho de 2021, 
que dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem 
recursos ao Sistema Único de Saúde dos Estados, distrito federal e Muni-
cípios, no exercício de 2021; e
2. considerando a deliberação ad referendum, em virtude de necessidade 
emergencial, em 20 de outubro de 2021.
rESolVE
art. 1º  - aprovar a solicitação de aquisição de 01 (um) Transporte Sanitário 
Eletivo, pelo município de Bragança, Proposta de aquisição de equipamen-
to/material permanente  por Emenda Parlamentar n⁰ 18017.671000/1210-
14, no valor de r $285.654,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e 
cinquenta e quatro reais), através do fundo Estadual- fES.
art.  2º  - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.
capanema, 20 de outubro de 2021.
Patrícia de fátima lima da Silva  Elayne Nazaré de Sousa
diretora 4ºcrS/SESPa Secretária Municipal de Saúde de ourém
Presidenta da cir-rio caetés representante dos Gestores na cir rio caetés

Protocolo: 719599

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 250 de 20 de oUtUBro de 2021
objetivo: realizar monitoramento e supervisão nas ações de controle do 
vetor aedes aegypti realizada pelo município.
origem: BrEVES/Pá - PorTEl/Pa.
Servidor (es): Walter Jardel leão da Paes, 4,5 diárias de 25 à 29/10/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 719665

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N°66/2021 de 19 de oUtUBro de 2021.
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, usando das 
atribuições legais,
coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94.
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal de contrato a servidora Conceição Leonarda Serra, 
Matrícula: 5901800/1 celebrado com a empresa lN diNiZ caNTo – ME, 
processo 2021/658389 que tem como objeto: a aquisição de 90 (noventa) 
recargas de gás butano em botijas com capacidade de 13 kg, para um pe-
ríodo de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantidades 
conforme termo de referência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9°crS.

Protocolo: 719393

errata
.

errata de diÁria
Portaria Nº 290 de 27 de setembro de 2021. Publicado no diário 
Oficial n° 34.719 DE 01 DE OUTUBRO de 2021. Protocolo: 711471
Servidora:
Miraildes rêgo de Sousa
onde se lê
Período: 11/10/2021 a 14/10/2021 / N° de diária: 3,5 (tres diárias e meia)
Leia-se
Período: 11/10/2021 a 13/10/2021 / N° de diária: 2,5 (duas diárias e meia)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aline Nair liberal cunha
dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 719509

.

.

diÁria
.

Portaria Nº315 de 05 de outubro de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: fazer supervisão direta quanto aos Programas de Vigilância e 
controle de leishmanioses, conforme os protocolos do Ministério da Saúde.
origem: itaituba/ Pa- Brasil
destino: aveiro / Pa – Brasil
Período: 22/11/2021 a 25/11/2021 / N° de diárias: 3,5 (três diárias e meia)
Servidor:
João Gomes da Silva:
cPf: 295.839.692-49
Matrícula:504469
cargo: Guarda de Endemias
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 719405
Portaria Nº 316 de 15 de oUtUBro de 2021.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: realizar monitoramento das ações e serviços relacionados à 
atenção Primária à Saúde, avaliação do processo de trabalho das Equipes 
Saúde da família e dos indicadores de desempenho da atenção Primária à 
Saúde-Previne Brasil.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: Monte alegre /Pa – Brasil.
Período: 08/11/2021 a 12/11/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidora:
irlana Siqueira de Souza
cPf:414.266.732-72.
Matrícula:58974211.
cargo: Enfermeira.
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 719460
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Portaria No 318 de 14 de outubro 2021.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar a atualização do acervo 
patrimonial, fiscalização, registro, Levantamento Patrimonial e Tombamen-
to dos bens móveis novos pertencentes a este 9° Centro Regional de Saúde 
que estão localizados nas Secretarias Municipais de Saúde, nas Unidades 
Básicas de Saúde e nos Hospitais Municipais.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: Novo Progresso/ Pa – Brasil.
Período: 08/11/2021 a 12/11/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidor:
Edinaldo de Souza alves
cPf: 206.451.712-04
Matrícula: 500872
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 719705
Portaria No 317 de 14 de outubro 2021.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
OBJETIVO: Realizar a atualização do acervo patrimonial, fiscalização, re-
gistro, Levantamento Patrimonial e Tombamento dos bens móveis novos 
pertencentes a este 9° centro regional de Saúde que estão localizados 
nas Secretarias Municipais de Saúde, nas Unidades Básicas de Saúde e nos 
Hospitais Municipais.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: Novo Progresso/ Pa – Brasil.
Período: 08/11/2021 a 12/11/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidores:
Elisangela Tapajós de Sousa.
cPf:621.800.612-34.
Matrícula: 59012071.
cargo: Técnico de Enfermagem.
ronaldo Gomes Nascimento
cPf: 480.396.162-04.
Matrícula: 57207377.
cargo: Marinheiro fluvial de Máquinas.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 719707

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 023 de 20 de oUtUBro de 2021.
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas 
atribuições que foram conferidas pela PorTaria Nº 72/2021-ccG de 
13/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/918854.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 249 de 20 de agosto de 2021, 
publicada no Diário Oficial Nº 34.685 de 30 DE AGOSTO DE 2021. 
Protocolo: 698069 e Errata de diária publicada no doE Nº 34.717 de 30 
dE SETEMBro dE 2021, Protocolo: 710781, em nome do servidor fredson 
luiz oliveira costa, matrícula: 572073451, referente à concessão de 
diárias no período de 07 /10/ 2021 a 08/ 10 /2021 para Belém/Pa – Brasil.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aliNE Nair cUNHa liBEral
diretora do 9º crS/SESPa

Protocolo: 719490

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de coNtrato
Processo Nº: 2021/658389
oBJETo: a aquisição de 90 (noventa) recargas de gás butano em botijas 
com capacidade de 13 kg, para um período de 12 (doze) meses, de acordo 
com as especificações e quantidades conforme termo de referência.
coNTraTaNTE: 9º centro regional de Saúde da Secretaria de Saúde Pú-
blica do Estado do Pará - 9ºcrS/SESPa. cNPJ N°: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: lN diNiZ caNTo – ME cNPJ: 35.354.246/0001-46
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo ii.
Valor: r$10.350,000 (dez mil e trezentos e cinquenta reais)
ViGÊNcia: 18/10/2021 a 17/10/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908288
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30
foNTE: 0132000000
foro: Santarém
daTa da aSSiNaTUra: 18 / 10 / 2021
ENdErEÇo do coNTraTado: Embauba, bairro Uruará, 68015-120 San-
tarém – Pa.
Santarém (Pa), 19 de outubro de 2021.
aliNE Nair liBEral cUNHa dirETora dE cENTro rEGioNal

Protocolo: 719380

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 95 de 20 de oUtUBro de 2021
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: fiscalizar a execução do contrato de vigilância do posto de en-
demias no distrito descentralização Tucuruí em Novo repartimento e farão 
atualização do acervo patrimonial imobiliário dos bens afetados a esta SESPa.
Município: Marabá/ Novo repartimento/itupiranga/Goianésia/Nova ipixuna.
PEriodo: 01 a 05/11/2021
Nº dE diariaS 4/5 (Quatro diárias e meia)

SErVidor carGo MaTricUla
francisca das chagas d. resplandes agente administrativo 54193844 /1

Weverton G .araújo lima agente de artes pratica 57209274/1
izaque cavalcante de araujo Motorista 505659

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 719200

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

torNar seM eFeito
Portaria Nº 575 de 21 de outubro de 2021.
Efeito Na PorTaria Nº 572/19.10.2021.
Nome: João Magalhães de carvalho.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 498811.
cPf: 178.089.792-87.
Período: 25 a 29.10.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Pau d’arco e rio Maria.
objetivo: assessorar os municípios de Pau d’arco e rio Maria, nas ações da 
ViSaMB, quanto ao programa ViGiaGUa (implantação do Programa SiSa-
GUa) e VSPEa (orientação dos instrumentos do Plano de ações 2021/2023.
ordenado de despesa Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 719504
Portaria Nº 579 de 21 de outubro de 2021.
Nome: Edinaldo ferreira da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504995.
cPf: 259.585.933-15.
Período: 25 a 29.10.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Pau d’arco, Bannach, rio Maria, Xinguara, Sapucaia e floresta 
do araguaia
objetivo: tratar de assuntos relacionados a setor de almoxarifado fazer 
distribuição de EPi máscara e luvas e material de consumo me limpeza 
para os profissionais de saúde que atuam no combate as Endemias nos 
municípios sobre a jurisdição deste 12º crS/SESPa/ENdEMiaS.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 719591
Portaria Nº 577de 21 de outubro de 2021.
Nome: daiana ferreira Sobrinho.
Cargo: Psicóloga.
Matrícula/Siape: 5897798-1.
cPf: 822.238.662-04.
Período: 24.10.2021.
Nº de diárias: 0,5 (meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção.
objetivo: participar da realização do Processo Seletivo de agentes comu-
nitário de Saúde (acS, no município de redenção.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 719564
Portaria Nº 578 de 21 de outubro de 2021
Nome: José Antônio França Nunes.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504505.
cPf: 292.702.513-49.
Período: 25 à 29.10.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
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destino: Santana do araguaia.
objetivo: realizar busca ativa de casos suspeitos de sarampo e Pfa em 
prontuários, nas UBS, UPaS e Hospitais Públicos e Privados.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 719572
Portaria Nº 576 de 21 de outubro de 2021
Nome: José Antônio França Nunes.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504505.
cPf: 292.702.513-49.
Período: 24.10.2021.
Nº de diárias: 0,5 (meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção.
objetivo: participar da aplicação da prova objetiva de múltipla escolha, do 
processo seletivo /2021, acE e acS.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 719555

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

Portaria
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 731/2021–GaB/dG/HoL
o diretor Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental publicado no 
doE nº 34.461 de 15 de janeiro de 2021 e aquelas previstas na lei Esta-
dual nº 6.826/2006 e ainda;
rESolVE:
designar as servidoras desta autarquia, GracilENE WaNZElEr Moia, en-
fermeira, matrícula n° 8001378/1, lotada na divisão de Bloco cirúrgico do 
Hospital e no seu impedimento, HaraBia VErENa carNEiro da coSTa, 
médica, matrícula nº 843 - iol, lotada na divisão de anestesiologia do 
Ophir Loyola, para a função de Fiscais do Contrato nº 146/2021, firmado 
com a empresa aMaZoN MEdical carE EirEli, cujo objeto é a aquisição 
de monitor multiparamétrico de transporte, pelo período de 12 (doze) me-
ses. Processo nº 2021/159007 (PaE).
diretor Geral JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 719141

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 147/2021-HoL
objeto: Para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corre-
tiva, com reposição total de peças e/ou recuperação de peças do equipa-
mento MaMÓGrafo diGiTal, incluindo estação de trabalho (Work sta-
tion), modelo SENoGraPHa ESSENTial, fabricante GE HEalTHcarE.
Valor Global: r$ 132.654,00 (cento e trinta e dois mil e seiscentos e cin-
qüenta e quatro reais).
data assinatura: 14/10/2021
Vigência: 14/10/2021 até 13/10/2022.
inexigibilidade de licitação nº 016/2021 - Processo nº 2021/231080
orçamento: 10.302.1507.8880. 3390.39 fonte: 0103 / 0269
contratado: GE HEalTHcarE do BraSil coMÉrcio E SErViÇoS Para 
EQUiPaMENToS MÉdico-HoSPiTalarES lTda, com sede na avenida Mar-
cos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 690, Galpão 5 e 8, salas nº 21 e 22, 
2º andar – Edifício Business center Tamboré, Parque Jubran - Barueri/
SP, cEP: 06460-040, tel: (11) 3067-8172 / (11) 3067-8154 / (11) 3067-
8597, e-mail: mariaclaudia.mendes@ge.com / idelson.carvalho@ge.com / 
nathalia.f.santos@ge.com, inscrita no cNPJ sob o nº 00.029.372/0003-02.
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 719511

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo 
Pregão eletrônico N°172/2021 – HoL
srP Nº 054/2021
objeto: fornecimento do medicamento quimioterápico BrENTUXiMaBE 
VEdoTiNa para 12 meses
data da abertura: 04/11/2021
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 21 de outubro de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 719343

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 096/2021
Processo nº 2021/192731
objeto: aquisição de dispositivos utilizados no sistema de distribuição de 
Gases Medicinais para o Hospital ophir loyola - Hol.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa: f. 
cardoSo & cia lTda.
Valor Total da licitação: r$ 6.687,62
Belém, 18 de outubro de 2021
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 719209
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 111/2021
Processo nº 2021/142140
objeto: aquisição e instalação de cortina em Vinil, lavável, composta de 
tela superior confeccionada em Nylon branco, acompanhada de ilhoses.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa: 
SiSTEMaS E iNSTalaÇÕES ProfiSSioNaiS lTda.
Valor Total da licitação: r$ 32.499,88
Belém, 14 de outubro de 2021
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 719228

FÉrias
.

Portaria Nº 727/2021- GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
Nº 34.461 de 15/01/2021.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 74, da lei nº 5,810/94, férias regu-
lamentares aos servidores deste Órgão, no período determinado conforme 
abaixo relacionados de dezembro 2021.

Matricula Nome aquisitivo GoZo

5950535/1 adErlEYZE PErEira Prado 02/09/2020 a 
01/09/2021

20/12/2021 a 
18/01/2022

5909101/1 aGNES cHriSTiNE PlaTilHa QUEiroZ 01/11/2020 a 
31/10/2021

13/12/2021 a 
11/01/2022

57195220/1 alEdE diaS corrEa 03/03/2020 a 
02/03/2021

13/12/2021 a 
11/01/2022

5920562/3 alESSaNdra liMa da SilVa 01/08/2020 a 
31/07/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

57196549/1 alESSaNdro PENa MaToS 01/05/2020 a 
30/04/2021

21/12/2021 a 
19/01/2022

54190741/1 alEX PaUla TaVarES 13/12/2020 a 
12/06/2021

13/12/2021 a 
01/01/2022

57194203/1 alEX riBEiro QUarESMa 10/03/2020 a 
09/03/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

57196369/3 alEXaNdrE araUJo dE SoUZa 10/07/2020 a 
09/07/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

55589960/2 aNa aNGElica aZEVEdo PiNTo GUiMaraES 01/04/2021 a 
30/09/2021

20/12/2021 a 
08/01/2022

55586254/2 aNa BarBara BraNcHES fiGUEira 27/08/2018 a 
26/02/2019

13/12/2021 a 
01/01/2022

5681987/1 aNa claUdia oliVEira dE oliVEira 02/05/2019 a 
01/05/2020

13/12/2021 a 
11/01/2022

5423759/4 aNa EMilia MENdES TEiXEira MaGNo 02/09/2020 a 
01/09/2021

20/12/2021 a 
18/01/2022

57230510/1 aNa lUcia dE SoUSa 23/06/2020 a 
22/06/2021

20/12/2021 a 
18/01/2022

57229941/1 aNa MicHEllE SaMPaio MarTiNS 24/05/2021 a 
23/11/2021

13/12/2021 a 
01/01/2022

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

01/12/2021 a 
30/12/2021

5942706/1 aNdrEZa alVES MoraiS 02/07/2020 a 
01/07/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

5942709/1 aNdrEZa rodriGUES NaSciMENTo fErNaNdES 02/07/2020 a 
01/07/2021

06/12/2021 a 
04/01/2022

3259854/1 aNEZia aMador 01/11/2020 a 
31/10/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

5908748/1 aNGEla corrEa da SilVa 03/10/2020 a 
02/10/2021

13/12/2021 a 
11/01/2022

5891260/2 aNGElica dE NaZarE fErrEira dE liMa 10/07/2020 a 
09/07/2021

10/12/2021 a 
08/01/2022

5915695/1 aNToNia Maria SalES NEVES 26/08/2020 a 
25/08/2021

10/12/2021 a 
08/01/2022

57193120/2 aNToNio MaUricio da coSTa SilVa 12/07/2020 a 
11/07/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

57193048/3 arTHUr doMiNGoS dE BriTo ZaHlUTH NETTo 01/07/2020 a 
30/06/2020

06/12/2021 a 
04/01/2022
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57197524/2 aUGUSTo rodriGUES doS rEiS 01/09/2019 a 
31/08/2020

15/12/2021 a 
13/01/2022

5920507/1 aUrEaSaNdra fErNaNda dE aSSUNcao corrEa 
dE VaScoNc

01/07/2020 a 
30/06/2021

10/12/2021 a 
08/01/2022

54181190/2 BErNadETE dE NaZarE cardoSo MoUrao 05/09/2020 a 
04/09/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

5915699/1 BrENa HaBiB SaNTaNa ParEdES 28/08/2020 a 
27/08/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

5905812/1 caio liMa dE SoUSa 01/07/2019 a 
30/06/2020

13/12/2021 a 
11/01/2022

5906745/1 caMilla da coSTa NEVES 01/08/2020 a 
31/07/2021

06/12/2021 a 
04/01/2022

57230512/1 carloS aNToNio BriTo rodriGUES 23/06/2020 a 
22/06/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

55589864/1 cHriSTiaNNE dE NaZarE da SilVa NaSciMENTo 02/07/2020 a 
01/07/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

57188520/2 ciNTHia lUZ loBo 08/08/2020 a 
07/08/2021

06/12/2021 a 
04/01/2022

54192817/2 clariSSa Porfirio MENdES 03/10/2020 a 
02/10/2021

13/12/2021 a 
11/01/2022

57230630/1 claUBEr fErNaNdo dE liMa GoMES 01/07/2019 a 
30/06/2020

07/12/2021 a 
05/01/2022

57200633/2 claUdia darla falcao da SilVa 10/07/2019 a 
09/07/2020

10/12/2021 a 
08/01/2022

5895882/1 claUdio JoSE rEiS dE carValHo JUNior 01/05/2020 a 
31/10/2020

20/12/2021 a 
08/01/2022

8000652/2 claUdia Maria dE oliVEira PiMENTEl liMa 10/07/2020 a 
09/07/2021

01/12/2021 a 
30/12/0221

57203862/1 claUdia NaSciMENTo GoMES 22/09/2020 a 
21/09/2021

17/12/2021 a 
15/01/2022

5857287/2 claUdia NaZarE dE SoUZa alMEida TiTaN 
MarTiNS

02/07/2019 a 
30/06/2020

01/12/2021 a 
30/12/2021

57198079/2 clEBSoN fErNaNdES fEliPE da SilVa 20/12/2020 a 
19/12/2021

20/12/2021 a 
08/01/2022

58/500102/1 clEidE do ESPEiriTo SaNTo SaNTaNa faro 20/04/2020 a 
19/04/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

57196900/1 clEidE HElENa fErrEira coENTro 01/05/2019 a 
30/04/2020

14/12/2021 a 
12/01/2022

55590241/1 clEidiaNa BarroS PiNHEiro 02/07/2020 a 
01/07/2021

10/12/2021 a 
08/01/2022

57226537/3 criSlENE caMPoS MiraNda 01/08/2020 a 
31/07/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

5908361/1 criSTiaNNE dE oliVEira arraiS SaraiVa 02/10/2019 a 
01/10/2020

15/12/2021 a 
13/01/2022

5903270/1 daGoBErTo rEiS liMa 03/12/2020 a 
02/12/2021

06/12/2021 a 
04/01/2022

5104378/2 dalMira MoNTEiro PoNTES SiMor 03/12/2019 a 
02/12/2020

06/12/2021 a 
04/01/2022

57195689/1 daNiEl aracaTY loBaTo 03/03/2020 a 
02/03/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

5938004/2 daNiEl daMaScENo da coNcEiÇÃo 01/08/2020 a 
31/07/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

55589857/1 daNiEl da MoTa Garcia 02/07/2020 a 
01/07/2021

13/12/2021 a 
11/01/2022

55589903/1 daNiEla ViaNa SoarES 02/07/2020 a 
01/07/2021

13/12/2021 a 
11/01/2022

57198517/1 daNiEllE fEio da coSTa 01/06/2020 a 
31/05/2021

20/12/2021 a 
18/01/2022

5895255/1 dENYSSoN dE faria 03/10/2020 a 
02/10/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

55586466/1 dEUSadETE coSTa SoarES 27/06/2020 a 
26/06/2021

13/12/2021 a 
11/01/2022

55589831/1 dorca SiQUEira da SilVa ViEGaS 02/07/2019 a 
01/07/2020

01/12/2021 a 
30/12/2021

57207737/2 EdElSo doS SaNToS TEiXEira 02/08/2020 a 
01/08/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

57200951/1 EdiaNE ViToria coElHo PoNTES loBaTo 01/08/2020 a 
31/07/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

5909097/2 EdilENE alVES raBElo 05/02/2021 a 
04/08/2021

20/12/2021 a 
08/01/2022

5939809/1 EdSoN Mario dE NaZarE liSBoa 05/02/2020 a 
04/02/2021

10/12/2021 a 
08/01/2022

54180550/3 ElaNE criSTiNa lira daS dorES carValHo 01/09/2019 a 
31/08/2020

10/12/2021 a 
08/01/2022

5813620/1 ElaNE NaZarE airoSa dE SoUZa SarMENTo 01/10/2019 a 
30/09/2020

01/12/2021 a 
30/12/2021

5915718/1 EldilENE loBaTo MoraES 25/08/2020 a 
24/08/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

5890713/1 EliaNa dE NaZarE BarBoSa E SilVa 01/08/2020 a 
31/07/2021

10/12/2021 a 
08/01/2022

57230385/1 EliaNa do Socorro fErrEira aZUlai 01/07/2020 a 
30/06/2021

06/12/2021 a 
04/01/2022

57195732/1 EliElMa airES cardoSo 01/04/2020 a 
31/03/2021

10/12/2021 a 
08/01/2022

5894437/2 EliElZa Maia MarQUES 09/11/2019 a 
09/07/2020

15/12/2021 a 
13/01/2022

55586703/1 EliUdE rodriGUES do NaSciMENTo 01/07/2019 a 
30/06/2020

15/12/2021 a 
13/01/2022

5558982/2 EMErSoN MiraNda doS SaNToS 01/07/2020 a 
30/06/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

57213210/3 Eric HoMEro alBUQUErQUE PaScHoal 07/01/2019 a 
06/01/2020

20/12/2021 a 
18/01/2022

54333363/1 ErNaNi rEGo daS NEVVES 15/04/2020 a 
14/04/2021

13/12/2021 a 
11/01/2022

54188896/2 ETiENNE NaSciEMNTo dE SoUZa 01/12/2020 a 
30/11/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

5921275/1 ETiENNE TaVarES SoUZa loPES 10/07/2020 a 
09/07/2021

10/12/2021 a 
08/01/2022

5903728/1 EVaNia MaraiZa PErEira liMa 06/02/2020 a 
04/02/2021

10/12/2021 a 
08/01/2022

5895753/1 faBio ValE doS SaNToS 11/11/2019 a 
10/11/2020

14/12/2021 a 
16/12/2021

5911225/1 fErNaNda dE NaZarE cardoSo doS SaNToS 03/03/2020 a 
02/03/2021

16/12/2021 a 
13/01/2022

55590090/1 fErNaNda rEGiNa oliVEira NaVEGaNTES 02/07/2020 a 
01/07/2021

05/12/2021 a 
03/01/2022

57198505/1 fErNaNda TriNdadE dE araUJo 01/06/2020 a 
31/05/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

54195240/1 fErNaNdo BraSil do coUTo filHo 14/11/2020 a 
13/11/2021

16/12/2021 a 
14/01/2022

5908877/1 flaVia Maira doS SaNToS PaZ 11/10/2020 a 
10/10/2021

13/12/2021 a 
11/01/2022

55586312/1 flaVia Maria lESSa MElo 28/06/2020 a 
2706/2021

13/12/2021 a 
11/01/2022

5931365/1 fraNciNEi SalGado da SilVa 06/01/2020 a 
05/01/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

57229255/2 GENiZE do Socorro TEiXEira da SilVa 01/06/2019 a 
31/05/2020

15/12/2021 a 
13/01/2022

80015640/1 GlEidSoN BrUNo PiNHEiro da coNcEiÇÃo 01/04/2021 a 
30/09/2021

13/12/2021 a 
01/01/2022

5908806/1 Haroldo da coSTa MElo JUNior 01/03/2021 a 
31/08/2021

20/12/2021 a 
08/01/2022

5276705/1 HilMa HUET dE BacElar 01/06/2019 a 
31/05/2020

13/12/2021 a 
11/01/2022

57196006/2 ioNE coSTa QUEiroZ 10/07/2020 a 
09/07/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

5903345/1 irENildE doS SaNToS UrBaNo 30/11/2019 a 
29/11/2020

06/12/2021 a 
04/01/2022

57197981/1 iSaBElla dE SoUZa fariaS dicKSoN 01/06/2020 a 
31/05/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

5767539/1 iVaNEidE da SilVa araÚJo 01/04/2019 a 
31/03/2020

16/12/2021 a 
14/01/2022

57188815/1 JacirlEa diaS do NaSciMENTo 02/07/2020 a 
01/07/2021

10/12/2021 a 
08/01/2022

5890711/1 JaMiliE SUElEN doS PraZErES caMPoS 28/07/2020 a 
27/07/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

5894976/2 JaMMErSoN dE JESUS oTaViaNo do MoNTE 05/02/2021 a 
04/08/2021

13/12/2021 a 
01/01/2022

5909407/2 JaNdira dE SoUSa daNTaS 01/08/2020 a 
31/07/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

5915724/1 JEaNETE rEiS PErEira fErrEira 25/08/2020 a 
24/08/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

5908803/1 JESSE dE JESUS dE MoraES GoMES 03/09/2020 a 
02/03/2021

20/12/2021 a 
08/01/2022

5885132/2 JoaNa d’arc aSSUNcao dE QUEiroZ 24/08/2019 a 
22/08/2020

10/12/2021 a 
08/01/2022

5956130/1 JoaNa GoUVEia alfaia SErrao 01/08/2020 a 
31/07/2021

06/12/2021 a 
04/01/2022

5657547/3 Joao frEdErico alVES aNdradE filHo 01/03/2020 a 
28/02/2021

16/12/2021 a 
14/01/2022

55586372/2 JorGE lUiS rodriGUES cardoSo 10/07/2020 a 
09/07/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

57230678/1 JorGE WilSoN VaScoNcEloS araUJo 01/07/2020 a 
30/06/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

3257789/1 JoSE carloS BaTiSTa dE oliVEira 01/11/2020 a 
31/10/2021

04/12/2021 a 
02/01/2022
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57209241/2 JoSE fraNciSco BarBoSa da cUNHa 02/08/2018 a 
01/08/2019

15/12/2021 a 
13/01/2022

5636280/1 JoSE NaZarENo XaViEr da SilVa 28/03/2020 a 
27/03/2021

10/12/2021 a 
08/01/2022

5635969/1 JoSE ricardo TUMa da PoNTE 28/03/2020 a 
27/03/2021

16/12/2021 a 
14/01/2022

55586337/1 JoSE roBSoN PaiXÃo BEZErra 28/06/2020 a 
27/06/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

5636353/1 JoSENildE da GraÇa coSTa rodriGUES 28/03/2019 a 
27/03/202 

16/12/2021 a 
14/01/2022

54180108/2 JUliaNa PiNTo da coNcEicao 08/07/2020 a 
07/07/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

5908664/1 JUlio carloS BENTES da SilVa da SilVa 19/09/2020 a 
18/09/2021

13/12/2021 a 
11/01/2022

54185098/2 KarEN roBErTa SoUZa aVila PiNHEiro 26/02/2020 a 
25/02/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

5951630/1 Karla GiSElE fariaS MUNiZ 01/11/2020 a 
31/10/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

5915728/1 KaTia YardlEY rodriGUES dE MElo calaNdriNE 20/08/2020 a 
19/08/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

5939677/1 KEllY laYla GUTErrES MoNTEiro 08/02/2019 a 
07/02/2020

04/12/2021 a 
02/01/2022

5903726/1 Kid carloS GoMES SilVa 08/02/2020 a 
07/02/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

5635691/1 KlEBEr cUNHa doS SaNToS 28/03/2020 a 
27/03/2021

06/12/2020 a 
04/01/2022

5908801/1 KlEBEr JorGE lEao doS SaNToS 03/10/2020 a 
02/10/2021

06/12/2021 a 
04/01/2022

57195976/1 KlEBEr roBErTo TraVaSSoS MarTiNS 01/04/2020 a 
31/03/2021

10/12/2021 a 
08/01/2022

5956345/1 laNNa KariME lEal dE caSTro 01/08/2020 a 
31/07/2021

06/12/2021 a 
04/01/2022

5956199/1 lEda GiSElE lEal fEio GoMES 01/08/2020 a 
31/07/2021

06/12/2021 a 
04/01/2022

57206595/2 lEila criSTiNa SilVa SaNToS 01/09/2019 a 
31/08/2020

06/12/2021 a 
04/01/2022

5906376/1 lEoNardo MiGUEl BaTiSTa dE SoUZa 26/07/2020 a 
25/07/2021

10/12/2021 a 
08/01/2022

5851270/4 lEoNicE aSSUNcao dE carValHo 01/10/2020 a 
30/09/2021

13/12/2021 a 
11/01/2022

5087856/1 lUcia coNcEicao SilVa 01/06/2020 a 
31/05/2021

06/12/2021 a 
04/01/2022

5927957/ lUiS oTaVio aMaral dUarTE PiNTo 01/08/2020 a 
31/07/2021

14/12/2021 a 
12/01/2022

5908797/1 lUiZ carloS MoraES Baia 03/10/2020 a 
02/10/2021

06/12/2021 a 
04/01/2022

5905750/1 MarcElla fErNaNda XiMENES SoarES fErrEira 01/07/2020 a 
30/06/2021

13/12/2021 a 
11/01/2022

57229921/1 MarcEllE laraNJEira dE oliVEira SaNToS 01/06/2020 a 
31/05/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

5942712/1 Marcia criSTiNa da SilVa SaNToS 02/07/2020 a 
01/07/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

5894565/2 Marcia MariaNa fiGUEirEdo BarBoSa 01/07/2020 a 
30/06/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

5587387/2 Marcia PErEira fErrEira 01/10/2019 a 
30/09/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

54184908/2 Marcia rEGiNa MoTa riBEiro 01/08/2020 a 
31/07/2021

06/12/2021 a 
04/01/2022

57230471/1 Marcia rEGiNa dE araUJo corrEia 01/07/2020 a 
30/06/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

57229933/1 Marcio roGErio TEodoro PiNTo 01/06/2020 a 
31/05/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

5090040/1 Marco aUrElio caMPoS dE MENdoNca 01/07/2020 a 
30/06/2021

06/12/2021 a 
08/12/2021

59089846/1 MarcUS allaN dE liMa PalHETa 03/10/2019 a 
02/10/2020

15/12/2021 a 
13/01/2022

54185976/2 Maria daS GraÇaS SilVEira doS SaNToS 02/01/2020 a 
31/12/2020

06/12/2021 a 
04/01/2022

5895855/1 Maria dE BElEM rodriGUES MaUES 21/11/2018 a 
20/11/2019

06/12/2021 a 
04/01/2022

57229895/1 Maria dE faTiMa NaKaNo TaVarES dE oliVEira 01/06/2019 a 
31/05/2020

16/12/2021 a 
14/01/2022

5828406/2 Maria dE NaZarE GoMES BoTElHo 17/10/2019 a 
16/10/2020

15/12/2021 a 
13/01/2022

5908218/1 Maria dE NaZarE GoMES dE SoUSa 01/10/2019 a 
30/09/2020

01/12/2021 a 
30/12/2021

5152232/1 Maria do Socorro Baia fErrEira 02/07/2020 a 
01/07/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

54181313/1 Maria do Socorro do NaSciMENTo coSTa 01/09/2020 a 
31/08/2021

10/12/2021 a 
08/01/2022

57196691/1 Maria do Socorro MiraNda da SilVa PaES 01/05/2020 a 
30/04/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

5908255/1 Maria doS rEiS doS SaNToS MarTiNS 01/10/2020 a 
30/09/2021

03/12/2021 a 
01/01/2022

5903495/1 Maria GracY da crUZ ViEGaS 23/11/2019 a 
22/11/2020

10/12/2021 a 
08/01/2022

57231451/1 Maria JacirEMa liMa BaTiSTa 01/02/2021 a 
31/07/2021

05/12/2021 a 
24/12/2021

5636337/1 Maria JariNa liMa BaTiSTa 28/03/2019 a 
26/03/2020

13/12/2021 a 
11/01/2022

3257576/1 Maria MadalENa riBEiro diNiZ 01/08/2020 a 
31/07/2021

02/12/2021 a 
31/12/2021

5903388/1 Maria SilVaNa lola dE oliVEira 03/12/2019 a 
02/12/2020

15/12/2021 a 
13/01/2022

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

15/12/2021 a 
13/01/2022

470040/2 MariaNa SENa doS SaNToS 01/04/2020 a 
31/03/2021

06/12/2021 a 
04/01/2022

57195739/2 MaridEliNa dE JESUS do NaSciMENTo MarQUES 
dE oliVE

10/07/2020 a 
09/07/2021

10/12/2021 a 
08/01/2022

5912738/1 Marilda dE oliVEira PiNHEiro 02/05/2019 a 
01/05/2020

01/12/2021 a 
30/12/2021

5956103/1 MarilUcE do Socorro PErEira da SilVa 01/08/2020 a 
31/07/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

5912726/1 MariNa TUMa SilVa PacHEco 02/05/2019 a 
01/05/2020

01/12/2021 a 
30/12/2021

5587395/1 MariZETE caValcaNTE rodriGUES 01/01/2019 a 
31/12/2019

15/12/2021 a 
13/01/2022

57196897/1 MarTa daNiEl do NaSciMENTo 01/05/2020 a 
30/04/2021

06/12/2021 a 
04/01/2022

57195727/1 MaXiMira carloTa araUJo raMoS 01/04/2020 a 
31/03/2021

03/12/2021 a 
01/01/2022

57196692/2 MicHEli dE alMEida 01/08/2020 a 
31/07/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

5908796/1 MicHEllE foNSEca MESSiaS 03/10/2020 a 
02/10/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

54185891/3 NaNcY criSTiNa doS SaNToS TriNdadE 10/11/2020 a 
09/11/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

57196116/1 Nara rEGiNa BarBoSa daNTaS 01/04/2020 a 
31/03/2020

15/12/2021 a 
13/01/2022

59083081 Nara roBErTa BarroS da SilVa 01/10/2020 a 
30/09/2021

03/12/2021 a 
01/01/2022

57230714/1 NarEY NEWToN rEiS ViEira 01/07/2020 a 
30/06/2021

15/12/2021 a 
13/01/2021

5901933/1 NaTali fErrEira da SilVa coSTa 24/08/2020 a 
23/08/2021

10/12/2021 a 
08/01/2022

80015625/1 NaYara KEllY caSTro da PaiXao 01/04/2020 a 
31/03/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

57223209/1 NEUZa Maria fErrEira dE liMa 04/01/2021 a 
03/07/2021

20/12/2021 a 
08/01/2021

5942680/1 NilBoM cardoSo dE oliVEira coSTa JUNior 02/07/2020 a 
01/07/2021

15/12/202 a 
113/01/2022

598783/1 NilVa PErEira da SilVa 03/10/2020 a 
02/10/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

57197674/1 NoEllE MarTiNS MoraES 01/06/2020 a 
31/05/2020

03/12/2021 a 
01/01/2022

5908792/1 NoEMia GoMES dE oliVEira 03/10/2020 a 
02/10/2021

06/12/2021 a 
04/01/2022

57190890/2 PaTricia da SilVa BEZErra dE MiraNda 04/07/2020 a 
03/07/2021

16/12/2021 a 
14/01/2022

55589915/1 PaTricia Maria lESSa MElo 02/07/2020 a 
01/07/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

57225322/2 PaUlo GUSTaVo caValcaNTE dE SoUZa 01/04/2021 a 
30/09/2021

27/12/2021 a 
15/01/2022

57225322/2 PaUlo GUSTaVo caValcaNTE dE SoUZa 01/04/2021 a 
30/09/2021

27/12/2021 a 
15/01/2022

5135222/1 PEdro lEaNdro alMEida dE VaScoNcEloS 01/06/2020 a 
31/05/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

5920191/1 PEdro SErGio dE MENEZES loBaTo 01/07/2020 a 
30/06/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

5908679/1 PriScila BaSToS TUMa 03/10/2019 a 
02/10/2020

13/12/2021 a 
11/01/2022

57211618/1 PrYScYlla NaYaNa rodriGUES NorMaNdo 
HaSHiMoTo

02/02/2020 a 
01/02/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

5956148/1 rafaEl GoMES PErEira 01/08/2020 a 
31/07/2021

10/12/2021 a 
08/01/2022
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5813581/1 raiMUNdo carloS BarBoSa dE lEMoS 01/10/2020 a 
30/09/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

57230888/1 raiMUNdo NoNaTo HoMEM da SilVa 01/07/2019 a 
30/06/2020

01/12/2021 a 
30/12/2021

5942616/1 raQUEl dE Maria MaUES SacraMENTo 04/07/2019 a 
03/07/2020

16/12/2021 a 
14/01/2022

57196904/1 rEGiNa KEli dE oliVEira fErrEira 01/05/2020 a 
30/04/2021

06/12/2021 a 
04/01/2022

5942690/1 rEGiNa lidia da SilVa 02/07/2020 a 
01/07/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

57223183/1 rENaTa diaS da SilVa 01/12/2020 a 
31/05/2021

06/12/2021 a 
25/12/2021

5903331/1 rENaTa ModESTo dE SoUZa 05/12/2019 a 
04/12/2020

15/12/2021 a 
13/01/2022

54181018/2 rodriGo da SilVa PiNTo 28/06/2020 a 
27/06/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

5719762/2 roSaNa araUJo doS SaNToS 10/07/2019 a 
09/07/2020

06/12/2021 a 
04/01/2022

54186809/1 roSaNGEla MarTiNS liMa 01/07/2020 a 
30/06/2021

10/12/2021 a 
08/01/2022

55590041/1 roSENilda da SilVa SaNToS 02/07/2020 a 
01/07/2021

13/12/2021 a 
11/01/2022

57196016/1 roSilEa MENdES BoUlHoSa 01/04/2019 a 
30/03/2020

15/12/2021 a 
13/01/2022

5636051/1 SaNdra SUElY SilVa dE oliVEira  28/03/2021 a 
27/09/2021

21/12/2021 a 
09/01/2022

5053382/1 SaNdra ValEria rocHa dE oliVEira XaViEr 14/09/2020 a 
13/09/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

5937923/2 SoNia Maria SaNToS do carMo oliVEira 01/08/2020 a 
31/07/2021

06/12/2021 a 
04/01/2022

57195216/1 Soraia SaNToS ValE cUNHa 03/03/2020 a 
02/03/2021

13/12/2021 a 
11/01/2022

80845840/3 SoraYa MarilKa coSTa KlaUTaU 01/12/2020 a 
30/11/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

57197110/1 SUZaNa KETH PaiVa aNdradE 01/05/2020 a 
30/04/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

555887682 SUZEllEN BorGES dE aSSiS 11/07/2020 a 
10/07/2021

10/12/2021 a 
08/01/2022

57849302/1 SYlVaNia criSTiNa alVES cHicHESTEr 23/11/2020 a 
22/11/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

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

15/12/2021 a 
13/01/2022

55586556/1 TirZa ciPriaNo SilVa fErrEira 21/06/2020 a 
20/06/2021

01/12/2021 a 
30/12/2021

57195647/2 ValdEMar lUiZ dE SoUZa clEMENTE JUNior 01/10/2020 a 
30/06/2021

10/12/2021 a 
08/01/2022

5915872/1 ValdiNETE fErrEira coSTa MoNTEiro 18/08/2020 a 
17/08/2021

10/12/2021 a 
08/01/2022

57197634/2 ValEria carValHo rENTEiro 01/11/2019 a 
30/10/2020

01/12/2021 a 
30/12/2021

54189321/3 ValEria MarTiNS PaNToJa 04/02/2020 a 
03/02/2021

16/12/2021 a 
14/01/2021

5904910/1 VaNESSa alBUQUErQUE aMaral 02/05/2021 a 
01/05/2022

06/12/2021 a 
04/01/2022

3256855/1 VirGiNia Maria BarroS PaSSiNHo doS SaNToS 08/05/2020 a 
07/05/2021

10/12/2021 a 
08/01/2022

5945146/2 ViViaNE Mara NoGUEira cUNHa 03/08/2020 a 
02/08/2021

27/12/2021 a 
25/01/2022

57195256/1 WaldYNEY SilVa aSSUNÇao 03/03/2020 a 
02/03/2021

15/12/2021 a 
13/01/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
diretoria Geral do Hospital ophir loyola
Joel Monteiro de Jesus
Em, 13 de outubro de 2021

Protocolo: 719640

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 709/2021 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o gozo de férias no período de 04/10/2021 a 02/11/2021, 
da servidora VaNESSa lEiTao raPoZo dE caSTro, comissionado (ad-
ministrador), matrícula nº 5948970/1, chefe da assessoria de controle 
interno.

coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/936521 de 
25/08/2021.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora lUciENE alMEida da SilVa, Técnico em adminis-
tração e finanças (ciências contábeis), matrícula nº 5890757/1, perten-
cente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL para responder pela Chefia da 
assessoria de controle interno, em razão da ausência do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 27 de setembro de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 719371

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 971/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os autos do processo nº 2021/1162727;
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único do art. 91, da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994 .
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor PaBlo rodriGo do NaSciMENTo rodri-
GUES, id. funcional nº 57175275/1, assistente administrativo , lotado na 
comissão Permanente de licitação, 10 (dez) dias de licença Paternida-
de, no período de 10/10/2021 a 19/10/2021, formalizada de acordo com 
as certidões nº 065656 01 55 2021 1 01625 246 0739495 31 e 065656 01 
55 2021 1 01625 247 0739496 38.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 10/10/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 19 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 719285
Portaria Nº 972/2021 – caPe/cP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os autos do processo 2021/1179492.
r E S o l V E:
coNcEdEr, licença Gala à servidora roSElENE NoroNHa BraNdÃo, id. 
funcional nº 54187856/9, assistente administrativo, lotada na coordena-
ção de Prontuários, no período de 13/10/2021 a 20/10/2021, conforme 
certidão de casamento nº 066852 01 55 2021 2 00010 030 0002730 79.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 13/10/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 19 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 719287
Portaria Nº 963/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os autos do processo nº 2021/1160110;
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único do art. 91, da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994 .
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor MariaNo alVES cardoSo, id. funcio-
nal nº 57193080/1, Técnico de Enfermagem , lotado na Gerência de clínica 
cirúrgica, 10 (dez) dias de licença Paternidade, no período de 11/10/2021 
a 20/10/2021, formalizada de acordo com as certidões nº 065656 01 
55 2021 1 01625 249 0739498 34 e 065656 01 55 2021 1 01625 250 
0739499 68.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 11/10/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 16 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 719155
Portaria Nº 952/2021/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/288825
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS JEffErSoN SaNTaNa dE SoUZa, ma-
trícula: 591823/2, cargo: farmacêutico, lotada na ccaf - coordenação 
de abastecimento farmacêutico, telefone (91) 4009-0339, E-mail: carlos.
souza@santacasa.pa.gov.br; para exercer o encargo de fiscal do contrato 
nº 200/2021/FSCMP, oriundo do PE SRP 031/2021; firmados pela SANTA 
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caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa oNco Prod 
diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTalarES E oNcolÓGicoS lTda, 
cNPJ: 04.307.650/0015-30, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdica-
MENToS PSicoTrÓPicoS.
ii - dESiGNar a servidora, MariNEia SilVa SaNTiaGo rocHa, car-
go: agente de artes Práticas, matrícula Nº 54180586/2, lotada na ccaf 
- coordenação de abastecimento farmacêutico, Telefone: (91) 4009-0339, 
E-mail: santacasacaf@gmail.com.br, para, na ausência do titular, exercer o 
encargo de fiscal substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 20 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 719615
Portaria Nº 953/2021/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/288825
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS JEffErSoN SaNTaNa dE SoUZa, ma-
trícula: 591823/2, cargo: farmacêutico, lotada na ccaf - coordenação 
de abastecimento farmacêutico, telefone (91) 4009-0339, E-mail: carlos.
souza@santacasa.pa.gov.br; para exercer o encargo de fiscal do contrato 
nº 201/2021/FSCMP, oriundo do PE SRP 031/2021; firmados pela SANTA 
caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa M.M loBaTo 
coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda, cNPJ: 05.109.384-0001-07, tendo 
como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS PSicoTrÓPicoS.
ii - dESiGNar a servidora, MariNEia SilVa SaNTiaGo rocHa, car-
go: agente de artes Práticas, matrícula Nº 54180586/2, lotada na ccaf 
- coordenação de abastecimento farmacêutico, Telefone: (91) 4009-0339, 
E-mail: santacasacaf@gmail.com.br, para, na ausência do titular, exercer o 
encargo de fiscal substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 20 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 719619
Portaria Nº 954/2021/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/288825
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS JEffErSoN SaNTaNa dE SoUZa, ma-
trícula: 591823/2, cargo: farmacêutico, lotada na ccaf - coordenação 
de abastecimento farmacêutico, telefone (91) 4009-0339, E-mail: carlos.
souza@santacasa.pa.gov.br; para exercer o encargo de fiscal do contrato 
nº 202/2021/FSCMP, oriundo do PE SRP 031/2021; firmados pela SANTA 
caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa coNQUiSTa 
diSTriBUidora dE MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPiTalarES EirE-
li, cNPJ: 12.418.191/0001-95, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE ME-
dicaMENToS PSicoTrÓPicoS.
ii - dESiGNar a servidora, MariNEia SilVa SaNTiaGo rocHa, car-
go: agente de artes Práticas, matrícula Nº 54180586/2, lotada na ccaf 
- coordenação de abastecimento farmacêutico, Telefone: (91) 4009-0339, 
E-mail: santacasacaf@gmail.com.br, para, na ausência do titular, exercer o 
encargo de fiscal substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 20 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 719620
Portaria Nº 955/2021/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/288825
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS JEffErSoN SaNTaNa dE SoUZa, ma-
trícula: 591823/2, cargo: farmacêutico, lotada na ccaf - coordenação 
de abastecimento farmacêutico, telefone (91) 4009-0339, E-mail: carlos.
souza@santacasa.pa.gov.br; para exercer o encargo de fiscal do contrato 
nº 203/2021/FSCMP, oriundo do PE SRP 031/2021; firmados pela SANTA 
caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa alTaMEd diS-
TriBUidora dE MEdicaMENToS lTda, cNPJ: 21.581.445/0001-82, ten-
do como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS PSicoTrÓPicoS.
ii - dESiGNar a servidora, MariNEia SilVa SaNTiaGo rocHa, car-
go: agente de artes Práticas, matrícula Nº 54180586/2, lotada na ccaf 
- coordenação de abastecimento farmacêutico, Telefone: (91) 4009-0339, 
E-mail: santacasacaf@gmail.com.br, para, na ausência do titular, exercer o 
encargo de fiscal substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 20 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 719621

Portaria Nº 956/2021/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/288825
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS JEffErSoN SaNTaNa dE SoUZa, ma-
trícula: 591823/2, cargo: farmacêutico, lotada na ccaf - coordenação 
de abastecimento farmacêutico, telefone (91) 4009-0339, E-mail: carlos.
souza@santacasa.pa.gov.br; para exercer o encargo de fiscal do contrato 
nº 204/2021/FSCMP, oriundo do PE SRP 031/2021; firmados pela SANTA 
caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa a J coMErcio 
aTacadiSTa dE MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPiTalar-lTda, cNPJ: 
32.137.731/0001-70, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMEN-
ToS PSicoTrÓPicoS.
ii - dESiGNar a servidora, MariNEia SilVa SaNTiaGo rocHa, car-
go: agente de artes Práticas, matrícula Nº 54180586/2, lotada na ccaf 
- coordenação de abastecimento farmacêutico, Telefone: (91) 4009-0339, 
E-mail: santacasacaf@gmail.com.br, para, na ausência do titular, exercer o 
encargo de fiscal substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 20 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 719622
Portaria Nº 957/2021/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/288825
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS JEffErSoN SaNTaNa dE SoUZa, ma-
trícula: 591823/2, cargo: farmacêutico, lotada na ccaf - coordenação 
de abastecimento farmacêutico, telefone (91) 4009-0339, E-mail: carlos.
souza@santacasa.pa.gov.br; para exercer o encargo de fiscal do contrato 
nº 205/2021/FSCMP, oriundo do PE SRP 031/2021; firmados pela SANTA 
caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa diSTriBUi-
dora NiPPoN MEdical iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda (NiPPoN-
MEd), cNPJ: 40.167.282/0001-30, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE 
MEdicaMENToS PSicoTrÓPicoS.
ii - dESiGNar a servidora, MariNEia SilVa SaNTiaGo rocHa, car-
go: agente de artes Práticas, matrícula Nº 54180586/2, lotada na ccaf 
- coordenação de abastecimento farmacêutico, Telefone: (91) 4009-0339, 
E-mail: santacasacaf@gmail.com.br, para, na ausência do titular, exercer o 
encargo de fiscal substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 20 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 719623
Portaria Nº 958/2021/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/288825
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS JEffErSoN SaNTaNa dE SoUZa, ma-
trícula: 591823/2, cargo: farmacêutico, lotada na ccaf - coordenação 
de abastecimento farmacêutico, telefone (91) 4009-0339, E-mail: carlos.
souza@santacasa.pa.gov.br; para exercer o encargo de fiscal do contrato 
nº 206/2021/FSCMP, oriundo do PE SRP 031/2021; firmados pela SANTA 
caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa criSTália 
ProdUToS QUÍMicoS farMacÊUTicoS lTda, cNPJ: 44.734.671/0001-
51, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS PSicoTrÓPi-
coS.
ii - dESiGNar a servidora, MariNEia SilVa SaNTiaGo rocHa, car-
go: agente de artes Práticas, matrícula Nº 54180586/2, lotada na ccaf 
- coordenação de abastecimento farmacêutico, Telefone: (91) 4009-0339, 
E-mail: santacasacaf@gmail.com.br, para, na ausência do titular, exercer o 
encargo de fiscal substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 20 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 719625
Portaria Nº 959/2021/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/288825
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS JEffErSoN SaNTaNa dE SoUZa, ma-
trícula: 591823/2, cargo: farmacêutico, lotada na ccaf - coordenação 
de abastecimento farmacêutico, telefone (91) 4009-0339, E-mail: carlos.
souza@santacasa.pa.gov.br; para exercer o encargo de fiscal do contrato 
nº 207/2021/FSCMP, oriundo do PE SRP 031/2021; firmados pela SANTA 
caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa UNiÃo QUi-
Mica farMacEUTica NacioNal S/a, cNPJ: 60.665.981/0009-75, tendo 
como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS PSicoTrÓPicoS.



72  diário oficial Nº 34.744 Sexta-feira, 22 DE OUTUBRO DE 2021

ii - dESiGNar a servidora, MariNEia SilVa SaNTiaGo rocHa, car-
go: agente de artes Práticas, matrícula Nº 54180586/2, lotada na ccaf 
- coordenação de abastecimento farmacêutico, Telefone: (91) 4009-0339, 
E-mail: santacasacaf@gmail.com.br, para, na ausência do titular, exercer o 
encargo de fiscal substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 20 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 719628
Portaria Nº 960/2021/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/288825
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS JEffErSoN SaNTaNa dE SoUZa, ma-
trícula: 591823/2, cargo: farmacêutico, lotada na ccaf - coordenação de 
abastecimento farmacêutico, telefone (91) 4009-0339, E-mail: carlos.sou-
za@santacasa.pa.gov.br; para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 
208/2021/FSCMP, oriundo do PE SRP 031/2021; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa ProMEfarMa ME-
dicaMENToS E ProdUToS HoSPiTalarES lTda, cNPJ: 81.706.251/0001-
98, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS PSicoTrÓPicoS.
ii - dESiGNar a servidora, MariNEia SilVa SaNTiaGo rocHa, car-
go: agente de artes Práticas, matrícula Nº 54180586/2, lotada na ccaf 
- coordenação de abastecimento farmacêutico, Telefone: (91) 4009-0339, 
E-mail: santacasacaf@gmail.com.br, para, na ausência do titular, exercer o 
encargo de fiscal substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 20 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 719630
Portaria Nº 961/2021/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/288825
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS JEffErSoN SaNTaNa dE SoUZa, ma-
trícula: 591823/2, cargo: farmacêutico, lotada na ccaf - coordenação 
de abastecimento farmacêutico, telefone (91) 4009-0339, E-mail: carlos.
souza@santacasa.pa.gov.br; para exercer o encargo de fiscal do contrato 
nº 209/2021/FSCMP, oriundo do PE SRP 031/2021; firmados pela SANTA 
caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa r c ZaGallo 
MarQUES & cia lTda, cNPJ: 83.929.976/0001-70, tendo como objeto 
a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS PSicoTrÓPicoS.
ii - dESiGNar a servidora, MariNEia SilVa SaNTiaGo rocHa, car-
go: agente de artes Práticas, matrícula Nº 54180586/2, lotada na ccaf 
- coordenação de abastecimento farmacêutico, Telefone: (91) 4009-0339, 
E-mail: santacasacaf@gmail.com.br, para, na ausência do titular, exercer o 
encargo de fiscal substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 20 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 719631

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Fundação santa casa de Misericórdia do Pará e MÁrcia do so-
corro PiNHeiro corrÊa, contratação em caráter de substituição, au-
torizada através do Processo nº 2021/877290, não acarretando acréscimo 
de despesas ao erário.
cargo: Técnico de Enfermagem.
admissão: 01/11/2021.
Vigência contratual: 01/11/2021 à 31/10/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 20 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 719143

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 964/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o afastamento da servidora por motivo de aposentadoria, 
instruído sob o processo 2021/342004.
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora aNToNiETa dE faTiMa dE oliVEira PoMPEU, 
Id.Funcional nº 3274136/2, Administradora, lotação provisória, 150 (Cen-
to e cinquenta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no perí-
odo de 07/07/2021 a 03/12/2021, referente aos triênios 19/03/2009 a 
18/03/2012, 19/03/2012 a 18/03/2015 e 19/03/2015 a 18/03/2018.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 07/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 16 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 719149
Portaria Nº 970/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/1117946;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora BENEdiTa carMEN QUarESMa cardoSo, id.
funcional nº 57201361/1, Técnica de Enfermagem, iotada na Gerência de 
Neonatologia, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no 
período de 02/11/2021 a 01/12/2021, referente ao triênio 03/07/2011 a 
02/07/2014.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 19 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 719151
Portaria Nº 973/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/435900;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora YolaNda YUKo MiYaKE NoGUEira, id.funcio-
nal nº 57193127/1, assistente administrativo, iotada no comitê de Hu-
manização, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no 
período de 03/11/2021 a 02/12/2021, referente ao triênio 27/12/2010 a 
26/12/2013.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 19 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 719153

LiceNÇa Para cUrso
.

Portaria Nº. 951/cedP/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864 de 02/05/2019,
coNSidEraNdo os termos dos artigos 26 e 72, inciso Vii da lei 
5.810/1994, que dispõe sobre o regime Jurídico Único dos Servidores Pú-
blicos civis do Estado do Pará, e
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Estudo – “ii cUrSo dE ESPEcialiZaÇÃo EM 
ODONTOLOGIA -UFPA, com remuneração, a Servidora Isabelle Purificação 
alves, Matrícula nº 57174485-3, odontologa, lotada na Gerencia da clinica 
Médica/GMED, no período de 26.05.2021 a 26.05.2022, em sistema Módulos.
art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. retroagindo 
seus efeitos a partir 26 de maio de 2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 19 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 719261

coNtrato
.

coNtrato: 208/2021/FscMP
Exercício: 2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS PSicoTrÓPicoS
Valor: r$ 7.792,50
data de assinatura: 20/10/2021
Vigência: 20/10/2021 a 20/10/2022
PE SrP 031/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/288825
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTES dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030;
contratado: ProMEfarMa MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPiTalarES 
lTda; cNPJ/Mf nº 81.706.251/0001-98;
Endereço: rua João amaral de almeida, 100, Bairro: cidade industrial, 
curitiba/Pr, cEP: 81.170-520
Telefone: (41)3165-7900
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 719608
coNtrato: 209/2021/FscMP
Exercício: 2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS PSicoTrÓPicoS
Valor: r$ 3.495,00
data de assinatura: 20/10/2021
Vigência: 20/10/2021 a 20/10/2022
PE SrP 031/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/288825
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fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTES dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030;
contratado: r c ZaGallo MarQUES & cia lTda; cNPJ/Mf nº 
83.929.976/0001-70;
Endereço: conj. catalina, Trav. 14 n° 182, Bairro: Mangueirão, Belém/Pa, 
cEP: 66.640-390, Telefone: (91)3279-5333/3279-5204
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 719609
coNtrato: 206/2021/FscMP
Exercício: 2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS PSicoTrÓPicoS
Valor: r$ 702.420,50
data de assinatura: 20/10/2021
Vigência: 20/10/2021 a 20/10/2022
PE SrP 031/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/288825
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTES dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030;
contratado:criSTália ProdUToS QUÍMicoS farMacÊUTicoS lTda; 
cNPJ/Mf nº 44.734.671/0001-51;
Endereço: rodovia itapira-lindoia, KM 14 , Bairro: Ponte preta, itapira/SP, 
cEP: 13.970-000
Telefone: (19) 3863-9459
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 719604
coNtrato: 207/2021/FscMP
Exercício: 2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS PSicoTrÓPicoS
Valor: r$ 804.487,50
data de assinatura: 20/10/2021
Vigência: 20/10/2021 a 20/10/2022
PE SrP 031/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/288825
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTES dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030;
contratado: UNiÃo QUiMica farMacEUTica NacioNal S/a; cNPJ/Mf nº 
60.665.981/0009-75;
Endereço: rodovia fernão dias - Br 381 - S/N° - Parte 2 KM 862,5, distrito 
industrial do algodão, Bairro: algodão, Pouso alegre/MG, cEP: 37.556-
830, Telefone: (11)5586-2134
Telefone: (19) 3863-9459
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 719606
coNtrato: 200/2021/FscMP
Exercício: 2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS PSicoTrÓPicoS
Valor: r$ 275.190,00
data de assinatura: 20/10/2021
Vigência: 20/10/2021 a 20/10/2022
PE SrP 031/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/288825
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTES dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030;
contratado: oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTalarES 
E oNcolÓGicoS lTda; cNPJ/Mf nº 04.307.650/0015-30;
Endereço: Pc agricola la Paz Tristante, 144, parte 2, osasco/SP, cEP: 
06.276-035
Telefone: (11)2185-8134
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 719590
coNtrato: 201/2021/FscMP
Exercício: 2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS PSicoTrÓPicoS
Valor: r$186.045,00
data de assinatura: 20/10/2021
Vigência:20/10/2021 a 20/10/2022
PE SrP 031/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/288825
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTES dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030;
contratado:M.M loBaTo coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda; cNPJ/
Mf nº 05.109.384-0001-07;
Endereço: rod. augusto Montenegro, Km 23 , nº 1331 , Bairro: agulha, 
Belém/Pa, cEP: 66.811-000
Telefone: 3201-1000/ 98191-0126
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 719594

coNtrato: 202/2021/FscMP
Exercício: 2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS PSicoTrÓPicoS
Valor: r$ 34.200,00
data de assinatura: 20/10/2021
Vigência: 20/10/2021 a 20/10/2022
PE SrP 031/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/288825
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTES dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030;
contratado:coNQUiSTa diSTriBUidora dE MEdicaMENToS E ProdU-
ToS HoSPiTalarES EirEli; cNPJ/Mf nº 12.418.191/0001-95;
Endereço: rua Pedra Vermelha, nº 112 , Bairro: Tabuleiro, camboriú, San-
ta catarina/Sc, cEP: 88348-012
Telefone: (47) 3366-7867
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 719596
coNtrato: 203/2021/FscMP
Exercício: 2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS PSicoTrÓPicoS
Valor: r$ 6.795,00
data de assinatura: 20/10/2021
Vigência: 20/10/2021 a 20/10/2022
PE SrP 031/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/288825
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTES dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030;
contratado:alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda; cNPJ/
Mf nº 21.581.445/0001-82;
Endereço: Estrada do curuçamba, nº 50 , Bairro: curuçamba, ananindeua/
Pa, cEP: 67.146-263.
Telefone: (91)3282-0206, 3346-0446
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 719597
coNtrato: 204/2021/FscMP
Exercício: 2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS PSicoTrÓPicoS
Valor: r$ 1.837,50
data de assinatura: 20/10/2021
Vigência: 20/10/2021 a 20/10/2022
PE SrP 031/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/288825
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTES dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030;
contratado:a J coMErcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS E ProdUToS 
HoSPiTalar-lTda; cNPJ/Mf nº 32.137.731/0001-70;
Endereço: av. romulo Maiorana, nº 1792-a, Bairro: Marco, Belém/Pa, cEP: 
66093-005 Telefone: (91) 3353-8889 / 98356-3301
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 719600
coNtrato: 205/2021/FscMP
Exercício: 2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS PSicoTrÓPicoS
Valor: r$ 2.190,00
data de assinatura: 20/10/2021
Vigência: 20/10/2021 a 20/10/2022
PE SrP 031/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/288825
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTES dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030;
contratado:diSTriBUidora NiPPoN MEdical iMPorTaÇÃo E EXPorTa-
ÇÃo lTda (NiPPoNMEd; cNPJ/Mf nº 40.167.282/0001-30;
Endereço: Trav. WE- 43, nº 581, Bairro: cidade Nova 8, Belém-Pará, cEP: 
67.133-260
Telefone: (91)3722-8978
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 719601

FÉrias
.

Portaria Nº 968 /2021-GaPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo caSa dE MiSEricÓrdia  
do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo de-
creto do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019
r E S o l V E:
coNcEdEr, férias de acordo com o artigo nº 74 da lei nº 5.810/94, aos ser-
vidores desta fundação abaixo discriminado, referente ao mês de dEZEM-
Bro/2021.
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SErVidor MaTrÍcUla carGo EXErc PErÍodo

adEMar SoarES MElo 57190564/1 farmacêutico 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

adriaNa lUcia doS aNJoS MEirElES 5855381/2 Enfermeiro - obstetrícia 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

adriaNa Maria BriTo dE SoUSa 54195834/1 Médico Pediatra 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

adriaNa NaSciMENTo cardoSo diNiZ 57174891/1 Enfermeiro - Generalista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

airaNildES aParEcida doS SaNToS BraSi 54189257/1 Técnico De Laboratório 2019 17/12/2021 
a 15/01/2022

aldir doS SaNToS PErEira 57193288/1 Biomédico 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

alESSaNdra dE caSSia da SilVa frEiTaS 57195898/1 ag. de artes Praticas 2020 16/12/2021 
a 30/12/2021

alESSaNdra dE faTiMa MalHEiroS MENEZ 57197927/1 Médico Pediatra 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

alESSaNdra GoNcalVES MarTiNS 57201174/1 Médico Pediatra 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

alETEr PaTricia da foNSEca E foNSEca 57190484/1 Fonoaudiólogo 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

alEXaNdra cordoVil da lUZ MaScarENH 57196539/1 Enfermeiro - Generalista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

alEXaNdrE JUNior Baiao rEiMao 57194926/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

alEXSaNdra dE JESUS loPES fariaS 57193178/1 assistente administrativo 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

aliNE criSTiaNE SilVa ToPfEr 5891628/2 Médico Pediatra 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

aliNE criSTiNa arrifaNo MaNiTo 55586711/2 Médico Ginecologista e obstetr 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

aliNE SoNia da foNSEca SoarES 55586357/2 Técnico de Enfermagem 2009 16/12/2021 
a 14/01/2022

alTEMaN ricardo SilVa BarroS 57175699/1 ag. de artes Praticas 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

alVaro SoUSa dE alMEida 5920794/2 Enfermeiro - Generalista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

aMErico MarTiNS MENdES NETo 5073693/2 Biomédico 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

aNa carla BarBoSa fiGUEirEdo 5835429/3 Enfermeiro - Neonatologia 2019 01/12/2021 
a 30/12/2021

aNa cEcilia BarBoSa PiNHEiro 5955281/1 Médico S/ Especialidade 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

aNa claUdia SaNToS KEUffEr 57197891/1 assistente administrativo 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

aNa claUdia SilVa coUTo 57188279/2 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

aNa criSTiNa cordEiro loPES 57193717/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/12/2021 
a 16/01/2022

aNa criSTiNa fErrEira corrEa 5172640/1 ag. de Serv. Gerais 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

aNa criSTiNa riBEiro E riBEiro 57194634/1 assistente administrativo 2017 01/12/2021 
a 08/12/2021

aNa Gloria rodriGUES dE MiraNda 5763142/2 Médico - Terapia intensiva 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

aNa lidia fadUl aGUiar 54189244/1 Nutricionista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

aNa lUcia caBral E SilVa 5843685/2 Médico clinica Médica 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

aNa lUcia SaNToS da coSTa 5173329/1 ag. de Saude 2021 16/12/2021 
a 14/01/2022

aNa NiZia da SilVa PalHETa dE araGao 5861330/2 farmacêutico Bioquímico 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

aNa PaTricia fUrTado lEMoS cHaVES 54181112/2 Enfermeiro - Generalista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

aNailcE GoMES dE SoUZa 5295173/2 Técnico de Enfermagem 2020 02/12/2021 
a 31/12/2021

aNdrE GUSTaVo MoUra GUiMaraES 5762146/4 fisioterapeuta 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

aNdrEa caroliNa BaHia PENaNTE 57194895/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

aNdrEa criSTiaNE PiNHEiro PErEira 5945360/1 farmacêutico Bioquímico 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

aNdrEa dE oliVEira cHaVES 57198128/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

aNdrEa NEGrao coSTa 5898260/1 Médico S/ Especialidade 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

aNdrEa PiNHEiro doS SaNToS aBrEU 55590236/1 Fonoaudiólogo 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

aNdrEa rodriGUES TorrES aNdradE 54181301/4 Médico Pediatra 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

aNdrEia cardoSo coSTa 54189408/2 assistente administrativo 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

aNdrEia fErrEira dE oliVEira 57193920/2 Enfermeiro - Generalista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

aNdrEia lUcia caMPoS caNElaS 57192905/1 assistente administrativo 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

aNGEla Maria corrEa liMa 54191266/2 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

aNNE caroliNE PiNTo BriTo 57198114/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

aNNY MarTiNS PiNHo PalHa 54190039/1 fisioterapeuta 2020 18/12/2021 
a 16/01/2022

aNToNia da crUZ MElo 5173116/1 ag. de Saude 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

aNToNia Maria GoMES rodriGUES 6400124/1 Enfermeiro - Generalista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

ariSToTElES da coSTa oliVEira 57175724/1 Motorista 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

aUrENi cicEra dE araUJo 5757150/2 fisioterapeuta 2019 01/12/2021 
a 15/12/2021

BEliNETE loBaTo crUZ 5824141/4 Médico Ginecologista e obstetr 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

BEliNETE loBaTo crUZ 5824141/3 Médico Ginecologista e obstetr 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

BErNadETE dE faTiMa raiol PErEira 57194854/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

BrUNo Gaia diaS 57174399/1 ag. de artes Praticas 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

carla aNdrEa riBEiro BraGa 55588891/1 Médico clinica Médica 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

carla MoraES dE alMEida 57212587/2 Psicologo 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

carloS aUGUSTo aTHaidE da lUZ 57196152/1 ag. de artes Praticas 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

carloS BaTiSTa fErrEira JUNior 54184739/2 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

carloS JoSE QUEiroZ JUNior 5957140/1 Engenheiro de Seg. do Trabalh 2020 01/12/2021 
a 15/12/2021

carMEN HElENa NorBErTa BriTo da SilVa 57192724/1 assistente administrativo 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

carMEN lUcia fErrEira dE caSTro 57173731/1 Enfermeiro - obstetrícia 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

carMEN lUcia VirGoliNo 54189372/1 ag. de artes Praticas 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

carMEN lUcY coSTa cordEiro 57193930/1 assistente administrativo 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

carMEN SilVia dE SaNTaNa 5854393/2 Enfermeiro - Generalista 2020 18/12/2021 
a 16/01/2022

caroliNa crUZ GaBY 5895381/1 agente administrativo 2018 01/12/2021 
a 15/12/2021

caroliNa MESSEdEr ZaHlUTH 5950993/1 Psicologo 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

caSSiUS clEY BarroS da SilVa 57192769/1 assistente administrativo 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

caTariNNE dE NaZarE MoNTEiro coSTa 57194628/1 Técnico de Enfermagem 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

cESar aUGUSTo carNEiro loPES JUNior 57173764/1 Procurador fundacional 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

cHirlEY criSTiNa aNdradE da SilVa 54195885/1 Enfermeiro - Generalista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

cilEa Maria doS SaNToS oZEla 5171059/2 Nutricionista 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

ciNTia GaMa SalES 57196393/1 Engenheiro civil 2020 16/12/2021 
a 30/12/2021

claUdia cHriSTiaNE dE liMa XErfaN 54195003/1 Médico Ginecologista e obstetr 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

claUdia EliaNE araUJo dE PaiVa 57216763/1 Enfermeiro - Generalista 2020 16/12/2021 
a 30/12/2021

clEidE SilVa dE frEiTaS 5906138/3 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

clEidE TaVarES da SilVa 57214094/1 Enfermeiro - Generalista 2020 18/12/2021 
a 16/01/2022

clEidSoN dE MacEdo PiNHEiro 57202845/1 analista de Sistemas 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

clENES doS SaNToS 57193088/1 Técnico de Enfermagem 2020 02/12/2021 
a 31/12/2021
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clEoMira carNEiro dE MoUra 5166306/3 Médico Ginecologista e obstetr 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

clEYdE BacElar da SilVa 57192680/1 Técnico de Enfermagem 2019 27/12/2021 
a 17/01/2022

cloTildE oliVEira da SilVa PErEira 5521335/2 Técnico De Laboratório 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

coNcEicao do Socorro daMaScENo Bar 54196505/2 Enfermeiro - Generalista 2019 18/12/2021 
a 16/01/2022

coNcEicao do Socorro daMaScENo Bar 54196505/1 Enfermeiro - obstetrícia 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

craSSo coSTa dE BarroS 54191413/1 ag. de artes Praticas 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

criSTiaN Garcia da MoTa 5785073/3 Enfermeiro - intensivista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

criSTiaNE cardoSo da SilVa 5763185/4 Enfermeiro - obstetrícia 2020 18/12/2021 
a 16/01/2022

criSTiaNE do Socorro rodriGUES corr 57234472/1 assistente administrativo 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

cYNara MElo SoUZa 5607256/2 Nutricionista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

daila rEGiNa doS SaNToS BraBo 5522323/2 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

darcilENE aScENcao coSTa NUNES 5896884/3 Médico Endocrinologista 2020 16/12/2021 
a 30/12/2021

daYViSoN GaBriEl MENEZES SilVa 54191483/1 Técnico de radiologia 2020 16/12/2021 
a 04/01/2022

dEBora Maria cErQUEira GoMES 5857341/3 Médico - obstetrícia 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

dENiSE BEZErra caNElaS 57197973/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

EdiValdo doS SaNToS foNSEca 57192822/1 assistente administrativo 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

EdNa doS SaNToS raiol 57191205/1 assistente Social 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

EdNa lUcia BarroSo doS SaNToS 54195175/1 Enfermeiro - Generalista 2020 18/12/2021 
a 16/01/2022

EdUardo do roSario aMaral 57212749/1 Técnico Em Eletrotecnica 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

ElaiNE criSTiNa BarroS liMa 57193940/2 Enfermeiro - intensivista 2019 03/12/2021 
a 01/01/2022

ElaiNE criSTiNE coSTa MorEira 54189399/2 administrador 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

ElEUSa cairES PardiNHo 54188001/1 farmacêutico 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

EliaNa PiNHEiro fErrEira 57174889/1 Enfermeiro - Generalista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

EliaNE SoUSa da SilVa 54195238/1 Enfermeiro - Generalista 2020 18/12/2021 
a 16/01/2022

EliciNEZ rodriGUES PraZErES 57191217/1 assistente Social 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

EliETE faVacHo dE SoUZa 57192743/1 Técnico de Enfermagem 2019 17/12/2021 
a 15/01/2022

EliSaNETE dE loUrdES carValHo dE SoU 5416442/4 Enfermeiro - obstetrícia 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

EliZaBETE dE aSSiS MoNTEiro VilHENa 5174449/1 ag. de Saude 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

EllEM do Socorro fariaS dE alMEida 5828961/2 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

EMNa do Socorro loPES SilVa 57197464/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

ENdErSoN clEYToN SaNToS coSTa 54189428/2 Médico - radiologista 2019 01/12/2021 
a 20/12/2021

EriKa fErNaNda SaMPaio MarTiNS PaNTo 5854245/2 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

EriKa KaTiaNE da SilVa BraSil 57199428/1 Técnico de Enfermagem 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

ESTHEr raMoS da SilVa d’alMEida 57193155/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

ETiaNY ViEira dE aSSiS PiNTo 54195265/1 Enfermeiro - Generalista 2020 18/12/2021 
a 16/01/2022

faBiaNa SaNTaNa QUarESMa 57193701/1 Técnico de Enfermagem 2019 01/12/2021 
a 30/12/2021

fEliciaNa UEYaMa 5761727/8 Psicologo 2018 16/12/2021 
a 14/01/2022

fraNciSco dE aSSiS coSTa 57174402/1 ag. de artes Praticas 2019 17/12/2021 
a 15/01/2022

fraNciSco GUilHErME NaSciMENTo 57195776/1 ag. de artes Praticas 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

GEorGiNa MarTiNS liMa 75485/1 auxiliar de Saúde 2020 17/12/2021 
a 15/01/2022

GilMara QUadroS doS SaNToS 57206331/1 Técnico de Enfermagem 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

GilVaNdErSoN NaZarENo da SilVa MoUr 57188708/2 Técnico de Enfermagem 2019 17/12/2021 
a 15/01/2022

GiSElE araUJo roMaN SiZo 57193144/1 Técnico de Enfermagem 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

GiSEllE dE SoUSa BarBoSa 5894876/1 assistente administrativo 2019 01/12/2021 
a 30/12/2021

GiZEllE PaNToJa dE MElo 57194500/2 Enfermeiro - clínica Médica 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

GiZEllE PaNToJa dE MElo 57194500/1 Enfermeiro - intensivista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

GlaUcia KEllY dE SoUZa TEiXEira 57194428/1 Técnico de Enfermagem 2020 17/12/2021 
a 15/01/2022

GlaUciaNE riBEiro MoNTEiro 57192836/1 Técnico de Enfermagem 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

Gracila Maria NaSciMENTo corrEa 5172527/1 ag. de Serv. Gerais 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

GYSElE coElHo aMaral 5909905/5 Gerente 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

HEldEr ParENTE dE SoUZa 5949488/1 Técnico de Enfermagem 2020 02/12/2021 
a 31/12/2021

HElEN aMElia da SilVa frEiTaS 57192694/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/12/2021 
a 16/01/2022

HElENa rEGiNa da SilVa MiraNda 57198433/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/12/2021 
a 16/01/2022

HElENa SilVEira GEMaQUE 5174392/1 ag. de Saude 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

HEliaNE alVES doS SaNToS 57206478/1 ag. de artes Praticas 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

HUMBErTo HENriQUE liMa da SilVa 5172578/1 ag. de Serv. Gerais 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

iNES Maria da coNcEicao NETa 57205628/1 ag. de artes Praticas 2018 17/12/2021 
a 15/01/2022

iNGrid Marilia frEiTaS GalVao 57203980/1 Terapeuta ocupacional 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

iracEMa EliSa da SilVa MarTiNS 57197430/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/12/2021 
a 16/01/2022

iSiS SilVa o dE alMEida alMEida 57203688/1 Enfermeiro - Neonatologia 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

iVaNE fErrEira dE JESUS 57231608/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/12/2021 
a 16/01/2022

iVaNildE dE SoUZa fErrEira 57174904/1 Enfermeiro - Generalista 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

JairlENY araUJo dE MENESES 54190707/2 assistente Social 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

JaNdira diaS da coSTa 5788137/1 Enfermeiro - Generalista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

JEaN carloS da coSTa BENTES 57195032/1 ag. de artes Praticas 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

JEaNE BraGa da SilVa 54180797/2 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

JEaNNE TaVora dE MENdoNca 5813379/2 Médico Ginecologista e obstetr 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

JoaNa darc fariaS BarBoSa 57198075/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

JoaNa lUcia do carMo dE SoUZa 5084911/1 Enfermeiro - Generalista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

JoaNa Maria BriTo BarBoSa 57189724/2 assistente administrativo 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

JoEl rodriGUES VEraS 57193173/1 assistente administrativo 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

JoElMa BErNadETH BEZErra liMa 5828686/4 Enfermeiro - Neonatologia 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

JoilMa alVES caSTro lUdWiG 57173747/1 assistente Social 2018 16/12/2021 
a 14/01/2022

JoiNa clEidE riBEiro MarQUES odaNi 57198503/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

JoSE carloS lEal dE SiQUEira 54191407/1 ag. de artes Praticas 2020 16/12/2021 
a 30/12/2021

JoSE roBErTo dUarTE JUNior 57192723/1 assistente administrativo 2019 16/12/2021 
a 30/12/2021

JoSEaNE corTiNHaS MoNTEiro 57192691/1 Técnico de Enfermagem 2019 18/12/2021 
a 16/01/2022

JoSiaNE rEGiNa caMara da crUZ 5784662/3 Técnico de Enfermagem 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022
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JUliETE da coSTa PErEira 5949496/1 Técnico de Enfermagem 2020 02/12/2021 
a 31/12/2021

JUVENal coSTa 57192719/1 assistente administrativo 2020 17/12/2021 
a 15/01/2022

KariNa HElaiNE dE liMa coElHo 54190120/2 Psicologo 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

KariNa oBadia Maia liMa 5877180/3 Médico Pediatra 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

Karla riBEiro dE MaGalHaES 5900675/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/12/2021 
a 16/01/2022

KaTia lEUda loPES SaNTiaGo 55586239/1 Técnico De Laboratório 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

KaTia rEiVilE TEiXEira MiraNda NUNEZ 5446724/2 Enfermeiro - Generalista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

KEllY criSTiNa HENriQUE BriTo 57193083/1 Técnico de Enfermagem 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

laUriaNa rodriGUES dE BriTo 57174400/1 Técnico De Laboratório 2020 03/12/2021 
a 01/01/2022

lEida Maria rodriGUES cHaVES 57194258/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

lEidE BiaNca fErrEira SilVESTrE carVal 5903277/2 Secretaria 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

lENa claUdia Maia alENcar 57174557/1 Médico - anestesiologista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

lEoNicE HErENio fraNco 54195924/1 assistente administrativo 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

lEoPoldo JorGE BarrETo da SilVa 5087562/2 Médico - anestesiologista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

liaNE MoNTEiro loPES flEXa 54191222/2 assistente Social 2020 17/12/2021 
a 15/01/2022

liGiaNE riBEiro loPES 57193465/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/12/2021 
a 16/01/2022

lilia carla diaS BorGES NoGUEira 57194925/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

liliaM dE faTiMa MiraNda dUarTE 54183714/2 Psicologo 2019 01/12/2021 
a 30/12/2021

liliaN BraGa dE liMa dE aBrEU 57197493/1 assistente administrativo 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

liliaN roSa SaraiVa MiraNda 54193892/2 Engenheiro 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

liliaNa do NaSciMENTo caMarao 54184022/2 Enfermeiro - Generalista 2019 01/12/2021 
a 30/12/2021

liNdiNalVa BraSil MoNTE 5757282/2 fisioterapeuta 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

liSaNGEla NaZarETH corrEa 5722578/2 ag. de artes Praticas 2020 16/12/2021 
a 30/12/2021

lUcia dE faTiMa alVES da SilVa 5175194/1 assistente de administração 2020 17/12/2021 
a 31/12/2021

lUciaNa NaSciMENTo da aNUNciacao 5431018/2 ag. de artes Praticas 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

lUciaNE oBaNdo Maia 57193862/1 Biblioteconomista 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

lUcila liMa BriTo 5174201/1 ag. de Serv. Gerais 2019 01/12/2021 
a 30/12/2021

lUciNalVa araUJo caldEira 57194927/1 assistente administrativo 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

lUcYETE PiNHEiro cHada 57193614/2 Enfermeiro - Generalista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

lUiS aNdrE ViToriaNo Garcia 54191452/1 ag. de artes Praticas 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

lUiS arMaNdo Maia rEiS 57197637/1 Técnico Eletronica 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

lUZia carValHo BarroS SilVa 57197432/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

MaNoEl alVaro SoarES 5175291/1 Médico clinica Médica 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

MaNUEl MarcEliNo doS SaNToS GodiNHo 57199431/1 ag. de artes Praticas 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

MarcilEia doS SaNToS ViNHaS 54180805/2 Técnico de Enfermagem 2020 18/12/2021 
a 16/01/2022

Marcio arloN liMa dE SoUSa 8027978/1 ag. de artes Praticas 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

Marco aNToNio PENa MarQUES 57192847/1 Médico Ginecologista e obstetr 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

MarcUS JoSE rodriGUES riBEiro 57193279/1 farmacêutico Bioquímico 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

MarGarida Maria fErrEira rodriGUES 57195553/1 ag. de artes Praticas 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

Maria alda frEiTaS 5885183/3 assistente administrativo 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

Maria alVES BElEM 54190033/1 Enfermeiro - Generalista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

Maria alVES BElEM 54190033/2 Enfermeiro - Generalista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

Maria da NaTiVidadE coNcEicao SaNToS 57175177/1 ag. de artes Praticas 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

Maria daS GracaS SoarES loUriNHo 5105188/4 Médico - Terapia intensiva 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

Maria dE faTiMa corrEa SaaVEdra 5174678/1 Economista 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

Maria dE faTiMa da SilVa coSTa 5089581/2 Enfermeiro - Generalista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

Maria dE faTiMa lEiTE da crUZ liMa 5175321/1 Médico - Neonatologia 2019 01/12/2021 
a 30/12/2021

Maria dE lara rEiS E SilVa 5377609/2 Pedagogo 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

Maria dE NaZarE da SilVa BraGa 57174894/1 Enfermeiro - Generalista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

Maria dE NaZarE TEiXEira liSBoa 5569303/3 Médico Pediatra 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

Maria do Socorro aNaicE dE SoUZa 57193074/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

Maria do Socorro liMa riBEiro 57193160/1 Tec. Segurança do Trabalho 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

Maria do Socorro oliVEira corrEa 57192758/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

Maria EliZaBETH dE SoUZa PaMPloNa 57193761/1 assistente administrativo 2019 16/12/2021 a 
30/12/2021

Maria HEliaNa dE aNdradE 57196931/1 ag. de artes Praticas 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

Maria JUcilENE SoUZa XaViEr 57196584/1 ag. de artes Praticas 2018 16/12/2021 
a 14/01/2022

Maria lUiSa MEirElES dE oliVEira 54189402/1 ag. de artes Praticas 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

Maria SUElY rodriGUES dE oliVEira 54195113/1 Enfermeiro - obstetrícia 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022
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Maria VaNUZa loPES ValENTE 5891031/6 assistente administrativo 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

MariaNa BriTo dE carValHo SaNToS 54180803/2 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

MarilENE riBEiro PorTilHo 57197913/1 Técnico de Enfermagem 2020 17/12/2021 
a 15/01/2022

Marilia GaBriEla QUEiroZ da lUZ 57174675/3 Médico - obstetrícia 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

MarTa riBEiro da cUNHa 57194902/1 Técnico de radiologia 2021 16/12/2021 
a 04/01/2022

MaTEUS PErEira PicaNco 5746078/2 Médico - anestesiologista 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

MicHEllE MEirElES MacEdo da SilVa 57199083/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

MilENE criSTiNa SilVa MENEZES 5762006/2 Enfermeiro - obstetrícia 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

MoNica adriaNa doS rEiS PErEira 57194394/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

MoNica JaNETE SaNToS dE MacEdo 5909311/4 assistente administrativo 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

NEUSa PErEira da SilVa oliVEira 5274087/2 Psicologo 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

NEYSE da coNcEicao MarQUES da lUZ 5612314/3 Enfermeiro - obstetrícia 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

NilMa TaTiaNa dE SoUZa 54181057/2 Técnico de Enfermagem 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

NilVia dE NaZarE cardoSo BaTiSTa 5676797/2 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

ocEiaS PiNHo coSTa 57194261/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

PaTricia criSTiNa MorEira arrUda 5835461/2 Médico Ginecologista e obstetr 2018 16/12/2021 
a 14/01/2022

PaUlo roBErTo doS SaNToS XaViEr 57193634/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

PaUlo SErGio lUZ do NaSciMENTo 57193470/1 Técnico de radiologia 2021 16/12/2021 
a 04/01/2022

PEdro MarQUES SaMPaio NETo 57205088/1 Médico cirurgião Geral 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

PEdro PaUlo coElHo dE aSSiS 54186977/2 Médico Nefrologista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

PEdro PaUlo da SilVa PaNToJa 57192874/1 assistente administrativo 2020 17/12/2021 
a 15/01/2022

PriScila fErNaNdES GUSMao 57210159/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

PriScila NEiVa NolETo NoBrE 5835470/2 Médico Ginecologista e obstetr 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

PriScila PiNHEiro dE MiraNda 5933686/2 Enfermeiro - Generalista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

rafaEl PorTal aMaral 5893716/1 assistente administrativo 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

raiMUNda da SilVa BorGES 57193078/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

raiMUNdo caldaS dE frEiTaS 57194869/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

raiMUNdo fraNciSco MENdES 57210074/1 ag. de artes Praticas 2018 17/12/2021 
a 15/01/2022

raZENE ValEria aZEVEdo faraH PiMENTE 6045584/3 assistente administrativo 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

rEBEca fadYa foNTES dE oliVEira GoME 57192580/2 Técnico de Enfermagem 2020 17/12/2021 
a 15/01/2022

rEGiaNE alMEida da coSTa 5955063/1 Técnico de Enfermagem 2020 17/12/2021 
a 15/01/2022

rEGiaNE criSTiNa dE VaScoNcEloS SaNTi 57193873/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

rEGiNa oliVEira dE MaToS 5600286/3 Médico Pediatra 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

rEiNaldo lUiZ da SilVa fErrEira 5438403/3 fisioterapeuta 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

roBErTa criSTiNa cardoSo MariScal 57200421/1 assistente administrativo 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

roSa NoEMi da SilVa rodriGUES 57197896/1 Técnico de Enfermagem 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

roSali dE MoUra carValHo foNSEca 55586727/2 Fonoaudiólogo 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

roSaNa Marcia dE liMa NUNES 5561655/4 Enfermeiro - obstetrícia 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

roSaNa Maria faVacHo do NaSciMENTo 57174327/1 ag. de artes Praticas 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

roSaNGEla doS SaNToS corrEa 57194294/1 assistente administrativo 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

roSaNGEla TEiXEira doS SaNToS 57198121/1 Técnico de Enfermagem 2020 02/12/2021 
a 31/12/2021

roSilEidE da SilVa BorGES 57192828/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

roSilENE doS SaNToS ViEira 120367/1 ag. de Saude 2019 17/12/2021 
a 15/01/2022

roSiMairY MaGNo rEiS 54195258/1 Enfermeiro - Generalista 2020 16/12/2021 
a 30/12/2021

roSiMEirE dE SoUZa PENa 5171946/1 ag. de Saude 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

roSiNalVa dE NaZarE Baia corrEa 54194588/1 ag. de artes Praticas 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

rUTH lEa SilVa da SilVa 5175011/1 assistente de administração 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

SallY cHriSTiaNE oliVEira dE MacEdo 55586705/2 Médico Ginecologista e obstetr 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

SallY cHriSTiaNE oliVEira dE MacEdo 55586705/1 Médico Ginecologista e obstetr 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

SaMaNTHa WiZiaK dE caSTro cErVaNTES 5854490/3 Enfermeiro - Neonatologia 2020 03/12/2021 
a 01/01/2022

SaNdra NaTErcia aTaidE dE carValHo 57203824/1 Enfermeiro - Neonatologia 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

SaNdro alEX SilVa do aMaral 55588727/1 Nutricionista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

SaNdro WaGNEr GoNcalVES fErrEira 57174915/1 Motorista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

SaraH dE caSSia BaraTa BarroS 5889168/2 Psicologo 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

SaraH dE caSSia BaraTa BarroS 5889168/1 Psicologo 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

SElMa daS dorES aMaral dE alMEida 57193762/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

SErGio coUTiNHo diaS fErrEira 5533112/4 Médico - cirurgia Vascular 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

SErGio loPES da SilVa 5136342/1 Técnico de radiologia 2020 18/12/2021 
a 06/01/2022
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SHEila rodriGUES MarTiNES liBEral 5711010/2 fisioterapeuta 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

SilVaNE Maria PErEira doS SaNToS 57195711/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/12/2021 
a 16/01/2022

SiMoNE da SilVa alVES 57192663/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

SiMoNE da SilVa fErNaNdES 5737796/3 Enfermeiro - Generalista 2020 16/12/2021 
a 30/12/2021

SiMoNE da SilVa fErNaNdES 5737796/4 Enfermeiro - Generalista 2020 16/12/2021 
a 30/12/2021

SiMoNE GorETTi lUZ E SilVa 57174888/1 Enfermeiro - Generalista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

SiMoNE ladiSlaU MarTiNS 57193797/1 Técnico de radiologia 2021 16/12/2021 
a 04/01/2022

SiMoNiE TEiXEira BraGa 57175061/1 Médico - Neonatologia 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

Socorro dE NaZarE MarTiNS BElarMiNo 5600898/4 Médico Pediatra 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

SolaNGE Maria caValcaNTE caMPoS 5558832/5 Médico Pediatra 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

TaMirES QUEiroZ TUPiNaMBa 5946900/2 Gerente 2020 16/12/2021 
a 30/12/2021

TaNia Maria MoNTEiro dE oliVEira 5275121/3 Técnico de Enfermagem 2020 18/12/2021 
a 16/01/2022

TaTHiaNa riBEiro carNEiro SoarES 57174949/1 Médico - anestesiologista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

THaiS da SilVa MoTa coSTa 5923262/3 ag. de artes Praticas 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

THiaGo Said daiBES PErEira 54193610/1 Médico cirurgião Pediátrico 2019 16/12/2021 
a 14/01/2022

THoMaZia SilVa MorEira dE oliVEira 57193916/1 Técnico de Enfermagem 2020 17/12/2021 
a 15/01/2022

TiaGo dE liMa riBEiro 6403726/1 Gerente 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

ValEria rEGiNa caValcaNTE doS SaNToS 54189878/1 farmacêutico 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

VaNda Maria loPES dE oliVEira 57192776/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

VErNaldo MarTiNEZ BarBoSa JUNior 5914239/3 Técnico de Enfermagem 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

ViTor dE liMa foNSEca 5901783/6 Gerente 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

ViViaNE do Socorro SilVa fErrEira 5775558/2 Enfermeiro - Generalista 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

ViViaNNE criSTiNa corrEa rodriGUES fr 54191459/1 agente administrativo 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

WalBEr JoSE alMEida da SilVa 5853699/3 Médico Ginecologista e obstetr 2020 16/12/2021 
a 14/01/2022

dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 18 de outubro de 2021
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 719586
Portaria Nº 967 /2021-GaPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo caSa dE MiSEricÓr-
dia do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo de-
creto do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019
r E S o l V E:
coNcEdEr, férias de acordo com o artigo nº 74 da lei nº 5.810/94, aos ser-
vidores desta fundação abaixo discriminado, referente ao mês de NoVEM-
Bro/2021.

SErVidor MaTrÍcUla carGo EXErc PErÍodo

adriaNa VaScoNcEloS dE MElo 57193005/2 Técnico de Enfermagem 2020 16/11/2021 
a 15/12/2021

Maria dE NaZarE dE SoUZa coSTa 5173930/1 ag. de Saude 2020 08/11/2021 
a 07/12/2021

dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 16 de outubro de 2021
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 719718

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 965/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art.93, da lei nº 5.810, de 24/01/1994;
coNSidEraNdo os autos do processo nº 2021/1109316.
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratar de interesses Particulares (sem remune-
ração) à servidora caTariNNE dE NaZarÉ MoNTEiro coSTa, Matrícula 
n° 57194628/1, Técnica de Enfermagem, a contar de 03/11/2021, por 
02(dois) anos;
Poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no 
interesse do serviço (art. 93, 1º);
a referida licença não implicará em substituição do servidor, de acordo com 
o art. 3º, do decreto nº 955/2020, de 12/08/2020, publicado no doE nº 
34.312, de 14/08/2020;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 16 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 719146
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne01768
Valor: r$3.500,00
data: 19/10/2021
objeto: aquisição de MaTErial dE coNSUMo, caNUla P/ TraQUEoSTo-
Mia, EM PVc, c/ Balao,dESc de 4.0MM e 4.5MM
PaE nº 2021/1066999 - dispensa de licitação Nº 146/2021/fScMP
funcional Programática: 10302150776840000; fonte de recur-
so: 0149009308; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: E. r. TriNdadE; cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
ENdErEÇo: rua São francisco nº1104, Juazeiro, Santa isabel do Pará/Pa, 
cEP: 68.790-000, TElEfoNE: (91) 8814-4784
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 719664

aViso de NoVa data de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 055/2021-cPL/FscMP

a fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermé-
dio da Pregoeira designada pela Portaria nº 524/2021-GP/fScMP, torna 
público nova data da licitação em referência, no dia 08/11/2021 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por Item. Edital Retificado ficará 
disponível no dia 25/10/2021 nos Sites:  www.compras.gov.br (compras-
net) e www.compraspara.pa.gov.br
oBJETo: a presente licitação tem como objeto a aQUiSiÇÃo dE MoBiliá-
RIO ADMINISTRATIVO E HOSPITALAR, conforme as especificações contidas 
no anexo i, Termo de referência do presente Edital
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br (comprasnet). 
Belém/Pa, 21 de outubro de 2021.
claudine Sarmanho ferreira
Pregoeira/fScMP

Protocolo: 719855
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FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata ao 1º terMo aditiVo ao coNtrato N° 080/ 2020 
(PUBLicado No doe Nº 34.703 de 17 de seteMBro de 2021, 

ProtocoLo: 705111).
oNde se LÊ:
1º TErMo adiTiVo ao coNTraTo n° 080/2021 (rEf. Proc. 2021/955139)
Leia-se:
1º TErMo adiTiVo ao coNTraTo n° 080/2020 (rEf. Proc. 2021/955139)
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 18 de outubro de 2021.
PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 719308

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do coNtrato N° 102/2021 decorreNte 
do PreGÃo eLetrÔNico Nº 060/2021– Processo 

adMiNistratiVo Nº 2021/238081.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: alMEida & BraSil coMÉrcio E iNdÚSTria EirE-
li-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 
83.373.670/0001-80 com sede na avenida ceará, n° 526, canudos, Be-
lém/Pa, neste ato representada por seu representante legal Humberto Bra-
sil de almeida, portador da cédula de identidade nº. 2418188-SSP/Pa, 
CPF/MF sob o nº 612.051.682-49, residente e domiciliado na Tv. Teófilo 
condurú, n° 549, canudos, Belém/Pa, cEP 66.070-530, doravante deno-
minada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE MoBili-
árioS TiPo cadEira SEcrETária GiraTÓria coM BraÇoS, cadEira 
fiXa SEM BraÇoS, arMário alTo coM TaMPo, MESa dE TraBalHo 
TaMPo rETo EM MadEira Mdf, ESTaNTE dE aÇo, loNGariNa METálica 
3 lUGarES E 2 lUGarES, Para aTENdEr oS SETorES da rEcEPÇÃo dE 
PaciENTES E SETorES da coaMB da fUNdaÇÃo HEMoPa, localiZada 
No MUNicÍPio BElÉM. (iTENS 1 a 9).
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 90 (noventa) dias conta-
dos da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, apenas e tão so-
mente até o cumprimento integral das cláusulas contratuais pelas partes.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado: Unidade Orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150782890000
fonte de recurso: 0301000000
Natureza de despesa: 449052
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 26.515,68 (Vinte e 
seis mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e oito centavos).
do fiScal do coNTraTo: Na forma do que dispõe o artigo 67, da lei nº 
8.666/93, o objeto deste contrato será acompanhado e fiscalizado pela 
servidora rebeca Guerra Trindade, Gerente de infraestrutura, lotada na 
gerência de infraestrutura (GEiNE).
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 08 de outubro de 2021
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
Humberto Brasil de almeida - alMEida & BraSil coMÉrcio E iNdÚSTria 
EirEli-EPP - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 719270
4º terMo aditiVo ao coNtrato N°039/2018 (reF. Proc. 

2021/956533)
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: ff coNTrolE E cErTificaÇÃo lTda (SEccol), pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 11.105.408/0001-44, 
com sede na rua c 27, nº 202, quadra 18, lote 13, Jardim américa, cEP 
nº 74.265-170, Goiânia – Go, neste ato representada por seu represen-
tante legal Senhor fabiano candido, brasileiro, casado, diretor Técnico, 
portador da cédula de identidade nº 32.189.021-8 – SSP/SP, cPf/Mf nº 
219.771.048-60, residente e domiciliado na rua orlando Pavan, nº 589, 
Jardim Santa isabel, cEP nº 13.185-213, Hortolandia – SP, doravante de-
nominada coNTraTada.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contra-
to 039/2018, nos termos da lei federal 8.666/93, quanto ao reajuste com 
a variação do iPc-fiPE, correspondente ao percentual de 7,7431% sobre 

o contrato originário, e a prorrogação de seu prazo, pelo período de 12 
(doze) meses, ou seja, de 24/10/2021 a 24/10/2022.
Valor: Em face do acréscimo supramencionado, o valor global do presen-
te termo aditivo é de
 r$ 31.665,69 (Trinta e um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e ses-
senta e nove centavos).
foNTE do rEcUrSo: os recursos orçamentários necessários para 
atender às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamen-
to da contratante, como a seguir especificado: Programa de Trabalho: 
10302150782930000
Natureza da despesa: 339039
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 07 de outubro de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa 
- contratante.
fabiano candido - ff coNTrolE E cErTificaÇÃo lTda (SEccol)– con-
tratada.
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 719267

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da Portaria: 882/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
rEGiaNE cHaMoN aVaNciNi iZaiaS Gerente/cHr-Mar 59474251
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 3000,00
10122129783380000  269  339036 600,00
10122129783380000  269  339039  1400,00
observação:  Nº do Processo: 2021/1186429 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 719428

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 868 de 21 de oUtUBro  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1164519/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de  rEaliZar ViSiTa TÉcNica PrEdial No MUNiciPio dE caSTa-
NHal/Pa no dia 15/10/2021.
ValTEr JUNior PoMPEU da lUZ, cPf: 903.017.902-30, Téc. Manut./GE-
MaN, MaT.: 5957978, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  21 de  outubro  de  2021.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 719446
Portaria Nº 880 de 21 de oUtUBro  de  2021

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1165991/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  objeti-
vo  de TraNSPorTar rQUiPaMENToS  ao HEMocENTro dE caSTaNHal/
Pa no dia 29/09/2021.
carloS alEXaNdrE oliVEira doS SaNToS, cPf: 690142212-15, Moto-
rista/GETra, MaT.: 54189144, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  21 de  outubro  de  2021.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 719453
Portaria Nº 881 de 21 de oUtUBro  de  2021

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1163405/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de coNdUZir SErVidorES ao MUNiciPio dE PaU darco/Pa no 
dia 20/10/2021.
lUiZ EMaNUEl UrSUliNo dE fEaNÇa, cPf: 146.353.302-06, Motorista/
GETra, MaT.: 541949162, 0,5 diaria.
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  21 de  outubro  de  2021.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 719456
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oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL do Pss Nº 001/2021 – FUNdaÇÃo 
HeMoPa

ProcESSo SElETiVo SiMPlificado dE coNTraTaÇÃo dE TEMPorárioS
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará 
– fundação HEMoPa, torna público que no período de 25 a 27/10/2021, 
estarão abertas as inscrições do Processo Seletivo Simplificado/PSS nº 
001/2021 da fundação HEMoPa, com o total de 83 (oitenta e três) vagas, 
sendo 32 (trinta e duas) vagas para a função de Nível Superior e 51 (cin-
quenta e uma) vagas para a função de Nível Médio, com remunerações 
a partir de r$ 1.100,00 (Nível Médio) e de r$ 3.345,14 (Nível Superior), 
vagas ofertadas nas Unidades regionais dos Municípios de abaetetuba, 
altamira, Belém, capanema, castanhal, Marabá, Santarém e Tucuruí.
  A inscrição será gratuita e realizada exclusivamente por meio eletrônico, 
no endereço www.hemopa.pa.gov.br, portal Processo Seletivo, no horário 
de 00h01 do dia 25 de outubro de 2021 às 23h59min do dia 27 de outubro 
de 2021. O Edital completo será divulgado no referido endereço eletrônico.
Belém/Pa, 22 de outubro de 2021.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação - HEMoPa

Protocolo: 719491
..

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
Laudo: 276/21
Nome: SaNdra Maria doS rEiS E SoUZa
Matrícula: 5950826/ 1
cargo/ lotação: TEcNico dE ENfErMaGEM/fPEHcGV
Período: 31/08/2021 a 14/09/2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 719613

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 515 de 04 de oUtUBro de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de junho de 2020, publicado no doE-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
Substituir, o servidor circlaYToN BorGES carNEiro – Matrícula: 
5150060 pelo servidor EdNEY MENdES PErEira – Matrícula: 55589787/1, 
a contar de 05/10/2021, para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
coNTraTo Nº 143/2021 - EMPrESa: ViTTalMEd ProdUToS HoSPiTa-
larES lTda
oBJETo: comodato de 02 (duas) máquinas de cEc para realização de 
cirurgias cardíacas, a serem utilizados pela coModaTária por um período 
de 12 (doze) meses.
ProcESSo oriGiNal: 2020/918669
ProcESSo acErca da SUBSTiTUiÇÃo dE fiScal: 2021/1044934.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
 iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 719826
Portaria N° 544 de 21 de oUtUBro de 2021

a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de junho de 2020, publicado no doE-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
designar o andrea aquino Sampaio dos Santos - (matrícula n° 5893901/2) 
para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 362/2021 - FUJICOM COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITA-
larES E iMPorTaÇÃo lTda
oBJETo: aquisição EMErGENcial de lâminas para o equipamento soldador 
de tubos de pvc em sistema fechado para conexões estéreis, Sc 210ªTE-
rUMo STErilE TUrBiNG WElBEr (TScS) com capacidade de serem aque-
cidas a temperatura de 320°c, para garantir a esterilidade durante a solda, 
com necessidade para 90 (noventa) dias.
ViGÊNcia: início em 21/10/2021 e término em 18/01/2022.
ProcESSo Nº 2021/1081155.
ModalidadE: inexigibilidade nº 33/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
 iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 719678

coNtrato
.

coNtrato: 362/2021
Valor: r$ 10.080,00 (dEZ Mil E oiTENTa rEaiS)
objeto: aquisição EMErGENcial de lâminas para o equipamento soldador 
de tubos de pvc em sistema fechado para conexões estéreis, Sc 210ªTE-
rUMo STErilE TUrBiNG WElBEr (TScS) com capacidade de serem aque-
cidas a temperatura de 320°c, para garantir a esterilidade durante a solda, 
com necessidade para 03 (três) meses.
data de assinatura: 19/10/2021
Vigência: início em 19/10/2021 e término em 18/10/2022.
inexigibilidade nº 33/2021
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339039
fonte do recurso: 0261,0269,0103 e suas respectivas subontes e supe-
ravits
Plano interno - Pi 104008288c.
origem do recurso Estadual
contratado(s):
Nome: fUJicoM coMÉrcio dE MaTEriaiS E iMPorTaÇÃo lTda
Endereço: rodovia Br 101, KM 101, s/nº - condomínio cliP, Galpão 101, 
Módulo 02 – Conde/ Paraíba, CEP 58.322-000.
Telefone: (85) 4009-6600
E-mail: fujicom.ce@fujicom.com.br
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 719676

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número:111/2021
a presente licitação tem por objeto a aquisição de Bebedouros 50 (cin-
quenta) unidades para atender as necessidades da fundação Pública Esta-
dual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), conforme especificações 
do Termo de referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital, para 
fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 05/11/2021
Hora de abertura: 14:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 719516

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 141/2021
Valor: r$ 17.494,00 (dEZESSETE Mil, QUaTrocENToS E NoVENTa E 
QUaTro rEaiS)
objeto: aquisição Emergencial de curativos industrializados do tipo TE-
raPia À VácUo para atender à necessidade de tratamento do paciente 
do SUS, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
(fHcGV).
Data de Ratificação: 14/10/2021
fundamento legal: art. 24, iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0261
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: HYBrida ProdUToS HoSPiTalarES lTda
Endereço: TraVESSa BarÃo do TriUNfo Nº 3540 – Marco
BElÉM- Pará
cEP: 66.095-055
Telefone: (91) 3257-5160 – 3257-5056
E-mail: cotação@hybridahospialar.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 719832
disPeNsa: 139/2021

Valor: r$ 5.500,00 (ciNco Mil E QUiNHENToS rEaiS)
objeto: contratação de empresa especializada para o serviço de manu-
tenção corretiva das 05(cinco) reprocessadoras automatizadas de hemo-
dialisadores, modelo QUaliTY – 1 marca SaUBErN sendo: Três(03) re-
processadoras automatizadas de hemodialisadores que se encontramos 
centro de hemodiálise Monteiro leite, av. Mundurucus e; número de série 
SQ1-1714V2.7, SQ1724V2.7, SQ1726V2.7; duas(02) reprocessadoras 
automatizadas de hemodialisadores na sede da fPEHcGV, sito à TV alfe-
res costa n° 2000, Belém – Pará, número de série SQ1-1722V2.7 e SQ-
1-1727V2.7.
Data de Ratificação: 14/10/2021
fundamento legal: art. 24, iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.39
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fonte do recurso: 0269, 0261, 0103
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: aNToNio c. M. araÚJo E cia lTda
Endereço: Trav. angustura nº 3605 – Marco
BElÉM- Pará
cEP: 66.093-041
Telefone: (91) 3264-0077
E-mail: lucilene.araujo@tecmed-pa.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 719697
disPeNsa: 140/2021

Valor: r$ 5.500,00 (ciNco Mil E QUiNHENToS rEaiS)
objeto: contratação de empresa especializada para avaliação técnica es-
trutural e ativação de um poço tubular com 36 metros de profundidade e 6 
de diâmetro com bomba submersa, para a captação de água subterrânea 
com a finalidade de abastecer a FPEHCGV
Data de Ratificação: 19/10/2021
fundamento legal: art. 24, iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.122.1297.8338
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte do recurso: 0103
origem do recurso: Estadual
coNTraTado:
NoME: Hidro fraNcHiSiNG lTda
Endereço: rUa aNTÔNio EVErdoSa, Nº 1073, Bairro: PEdrEira
BElÉM- Pará
cEP: 66.085-754
Telefone: (91)3276-1990
E-mail: hidrosam@hirdrosam.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 719779

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 34/2021
Valor: r$ 12.254,71 (doZE Mil, dUZENToS E ciQUENTa E QUaTro rE-
aiS E SETENaTa E UM cENTaVoS)
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para rEaliZaÇÃo 
dE MaNUTENÇÃo corrETiVa dE carro dE aNESTESia, Marca: GE, 
dESTa fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar 
ViaNNa.
daTa dE raTificaÇÃo: 08/10/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 25, iNciSo i, da lEi Nº 8.666/93.
orÇaMENTo: 2021
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
NaTUrEZa da dESPESa: 339039 e 339030
foNTE do rEcUrSo: 0103 E oU 0269
PlaNo iNTErNo - Pi 104008288c.
oriGEM do rEcUrSo ESTadUal
coNTraTado(S):
NoME: GE HEalTHcarE do BraSil coMÉrcio E SErViÇoS Para EQUi-
PaMENToS MÉdico-HoSPi TalarES lTda
ENdErEÇo: aV. doUTor MarcoS PENTEado dE UlHoa rodriGUEZ, 
690, 2º aNdar, ParQUE JUBraN, BarUEri-SP, cEP 06460-040
TElEfoNE: 3004-2525
ordENadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 719810
iNeXiGiBiLidade: 34/2021

Valor: r$ 1.590,53 (Mil QUiNHENToS E NoVENTa rEaiS E ciNQUENTa 
E TrÊS cENTaVoS)
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE 05 (ciNco) UNidadES dE adaPTadorES Para 
PrEENcHiMENTo do VaPoriZador SEVoflUraNo, ModElo: EaSY-fil, 
Marca: GE. Para aTENdEr a dEMaNda dE aTENdiMENToS No cENTro 
cirÚrGico dESTa fHcGV.
daTa dE raTificaÇÃo: 08/10/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 25, iNciSo i, da lEi Nº 8.666/93.
orÇaMENTo: 2021
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
foNTE do rEcUrSo: 0103, 0269
PlaNo iNTErNo - Pi 104008288c.
oriGEM do rEcUrSo ESTadUal
coNTraTado(S):
NoME: GE HEalTHcarE do BraSil coMÉrcio E SErViÇoS Para EQUi-
PaMENToS MÉdico-HoSPi TalarES lTda
ENdErEÇo: aV. doUTor MarcoS PENTEado dE UlHoa rodriGUEZ, 
690, 2º aNdar, ParQUE JUBraN, BarUEri-SP, cEP 06460-040
TElEfoNE: 3004-2525
ordENadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 719731

FÉrias
.

Portaria Nº 555, de 15 de oUtUBro de 2021.
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
PaE: 2021/972680

rESolVE,
coNcEdEr, férias regulamentares a servidora abaixo relacionada, lotada 
na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, referente 
ao mês de NoVEMBro/2021.
PErÍodo aQUiSiTiVo 2019/2020 

MaTricUla NoME PErÍodo
2023571 2 riTa SElMa TEiXEira alBiM 01/11/2021 30/11/2021
2023571 3 riTa SElMa TEiXEira alBiM 01/11/2021 30/11/2021

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

Protocolo: 719629
Portaria Nº 557, de 20 de oUtUBro de 2021.

a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
PaE: 2021/700213
rESolVE,
coNcEdEr, férias regulamentares a servidora abaixo relacionada, lotada 
na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, referente 
ao mês de NoVEMBro/2021.
PErÍodo aQUiSiTiVo 2019/2020 

MaTricUla NoME PErÍodo

54197799 1 KlEBEr roBErTo da SilVa GoNcalVES dE 
oliVEira 01/11/2021 30/11/2021

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

Protocolo: 719632

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 540, de 13 de oUtUBro de 2021.
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
rESolVE:
EXclUir, o nome da servidora abaixo relacionada da PorTaria N° 500 
de 14/09/2021, publicada no doE /Pa nº 34.706 de 22/09/2021, que 
concedeu férias aos servidores da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, no mês de oUTUBro/2021.
PErÍodo aQUiSiTiVo 2020/2021 

MaTricUla NoME PEriodo
55589893 2 lariSSa PacHEco dE MoUra KZaM 01/10/2021 a 30/10/2021

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

Protocolo: 719624

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 207/2021/FHcGV
Ata de Registro de Preços Nº 207/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 87/2021/fHcGV, Processo nº 2021/446997, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 07/10/2021.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos sujeitos à controle Especial 
e anestésicos para atender as necessidades de 12 (doze) meses de atendi-
mento dos pacientes internados nas clínicas, ambulatório, unidades de te-
rapia intensiva, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 21/10/2021 a 20/10/2022.
EMPrESa: r. c. ZaGallo MarQUES & cia lTda, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 83.929.976/0001-70, inscrição Esta-
dual nº 15.185.068-2, com sede no conjunto catalina, Trav. 14 n° 182, 
Mangueirão, cEP: 66.640-390, Belém/Pa.

iTEM dEScriÇÃo NEcESSidadE P/ 
12 MESES aPrES. Valor

UNiTário
Valor
ToTal

21 diazepam 5mg 8.000 comp r$ 0,08 r$ 640,00
26 fenitoína 100mg 4.000 comp r$ 0,15 r$ 600,00
34 fluoxetina 20mg 8.000 comp r$ 0,08 r$ 640,00
46 Midazolam 5mg/ml 80.000 amp 10ml r$ 17,50 r$ 1.400.00,00

71 Tramadol (cloridrato) 
50mg/ml 22.000 amp 1ml r$ 0,78 r$ 17.160,00

Valor ToTal 
GEral r$ 1.419.040,00

o valor global estimado desta ata é r$ 1.419.040,00 (Hum milhão, quatro-
centos e dezenove mil e quarenta reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 719448
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eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 203/2021/FHcGV
Ata de Registro de Preços Nº 203/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 87/2021/fHcGV, Processo nº 2021/446997, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 07/10/2021.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos sujeitos à controle Especial 
e anestésicos para atender as necessidades de 12 (doze) meses de atendi-
mento dos pacientes internados nas clínicas, ambulatório, unidades de te-
rapia intensiva, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 21/10/2021 a 20/10/2022.
EMPrESa: iNoVaMEd HoSPiTalar lTda, pessoa jurídica de direito priva-
do, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 12.889.035/0001-02, inscrição Estadual 
nº 039/0157570, com sede na rua dr. João caruso, 2115 – industrial, 
Erechim/rS, cEP: 99.706-250.
 

iTEM dEScriÇÃo NEcESSidadE P/ 
12 MESES aPrES. Valor

UNiTário
Valor
ToTal

07 carbamazepina suspensão oral 
20mg/ml 90 vidro 100ml r$ 11,66 r$ 1.049,40

72 Valproico (ácido) 250mg/5ml 
suspensão 400 fr 100ml r$ 3,94 r$ 1.576,00

Valor ToTal 
GEral r$ 2.625,40

o valor global estimado desta ata é r$ 2.625,40 (dois mil, seiscentos e 
vinte e cinco reais e quarenta centavos).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 719223
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 208/2021/FHcGV
Ata de Registro de Preços Nº 208/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 87/2021/fHcGV, Processo nº 2021/446997, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 07/10/2021.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos sujeitos à controle Especial 
e anestésicos para atender as necessidades de 12 (doze) meses de atendi-
mento dos pacientes internados nas clínicas, ambulatório, unidades de te-
rapia intensiva, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 21/10/2021 a 20/10/2022.
EMPrESa: UNiÃo QUÍMica farMacÊUTica NacioNal S/a, pessoa jurí-
dica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 60.665.981/0009-75, 
inscrição Estadual nº 525775526.03-75, com sede na rod. fernão dias, 
Br 381, S/N – Parte 2, Km 862,5, distrito industrial do algodão, Bairro: 
algodão, cEP: 37.556-830, Pouso alegre/MG
 

iTEM dEScriÇÃo NEcESSidadE P/ 
12 MESES aPrES.

Valor
UNiTário

r$

Valor
ToTal

r$

41 lidocaína (cloridrato) 20 mg/
ml sem epinefrina 10.000 amp

20 ml r$ 5,82 r$ 58.200,00

59 Propofol (emulsão) i.V. 
10mg/ml 15.000 amp 10ml r$ 10,00 r$ 150.000,00

Valor ToTal 
GEral r$ 208.200,00

o valor global estimado desta ata é r$ 208.200,00 (duzentos e oito mil e 
duzentos reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 719457

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Nº convênio: 079/2021 Processo nº 2021/475518
Valor Total: r$ 4.816.287,89 (quatro milhões, oitocentos e dezesseis mil, 
duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos).
objeto: À construção de três pontes pré-moldadas de concreto armado nas 
vicinais rurais: Ponte Vicinal 44 sobre o rio Taurizim (ponte São Benedito), 
Ponte Vicinal 46 sobre o rio Taurizim (ponte Maria Mussal), Ponte Pa cacau 
sobre o rio Taurizim, no município de São domingos do araguaia/Pa
data de assinatura: 21/10/2021 Prazo: 270 (duzentos e setenta) dias
inic. de Vig.: 21/10/2021  T. Vig.: 17/07/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101; Programa 
de Trabalho: 26.782.1486.7430; Natureza da despesa: 444042; fonte: 

0125000000; origem do recurso: ESTadUal; Plano interno: 206c3PoN-
TaS; ação detalhada: 000270949.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo doMiNGoS do araGUaia cNPJ: 
83.211.391/0001-10
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 719692

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de acresciMo de serViÇos, 
coM reFLeXo FiNaNceiro ao coNVÊNio.

Nº. do convênio: 037/2020 Processo nº: 2019/548704
Nº. do Termo: 1º data de assinatura: 14/10/2021
Justificativa: É decorrente da solicitação feita pela CONVENENTE nos 
termos do ofício nº. 1076/2021 referente ao acréscimo de serviços es-
tipulados no plano de trabalho (fls. 678 a 681) inerente ao Convênio nº. 
037/2020 devido à necessidade de ampliação de metas da recuperação 
de 64,4 km de Estradas Vicinais, no município de cachoeira do Piriá/Pa. 
E encontra fundamento na cláusula décima, parágrafo único do termo de 
convênio, bem como, o art. 65, inciso i, as líneas “a” da lei nº. 8.666/93 
e no art. 7º do decreto Estadual nº 733/2013, no e na Nota Técnica nº 
045/2019 – PGE/Pa, bem como bem como na cláusula Quinta, item 5.1, 
alínea “g”, passando consequentemente os documentos supra referencia-
dos a fazer parte integrante deste instrumento.
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTES - SETraN, cNPJ nº. 
04.953.717/0001-09 e PrEfEiTUra MUNiciPal dE cacHoEira do Piria, 
cNPJ nº 01.012.360/0001.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 719685

.

.

oUtras MatÉrias
.

resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos 
de HaBiLitaÇÃo

Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 018/2021.
oBJETo: construção de 02 (duas) pontes em concreto armado, localiza-
das na rodovia Pa-256, sobre os igarapés: Jaboti Maior - km 43 (25,00m 
x 8,60m) e açu - km 48 (26,00m x 8,60m), trecho Pa-451 / Pa-140, no 
Município de Tomé açu, sob jurisdição do 7º Núcleo regional.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos do-
cumentos de Habilitação. as empresas
coNSTrUTora coNcÓrdia r a S EirEli – EPP, coPEM coNSTrUTora 
ParaENSE dE ESTrUTUraS METálicaS S/a, JS SErViÇoS dE coNSTrU-
ÇÃo lTda – EPP, MMdJESUS coNSTrUTora E SErViÇoS lTda e TÉcNica 
ENGENHaria lTda foram consideradas HaBiliTadaS e, a empresa cÍrio 
coNSTrUTora E SErViÇoS lTda – EM rEcUPEraÇÃo JUdicial e foi con-
siderada iNaBiliTada. a partir da data desta publicação, abre-se o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para interposição de Recursos. Cópia da ata de 
julgamento da documentação de Habilitação, encontra-se à disposição dos 
interessados na sala da comissão Permanente de licitação da SETraN, na 
av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa. Não haven-
do recurso, as empresas habilitadas ficam desde já convocadas para a data 
de 09/11/2021, às 09h00min, para abertura e julgamento das propostas 
de preços relativos à Tomada de Preço n°018/2021.
Belém, 21 de outubro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 719421
resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos 

de HaBiLitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 026/2021.
OBJETO: Duplicação da BR-222, trecho rotatória BR-155 / Ponte Dom Eli-
seu, com extensão de 4,24 KM, sob jurisdição do 5º Núcleo regional.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos do-
cumentos de Habilitação. as empresas
cÍrio coNSTrUTora E SErViÇoS lTda. – EM rEcUPEraÇÃo JUdicial, 
TErcoN coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli – EPP e coNSTrUMaSTEr 
coNSTrUÇÕES E locaÇÃo dE MáQUiNaS lTda foram consideradas iNa-
BiliTadaS. Em virtude de todas as empresas licitantes estarem inaptas 
para prosseguir no certame, a comissão abre prazo de 08 (oito) dias para 
apresentação de nova documentação escoimadas de vícios, conforme dis-
põe o art.48, §3° da lei n° 8.666/93. a partir da data desta publicação 
abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de Recursos. Có-
pia da ata de julgamento da documentação de Habilitação, encontra-se à 
disposição dos interessados na sala da comissão Permanente de licitação 
da SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/
Pa.
Belém, 20 de outubro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 719412
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COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 148/2021-GP, de 21 de oUtUBro de 2021.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
i-conceder em nome do servidor oSiaS fUrTado BarroS JUNior, Matrí-
cula: 5903600 cPf: 597.994.122-34 e ocupante do cargo de SUPErViSor 
ii, Suprimento de fundos no valor de r$ 1.000,00 (Mil rEaiS), em virtude 
da necessidade de efetuar despesas de pronto pagamento.
ii- a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recursos 
próprios do Estado e terá a seguinte Classificação Orçamentária:
26.122.1297.8338 – 339039- 0101 -r$ 1.000,00 – Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica.
iii- Prazo para aplicação: Trinta (30) dias a contar da data de emissão da 
ordem Bancária.
iV-Para prestação de contas: Quinze (15) dias subsequentes à aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 21 de outubro de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
  diretor Presidente

Protocolo: 719518

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 828/2021 – arcoN-Pa/caF
BeLÉM, 21 de oUtUBro de 2021.

o diretor Geral da arcoN, no exercício de suas atribuições que lhe são 
conferidas pela lei nº. 6.099/ 97, e;
dispõe sobre a designação de administrador de contrato, atendendo as 
disposições da lei 8.666/93 e suas alterações.
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora Maria do Socorro neves Prado, Supervisora i, 
matrícula n° 3195686/1, cPf: 132.942.292-91 como administradora do 
contrato nº 09/2021 da empresa Microdata Sistemas Eletrônicos LTDA, 
especializada na locação de 03 (três) controladores eletrônicos de ponto 
com módulo de reconhecimento facial e leitura biométrica (ponto métrico).
ii -  Na ausência ou impedimento do servidor caberá a administração ao 
servidor Manoel Pereira dos Santos leite, matrícula nº 54194152/1, auxi-
liar operacional, com as mesmas atribuições referentes à contratação nos 
termos do contrato.
III- Caberá ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, bem como, efetivar os 
atos que dizem respeito ao cumprimento dos prazos, vigência e atesto 
das notas fiscais, determinando quando for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados.
iV - as decisões e providências que ultrapassarem a competência do ser-
vidor deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes. a presente designação terá validade 
durante toda a vigência do contrato.
V - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
diretor Geral da arcoN-Pa

Protocolo: 719364

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria Nº 346 de 21 de oUtUBro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESCA, abaixo firmado, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto Governamental, publicado no doE nº 34.633 de 09 de julho 
de 2021;

coNSidEraNdo o que determina o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013 
demais normativas legais aplicáveis à espécie;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, o servidor alaN diaS PraGaNa, matrícula n° 
57216927/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Pesca e aquicul-
tura, para acompanhar e fiscalizar os Contratos Administrativos celebrados 
com a Empresa MaQSolo locaÇÃo E TErraPlENaGEM EirEli para aqui-
sição dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da ata de registro de Preços n° 34/2021, 
oriundas de Pregão Eletrônico SRP 003/2021-SEDAP;
art. 2º - dESiGNar, como suplente o servidor THiaGo NEVES crUZ, ma-
tricula n° 57216522/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Pesca 
e Aquicultura para atuar na ausência do fiscal titular;
art. 3º. as atribuições do fiScal do coNTraTo estão estabelecidas no 
art. 6° do decreto Estadual n° 870 de 04/10/2013, publicado no doE de 
07/10/2013.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GioVaNNi corrEa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino

Protocolo: 719611

.

.

errata
.

Na Portaria Nº 328 de 13.10.21, PUBLicada No doe 
Nº 34.735 de 15.10.2021.

oNde se LÊ: 01/11/2021 a 30/11/2021
Leia-se: 03/11/2021 a 02/12/2021.

Protocolo: 719327

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 134/2021-sedaP
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 04/2021-sedaP

objeto: aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS E EQUiPaMENToS aGroPEcUárioS: 
SEMENTES E MUdaS, adUBo orGaNico E MiNEral, dEfENSiVoS aGrÍ-
colaS, MaTErial Para aMBiENTE ProTEGido MaTErial Para irriGa-
ÇÃo, fErraMENTaS aGrÍcolaS E MaTErial rEProdUTiVo, item 374, na 
quantidade de 125.000 MaNiVa SEMENTE (ProPáGUloS) dE MaNdioca 
da cUlTiVar BrS PoTi, e item 375, na quantidade de 125.000 MaNiVa 
SEMENTE (ProPáGUloS) dE MaNdioca da cUlTiVar BrS Mari.
Valor Global: r$ 637.500,00 (seiscentos e trinta e sete mil e quinhentos 
reais)
dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 339030; fonte 
de recurso: 0397; função Programática: 20.608.1491.8705
data assinatura: 21/10/2021
Vigência: 22/10/2021 a 21/10/2022
contratado: BENEdiTo dUTra lUZ dE SoUZa - ME.
Endereço: rodovia Pa-242, Km 25, s/n, ramal do Braço Grande – Tracua-
teua/Pa - cEP – 68.647-060.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 719478
coNtrato Nº 138/2021-sedaP

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 003/2021-sedaP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para fUTUra E 
EVENTUal locaÇÃo dE HoraS MáQUiNaS, item 04, na quantidade de 
450 Locação de hora/maquina, escavadeira hidráulica giratórias, para 
aQUicUlTUra, atendendo os municípios da MESorrEGiÃo do NordES-
TE ParaENSE e item 05, na quantidade de 825 locação de hora/maquina, 
escavadeira hidráulica giratórias, para AQUICULTURA, atendendo os muni-
cípios MESorrEGiÃo do SUdESTE ParaENSE.
Valor Global: r$ 491.250,00 (Quatrocentos e noventa e um mil, duzentos 
e cinquenta reais).
dotação orçamentária: ação: 8710; Natureza de despesa: 339039; fonte 
de recurso: 0101; função Programática: 20.608.1491.8710
data assinatura: 21/10/2021
Vigência: 22/10/2021 a 21/10/2022
contratado: MaQSolo locaÇÃo E TErraPlENaGEM EirEli
Endereço: rua Jardim Esmeralda, n° 730, Bairro Guanabara, ananindeua-Pará.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 719662
coNtrato Nº 137/2021-sedaP

PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2021-sedaP
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços de manuten-
ção preventiva e corretiva, por meio de rede credenciada de oficinas, com 
fornecimento de peças, acessórios e serviços, incluindo guincho e lavagem, 
mediante sistema informatizado on-line, fornecido pela contratada, para 
atendimento dos veículos da Secretaria de desenvolvimento agropecuário 
e da Pesca
Valor Global: r$ 167.889,21 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e 
oitenta e nove reais e vinte um centavos).
dotação orçamentária: ação: 8338; Natureza de despesa: 339030/309039; 
fonte de recurso: 0101; função Programática: 20.122.1297.8338
data assinatura: 21/10/2021
Vigência: 22/10/2021 a 21/10/2022
contratado: carlETTo GESTÃo dE froTaS lTda
Endereço: av. candido de abreu, 776 – Sala 1703 andar 17 cond. World 
Business Ed – centro cívico, cidade de curitiba, Estado do Paraná.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 719704
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PrEGÃo ElETrÔNico Nº 017/2021-SEdaP/Pa
Após a adjudicação da Pregoeira, do Pregão Eletrônico n.º 017/2021-SE-
daP/Pa, tipo MENor PrEÇo Por iTEM, referente ao Processo adminis-
trativo PaE n.º 2021/538082 - SEdaP/Pa, esta autoridade Homologadora 
decide HoMoloGar o resultado do aludido certame, conforme discrimi-
nado abaixo:
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MUdaS dE BaNaNEiraS ProdUZidaS iN ViTro.
EMPrESa VENcEdora: G. f. TEiXEira aGroPEcUaria EirEli.
cNPJ: 14.890.971/0001-69
QUaNTidadE: 200.000 UNidadES

iTENS dEScriÇÃo UNid QUaNT
01 Mudas cultivar BrS PacoUa UNid 100.000

02 Mudas cultivar BrS PacoVaN 
KEN UNid 100.000

 
Valor ESTiMado: r$ 664.000,00
Valor HoMoloGado: r$ 664.000,00
dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinen-
tes.
Belém/Pa, 19 de outubro de 2021.
GioVaNNi corrÊa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca - in-
terino
Homologador SEdaP

Protocolo: 718940

terMo de adJUdicaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2021-sedaP/Pa
a Pregoeira da Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e 
da Pesca, no uso de suas atribuições, PorTaria Nº 296, publicada no doE 
de 14 de setembro de 2021, e ainda considerando a análise do resultado 
do Pregão Eletrônico n.º 017/2021-SEDAP/PA, referente ao processo 
administrativo PaE n.º 2021/538082 – SEdaP/Pa decide adJUdicar o 
resultado do aludido certame, conforme discriminado abaixo:
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MUdaS dE BaNaNEiraS ProdUZidaS iN ViTro.
EMPrESa VENcEdora: G. f. TEiXEira aGroPEcUaria EirEli.
cNPJ: 14.890.971/0001-69
QUaNTidadE: 200.000 UNidadES

iTENS dEScriÇÃo UNid QUaNT

01 Mudas cultivar BrS PacoUa UNid 100.000

02 Mudas cultivar BrS PacoVaN 
KEN UNid 100.000

Valor ESTiMado: r$ 664.000,00
Valor adJUdicado: r$ 664.000,00
dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinen-
tes.
Belém/Pa, 18 de outubro de 2021.
SHirlEY criSTiNa da coSTa rEiS
Pregoeira SEdaP

Protocolo: 718931

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

3º terMo aditiVo ao coNVÊNio N° 06/2021 - sedaP
data de assinatura: 20/10/2021
objeto: Prorrogação do prazo de vigência do convênio.
convenente: MUNiciPio dE MEdicilÂNdia
Endereço: Travessa dom Eurico, n° 1035, Bairro centro cEP: 68.145-000, 
no Município Medicilândia, Estado do Pará.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 719152

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 672/2021
FUNdaMeNto LeGaL: Lei N° 5.810/94, art. 145. Base LeGaL: 
decreto estadUaL N° 734/1992 orieNtaÇÃo NorMatiVa 

001/aGe – Portaria Nº 278/2019
BENEficiário(a): ivaldo flávio Nascimento de Sousa
carGo/fUNÇÃo: coordenador
MaTricUla: 5961479
oriGEM: Santarém/Pa
dESTiNo: Belém/Pa
oBJETiVo: reunir com os diretores pra tratar de assuntos administrativos, 
e receber e conduzir veículo destinado a regional de Santarém.
PErÍodo: 26 a 29/10/ 2021
Nº DE DIÁRIAS: 3 ½ (três e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 719839

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 1649 de 21 de oUtUBro de 2021
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções 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 promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, 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, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de redenção, abrangendo uma área de 
167,1072 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2015/519108.
rESolVE:
I – ARRECADAR, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimô-
nio do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 167,1072 ha (cento e 
sessenta e sete hectares, dez ares e setenta e dois centiares), denomina-
da GlEBa faZENda NoVa JErUSalÉM, localizada no Município redenção, 
com limites, confrontações e demais especificações técnicas constantes no 
Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: inicia-
se a descrição deste perímetro no vértice “BQM-M-3612”, georreferenciado 
no Sistema Geodésico Brasileiro, daTUM – SirGaS2000. Mc-51° Wgr, co-
ordenadas Plano retangulares relativas, Sistema UTM (E=615.974,76 m e 
N=9.113.771,95 m); cravado na margem da área de Servidão da Estrada 
Municipal, deste, passando a confrontar com a fazenda capeletto, Matrícu-
la (s) n° 733 e 4.332, c.r.i redenção – Pa, com os seguintes azimutes e 
distâncias: 118°08’26” - 1.099,83 m, até o vértice “BQM-M-3613”, de co-
ordenadas (E=616.944,58 m e N=9.113.253,23 m); 192°17’41” - 933,98 
m, até o vértice “BQM-M-3609”, de coordenadas (E=616.745,70 m e 
N=9.112.340,67 m); cravado a margem esquerda do ribeirão Porteira, des-
te, segue confrontando a montante do ribeirão Porteira, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 212°06’06” - 31,67 m, até o vértice “BQM-P-5388”, 
de coordenadas (E=616.728,87 m e N=9.112.313,84 m); 187°59’37” - 
45,61 m, até o vértice “BQM-P-5389”, de coordenadas (E=616.722,52 m e 
N=9.112.268,67 m); 266°02’06” - 13,51 m, até o vértice “BQM-P-5390”, 
de coordenadas (E=616.709,04 m e N=9.112.267,74 m); 186°08’54” - 
23,00 m, até o vértice “BQM-P-5391”, de coordenadas (E=616.706,58 m e 
N=9.112.244,87 m); 257°12’59” - 124,17 m, até o vértice “BQM-P-5392”, 
de coordenadas (E=616.585,49 m e N=9.112.217,40 m); 224°47’57” - 
140,46 m, até o vértice “BQM-P-5393”, de coordenadas (E=616.486,51 m 
e N=9.112.117,73 m); 225°00’21” - 97,46 m, até o vértice “BQM-P-5394”, 
de coordenadas (E=616.417,59 m e N=9.112.048,82 m); 212°16’29” - 
37,80 m, até o vértice “BQM-P-5395”, de coordenadas (E=616.397,41 m e 
N=9.112.016,86 m); 232°50’07” - 73,81 m, até o vértice “BQM-P-5396”, 
de coordenadas (E=616.338,59 m e N=9.111.972,27 m); 218°59’07” - 
82,54 m, até o vértice “BQM-P-5397”, de coordenadas (E=616.286,66 m e 
N=9.111.908,11 m); 210°11’25” - 41,87 m, até o vértice “BQM-M-3585”, 
de coordenadas (E=616.265,61 m e N=9.111.871,92 m); cravado a 
margem esquerda do ribeirão Porteira, deste, passando a confrontar 
com a chácara aparecida, posse de Maria aparecida Vaz da Silva, com 
os seguintes azimutes e distâncias: 282°04’33” - 413,11 m, até o vérti-
ce “BQM-M-3608”, de coordenadas (E=615.861,64 m e N=9.111.958,35 
m); 282°38’54” - 16,24 m, até o vértice “BQM-M-3586”, de coordenadas 
(E=615.845,79 m e N=9.111.961,90 m); 337°24’17” - 186,50 m, até o vér-
tice “BQM-M-3587”, de coordenadas (E=615.774,13 m e N=9.112.134,09 
m); 340°41’16” - 216,94 m, até o vértice “BQM-M-3588”, de coordenadas 
(E=615.702,39 m e N=9.112.338,82 m); deste, passando a confrontar 
com a Estância Magníficos, Matricula(s) n° 21.366, C.R.I Redenção – PA, 
com os seguintes azimutes e distâncias: 341°52’41” - 227,20 m, até o vér-
tice “BQM-M-3589”, de coordenadas (E=615.631,72 m e N=9.112.554,75 
m); 16°29’09” - 182,17 m, até o vértice “BQM-M-3590”, de coordenadas 
(E=615.683,41 m e N=9.112.729,43 m); 9°13’18” - 188,07 m, até o vér-
tice “BQM-M-3591”, de coordenadas (E=615.713,55 m e N=9.112.915,07 
m); cravado na margem da área de Servidão da Estrada Municipal, des-
te, passando a confrontar com a área de Servidão da Estrada Municipal, 
com os seguintes azimutes e distâncias: 8°29’55” - 303,88 m, até o vér-
tice “BQM-P-5398”, de coordenadas (E=615.758,46 m e N=9.113.215,62 
m); 12°24’31” - 165,90 m, até o vértice “BQM-P-5399”, de coordenadas 



 diário oficial Nº 34.744  85 Sexta-feira, 22 DE OUTUBRO DE 2021

(E=615.794,11 m e N=9.113.377,64 m); 24°36’51” - 433,72 m, até o vér-
tice “BQM-M-3612”, de coordenadas (E=615.974,76 m e N=9.113.771,95 
m); ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Ge-
odésico Brasileiro, através do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP), encon-
tram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano central 
51°00” Wgr, tendo como daTUM o SirGaS2000. Todos os azimutes e distân-
cias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no Cartório de Registro de Imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf 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 redenção.
iV - Esta Portaria torna sem efeito a PorTaria Nº 1.031 de 31 de outubro 
de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.732, de 01 de 
novembro de 2018.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 719278

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 01610/2021
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1080935 e Memº 02/21 de 27/09/2021
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art.98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 30 
(trinta)dias, de licença Prêmio, à servidora, riTa dE caSSia ZacariElo 
Tofoli SiQUEira, matrícula nº 80845223/1, Técnico em desenvolvimen-
to agrário e fundiário, no período de 04.10.2021 a 02.11.2021, corres-
pondente ao período aquisitivo de 09.05.2017 a 08.05.2020, referente ao 
Processo nº 2021/1080935.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará– iTErPa, em 14 de 
outubro de 2021.

Protocolo: 719558

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo Nº: 003/2021 - coNtrato 
Nº: 030/2018

coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNTraTado: a.V.dE JESUS BUriTi-SErV. dE rEfriGEraÇÃo cNPJ: 
17.230.719/0001-11
ENd: av. João Paulo ii nº 9, loja d, dom. aristides – cEP: 67.200-000 
Marituba (Pa)
ProcESSo: 2018/15220
oBJETo: SErViÇo dE MaNUTENÇÃo corrETiVa E PrEVENTiVa EM cEN-
TraiS dE ar.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: caput do art. 57 da lei 8666/1993 e cláusu-
la décima quarta e quinta do instrumento contratual.
ViGÊNcia: 25/10/2021 a 24/10/2022 (12 MESES).
Valor coNTraTUal: r$ 72.856,23 (setenta e dois mil, trezentos e qua-
renta e quatro reais e dezesseis centavos)
EXErcÍcio: 2021 – aÇÃo: 266.579- ProJETo aTiVidadE: 
21.122.1297.8338 - NaTUrEZa dE dESPESa: 339039 - foNTE: 0661; P.i.: 
412.000.8338c
daTa aSSiNaTUra: 21/10/2021  ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo 
raMoS - PrESidENTE

Protocolo: 719641

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 01620 de 19/10/2021
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio: Santa Maria do Pará, São Miguel do Guamá, ourém e Bragança
Periodo: 21/10/2021 a 23/10/2021(2,5) diárias
Servidores:
-5721-23619/1-Gleicy Merces rocha de albuquerque-coordenador/caf
-5930-538/3-Marco antonio Guedes cardoso-Gerente/GaM
-2042-363/1-João Borges Prestes-Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 719310
Portaria Nº 1651/2021 de 21/10/2021

objetivo: dar continuidade aos trabalhos que estão
sendo executados nos municípios de Moju e acará.
Período: 25 a 31/10/2021 (6,5) diárias
Servidores:
-5912859/2- ana carolina cavalcante Jucá (Técnico-dEaf)
-5961510/1- laércio alves dos Santos (ass.Técnico-dEaf)
 -5941950/2- Wilson Soares da Vera cruz (Motorista)
ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 719351

Portaria Nº1652/2021 de 21/10/2021
objetivo: Participar de uma audiência de instrução e
 julgamento na comarca de rondon do Pará, referente
ao processo nº 0801956-69.2020.8.14.0028.
Período: 26 a 28/10/2021 (2,5) diárias
Servidores:
-5558.9694-2/ Tiago de lima ferreira (ouvidor)
-5899.286-3/Jair francisco carlota almeida (Motorista)
ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 719445

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2021/1118281 adi Marilda BaTiSTa dE 
SoUZa SÍTio BEla ViSTa 05,6260Ha ParaUaPEBaS 1655/2021

2021/1113149 aNToNio carloS SilVa 
caValcaNTE

SÍTio NoVa ESPE-
raNÇa 03,2555Ha “ 1656/2021

2021/1119684 carliTo alVES dE 
alMEida

cHacara olHo 
d’aGUa 16,2886Ha “ 1657/2021

2021/1119206 daNiElE SaNToS SilVa SÍTio TErra 
NoVa 47,6530Ha “ 1658/2021

2021/116460 darli dE JESUS fErrEira SÍTio Boa ESPE-
raNÇa 11,5029Ha “ 1659/2021

2021/1113416 EdiValdo lEiTE SoarES SÍTio MaNaia 00,5455Ha “ 1660/2021

2021/1115628 Erica PErEira dE oliVEi-
ra BorGES S/dENoMiNaÇÃo 00,3050Ha “ 1661/2021

2021/1115830 EliZEU PErEra dE 
oliVEira

SÍTio ESTÂNcia 
oliVEira 00,5168Ha “ 1662/2021

2021/1115769 EPaMiNoNdaS rEGiNo 
da SilVa SÍTio PacaJá 09,6440Ha “ 1663/2021

2021/1119558 iSaiaS fUrTado coSTa SÍTio doiS 
irMÃoS 50,0268Ha “ 1664/2021

2021/1112746 MaNoEl aNToNio 
NoGUEira

SÍTio doiS 
coQUEiroS 00,9167Ha “ 1665/2021

2021/1115219 Maria dE NaZarÉ arocHo 
PErEira SÍTio arocHo 12,5224Ha “ 1666/2021

2021/1115602 aNToNio PaUlo rodri-
GUES SaMPaio JUNior SÍTio SaMPaio 49,2781Ha MaraBa/Pa-

raUaPEBaS 1667/2021

2021/1113240 BrUNo KaUE NaSciMENTo 
liSBoa

faZENda cEU 
aZUl 52,1649Ha “ 1668/2021

Belém(Pa), 21/10/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

editaL  de  NotiFicaÇÃo
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa - autarquia Estadual cria-
da pela Lei Estadual 4.584/75, publicada no Diário Oficial do Estado de 
15.11.1975, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 5º, 
alínea “g” da lei nº 4.584/1975, vem por meio desta, NoTificar o(s) 
interessado(s) abaixo relacionados, a  comparecerem à sede do iTErPa, 
sito à rodovia augusto Montenegro, km 09 s/n – Bairro Parque Guajará, 
de segunda a sexta-feira, Secretaria do dJ, no horário de 09:00 as 14:00 
horas, no prazo de  30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do pre-
sente Edital, para tratar de assunto relacionado ao(s) seu(s) processo(s) 
e receber as instruções cabíveis, conforme o § 4º, art. 8º da instrução 
Normativa do ITERPA nº 02/2007. Após o decurso do prazo assinalado, os 
autos serão arquivados definitivamente.

Proc. Nº iNTErESSado aSSUNTo MUNicÍPio
2021/862157 acoPrUMS SoliciTaÇÃo JUrUTi

Em, 21/10/2021
Bruno Yoheihi Kono ramos  - Presidente iTErPa

Protocolo: 719295
rePUBLicada Por coNter iNcorreÇÕes

 Portaria Nº 01622/2021
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
rESolVE:
coNcEdEr 30 (Trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste 
Órgão, conforme relação:

MaTricUla SErVidor loTaÇÃo PEriodo aQUiSiTiVo

5936744/2 anderson da costa Hianes GEo 15.12.2021 a 
13.01.2022 2020/2021

55589520/3 arilson antonio da Silva oliveira GcG 03.11.2021 a 
02.12.2021 2020/2021
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5942095/1 aurilene Miranda Nahum GMP 03.11.2021 a 
02.12.2021 2020/2021

55585968/2 Bruno de abreu Pereira GiT 17.11.2021 a 
16.12.2021 2020/2021

57175319/1 camila de Sousa Bayma fortuna GcG 20.12.2021 a 
18.01.2022 2020/2021

3170225/1 cleonice Silva rodrigues GEa 01.12.2021 a 
30.12.2021 2020/2021

5956159/1 Elton luis Silva da Silva GEo 08.11.2021 a 
07.12.2021 2020/2021

5930303/2 Emerson Vinicius Silva.do 
Nascimento cGir 15.12.2021 a 

13.01.2022 2020/2021

57213621/1 Giselle do Socorro luz de lima caf 01.12.2021 a 
30.12.2021 2020/2021

5931736/2 Hélio de Sousa Moraes Junior GcG 20.12.2021 a 
18.01.2022 2020/2021

5911774/2 Hugo Santos de Sousa GEo 01.12.2021 a 
30.12.2021 2020/2021

5957323/1 ingrid cassia Porto lima GcG 10.12.2021 a 
08.01.2022 2020/2021

3168751/1 Jarbas de Sousa furtado cGir 01.12.2021 a 
30.12.2021 2020/2021

80845070/1 Karilene do Socorro Q.de.Q. 
Bittencourt GPa 13.12.2021 a 

11.01.2022 2020/2021

3170098/1 luis carlos repila de Miranda GEo 01.12.2021 a 
30.12.2021 2019/2020

3170012/1 Maria Eloisa dos Santos leal caf 13.12.2021 a 
11.01.2022 2020/2021

5956165/1 Nathalia Manuelle lima Tavares GaT 20.12.2021 a 
18.01.2022 2020/2021

3153797/1 raimundo Walter correa GlT 16.11.2021 a 
15.12.2021 2020/2021

5946312/1 rizia Simone da Silva rodrigues dEaf 15.12.2021 a 
13.01.2022 2020/2021

5956628/1 rosiana Silva dos Santos GEo 10.12.2021 a 
08.01.2022 2020/2021

5954670/1 Thamires Marques da Silva GEo 20.12.2021 a 
18.01.2022 2020/2021

5957318/1 Vivian cristine Nascimento costa Grf 16.11.2021 a 
15.12.2021 2020/2021

5956626/1 Walace douglas da  cruz  Santos GEo 20.12.2021 a 
18.01.2022 2020/2021

5936414/2 Willam rayplham Pereira .coelho cdi 01.12.2021 a 
15.12.2021 2020/2021

5956162/1 Wladimir Bastos Pamplona caf 01.12.2021 a 
30.12.2021 2020/2021

 
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 18 
de outubro de 2021.

Protocolo: 719489

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N°6795/2021, adeParÁ, 21 de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo a instrução Normativa Nº 4, dE 4 dE fEVErEiro dE 
2015 - MaPa que institui o Programa Nacional de Sanidade de animais 
aquáticos de cultivo - “aquicultura com Sanidade”.
coNSidEraNdo a PorTaria Nº.1018, de 03 de maio de 2018 – adEPará 
que institui o Programa Estadual de Sanidade dos organismos aquáticos - 
PESoa no Estado do Pará.
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará – adEPará, no uso de suas atribuições, que lhe confere a lei n° 
6.712, de 14 de janeiro de 2005 e art. 1º da instrução Normativa nº 53 
de 02 de julho de 2003 do Ministério da agricultura Pecuária e abasteci-
mento- MaPa,
rESolVE:
alTErar o art. 1º - aNEXo i - regulamento Técnico do Programa 
Estadual de Sanidade dos organismos aquáticos – PESoa referente ao 
rESPoNSáVEl TÉcNico dE ESTaBElEciMENTo dE aQUicUlTUra da 
PorTaria Nº.1018, de 03 de maio de 2018 que passam a vigorar com as 
seguintes redações:

rESPoNSáVEl TÉcNico dE ESTaBElEciMENTo dE aQUicUlTUra: é 
todo profissional habilitado, na forma da lei que regulamentou sua profis-
são, ao qual é conferida atribuição para exercer a responsabilidade técnica 
de um estabelecimento de aquicultura. Sendo tal profissão pertencente a 
área afim as atividades técnicas do referido estabelecimento. Um estabe-
lecimento de aquicultura poderá possuir um ou mais responsáveis técni-
cos conforme as demandas de manejo adotadas na piscicultura. Visando 
atender as diretrizes da defesa sanitária animal conforme a legislação vi-
gente.
ParáGrafo ÚNico: o responsável técnico deverá exercer suas funções 
conforme as diretrizes e legislações vigentes do seu conselho de classe. 
Tais funções devem atender a legislação sanitária animal vigente em aten-
ção as demandas do estabelecimento de aquicultura.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, diretor Geral – adEPará

Protocolo: 719689

.

.

errata
.

errata de Portaria
referente à portaria 6589/2021 – adEPará de 14/10/2021, PUBlicada 
No diário oficial Nº 34.737 de 18/10/2021, Sob Protocolo: 716963:
onde se lê:
rESolVE:
i - designar o servidor PEdro JUlio PEdroSa dE MiraNda, cargo: fiscal 
Estadual agropecuário, Matrícula nº 57201929/2, para compor a comissão 
de Processo administrativo disciplinar, através da PorTaria supramen-
cionada, EM SUBSTiTUiÇÃo a servidora SaNdra lUcia BalBi NoroNHa, 
cargo fiScal ESTadUal aGroPEcUario, matrícula nº 5486513/2.
ii – coNValidar, todos os atos do Processo.
iii – MaNTEr, o sobrestamento do Processo, até deliberação futura.
Leia: se:
i - designar o servidor PEdro JUlio PEdroSa dE MiraNda, cargo: fiscal 
Estadual agropecuário, Matrícula nº 57201929/2, para compor a comissão 
Sindicância, através da PorTaria supramencionada, EM SUBSTiTUiÇÃo 
a servidora SaNdra lUcia BalBi NoroNHa, cargo fiScal ESTadUal 
aGroPEcUario, matrícula nº 5486513/2.
ii – coNValidar, todos os atos do Processo.
iii- Efetuar a exclusão do referido item.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, diretor Geral – adEPará

Protocolo: 719180

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6758/2021: BENEfici-
ário: PEdro JUlio PEdroSa dE MiraNda; Matrícula: 57201929;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fon-
te:0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento para aquisições 
de materiais diversos de consumo, para suprir as necessidades da Geren-
cia regional de capitão Poço; Elemento de despesa / Valor: 339030/r$ 
3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 719185
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6756/2021: BENEficiá-
rio: HUGo filiPE rodriGUES MElo; Matrícula: 5311841;função:20a-
gricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 0261;objeti-
vo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviços de 
Pessoa física e aquisições de materiais diversos de consumo, para suprir 
as necessidades da UVl de aurora do Pará.Elemento de despesa / Valor: 
339030/36/47/ r$2.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de pres-
tação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 719170
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6757/2021: BENEficiá-
rio: lETTiErE MENdES PErEira liMa; Matrícula: 57190342;função:20a-
gricultura;Programa: 1491 ;Projeto/atividade: 8706;fonte:0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais di-
versos de consumo, para suprir as necessidades da Gerência do Progra-
ma Estadual de Sanidade avícola e dos organismos aquáticos– GPESaoa; 
Elemento de despesa / Valor: 33903096/r$ 3.000,00;Prazo de aplicação 
(em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de des-
pesas: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 719178
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6755/2021: BENEfici-
ário: doUGlaS Moacir caMPoS da SilVa; Matrícula: 5960824;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 
0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação de 
serviços de Pessoa física e aquisições de materiais diversos de consu-
mo, para suprir as necessidades da UVl de ipixuna do Pará.Elemento de 
despesa / Valor: 339030/36/47/ r$1.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 
60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 719163
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6759/2021: BENEficiá-
rio: dioNEZio raMoS doS SaNToS; Matrícula: 55585508;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pes-
soa jurídica,e aquisições de materiais diversos de consumo para atender 
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as necessidades do Escritório de Atendimento de Medicilândia.Elemento 
de despesa / Valor: 33903039/ r$2.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 
60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 719197
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6760/2021: BENEficiá-
rio: raiMUNdo EliNaldo alVES corrEa; Matrícula: 5885884;função: 
20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;ob-
jetivo: realizar despesas de pronto pagamento para aquisições de mate-
riais diversos de consumo, para suprir as necessidades do Eac Garrafão do 
Norte.Elemento de despesa / Valor: 339030/ r$ 3.000,00;Prazo de aplica-
ção (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de 
despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 719206
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6793/2021: BE-
NEficiário: liliaNa do Socorro PErEira BEM BoM; Matrícula: 
54192703;função:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 
8706;fonte:0261;objetivo: ocorrer com despesas de pronto pagamento 
de aquisição de materiais diversos de consumo e serviços de pessoa jurídi-
ca, para atender as necessidades da Gerência de Educação Sanitária-GES. 
Elemento de despesa / Valor: 339030/39 / r$ 3.000,00; Prazo de aplica-
ção (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de 
despesas: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 719610

.

.

diÁria
.

Portaria: 6777/2021 objetivo: realizar Educação Sanitária continuada 
sobre a Portaria.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BElÉM/Pa destino: acará/Pa Servidor: 57189783/GaBriEla coSTa dE 
SoUSa cUNHa (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 28/10/2021 a 
29/10/2021.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 719349
Portaria: 6768/2021 objetivo: dar apoio administrativo no Eac de 
São João de Pirabas.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: NoVa TiMBoTEUa/Pa destino: SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 
55588830/ SoNia Maria BraNdao do carMo (aUXiliar dE caMPo) / 
4,5 diáriaS / 25/10/2021 a 29/10/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE 
alMEida HaGE.

Protocolo: 719210
Portaria: 6770/2021 objetivo: Participar de reunião com os secretários 
de agricultura para alinhamento de tratativas no que concerne ao levanta-
mento dos gargalos do setor pecuário dos municipios.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa destino: BrEU BraNco,-
GoiaNÉSia do Pará,JacUNdá,NoVo rEParTiMENTo,PacaJá,TUcUrUÍ/
Pa Servidor: 5905042/ EdiSlEY GoNÇalVES dE MacEdo (GErENTE) / 
5,5 diáriaS/ 18/10/2021 a 23/10/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE 
alMEida HaGE.

Protocolo: 719230
Portaria: 6772/2021 objetivo: Buscar material de expediente, limpe-
za, e kit covid.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
roNdoN do Pará/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 6403724/ GEdEoN 
raMoS da SilVa (GErENTE rEGioNal) /2,5 diáriaS / 29/09/2021 a 
01/10/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 719221
Portaria: 6769/2021 objetivo: realizar apoio administrativo relacionado 
à emissão de GTa, recadastramento e atendimento a produtores rurais.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa 
destino: cacHoEira do Piriá/Pa Servidor: 57175279/MicHElE roSaNa 
MENEZES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 18/10/2021 a 
22/10/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 719222
Portaria: 6775/2021 objetivo: realizar supervisão e acompanhamento 
no Escritório de atendimento local e conferência do patrimônio existen-
te para recebimento no SispatWeb.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: alTaMira/Pa destino: PlacaS, SENador JoSÉ PorfÍ-
rio/Pa Servidor: 5909035/ arY Haroldo carValHo caValcaNTE (GE-
rENTE rEGioNal) / 4,5 diáriaS / 11/10/2021 a 15/10/2021.ordenador: 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 719259
Portaria: 6774/2021 objetivo: dar apoio operacional, na capacitação 
dos gestores regionais para execução do PPa no município. fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: TUcUrUÍ/
Pa Servidor: 57222899/aNdrE lUiZ BiZErra (aSSiSTENTE adMiNiSTra-
TiVo) / 4,5 diáriaS / 25/10/2021 a 29/10/2021.ordenador: alEX faBia-
No dE alMEida HaGE.

Protocolo: 719256
Portaria: 6771/2021 objetivo: conduzir servidores com o objetivo de 
aperfeiçoamento do desempenho da execução do PPa, sobretudo na co-
bertura territorial, esta coordenadoria de Planejamento executa o processo 
de capacitação dos gestores regionais com foco em resultado no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
TUcUrUÍ/Pa Servidor: 54187223/ oVidio GoMES Bricio NETo (MoTo-
riSTa) / 4,5 diáriaS / 25/10/2021 a 29/10/2021.ordenador: alEX fa-
BiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 719244
Portaria: 6773/2021 objetivo: realizar entrega de material de expe-
diente, limpeza e higiene nos municípios da regional de São Geraldo do 
araguaia. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo GE-
raldo do araGUaia/Pa destino: BrEJo GraNdE do araGUaia, PalES-

TiNa do Pará, PiÇarra, SÃo doMiNGoS do araGUaia, SÃo JoÃo do 
araGUaia/Pa Servidor: 6403722/ SaNdra PErEira da SilVa (GErENTE) 
/ 4,5 diáriaS / 04/10/2021 a 08/10/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE 
alMEida HaGE.

Protocolo: 719235
Portaria: 6762/2021 objetivo: realizar apoio administrativo relacionado 
à emissão de GTa, recadastramento e atendimento a produtores rurais.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa 
destino: Vila NaZarÉ/Pa Servidor: 5555914/Marcio aNdrEY MUNiZ 
PriETo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 18/10/2021 a 
22/10/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 719164
Portaria: 6763/2021 objetivo: Participar da capacitação dos gestores 
regionais para execução do PPa promovido pela coordenadoria de Planeja-
mento.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MaraBá/
Pa destino: TUcUrUÍ/Pa Servidor: 54186801/ SErGio lUiS aMaral (MÉ-
dico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 25/10/2021 a 29/10/2021.ordena-
dor: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 719167
Portaria: 6761/2021 objetivo: capacitação de servidores da Gerência 
regional de Tucuruí, para gerir a execução do PPa.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: TUcUrUÍ/Pa Servidor: 
05870224/ aNa criSTiNa PiNHEiro da SilVa (ENGENHEiro aGrÔNo-
Mo) / 4,5 diáriaS / 25/10/2021 a 29/10/2021.ordenador: alEX faBiaNo 
dE alMEida HaGE.

Protocolo: 719161
Portaria: 6766/2021 objetivo: dar apoio administrativo na emissão de 
GTa, recadastramento e atendimento a produtores rurais no município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: NoVa TiMBo-
TEUa/Pa destino: SÃo JoÃo da PoNTa/Pa Servidor: 54185790/Maria 
daS NEVES rodriGUES NEYra (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 
18/10/2021 a 22/10/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 719179
Portaria: 6764/2021 objetivo: Participação na capacitação dos ges-
tores para execução do PPa promovido pela coordenadoria de Planeja-
mento.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TUcUrUÍ/
Pa destino: BrEU BraNco/Pa Servidor: 6400175/rEGiNaldo NoNaTo 
loBaTo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 2,5 diáriaS/ 26/10/2021 a 
28/10/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 719171
Portaria: 6765/2021 objetivo: Participação na capacitação dos gesto-
res para execução PPa promovido pela coordenadoria de Planejamento.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: PacaJá/Pa des-
tino: BrEU BraNco/Pa Servidor: 5951755/aMaliN arEro MElo TaVa-
rES (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS/ 26/10/2021 a 
28/10/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 719174
Portaria: 6767/2021 objetivo: conduzir servidores que irão com objeti-
vo de participação em reunião e curso de agentes vacinadores.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: caSTa-
NHal/Pa Servidor: 57223189/ rodriGo JoSÉ cardoSo do ESPiriTo 
SaNTo (MoToriSTa) / 2,5 diáriaS / 27/10/2021 a 29/10/2021.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 719183
Portaria: 6791/2021 objetivo: realizar ações de amostragem de fru-
tos da praga quarentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola). 
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BrEVES/Pa des-
tino: cUrraliNHo/Pa Servidor: 5246601/roNaldo oliVEira MiraNda 
(TÉcNico aGrÍcola) / 2,5 diáriaS / 25/10/2021 a 27/10/2021. ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 719616
Portaria: 6794/2021 objetivo: realizar ações de amostragem de frutos 
da praga quarentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola)fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: PorTEl/Pa destino: 
MElGaÇo/Pa Servidor: 57222893/ WilSoN SaNTaNa (aGENTE fiScal 
aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 25/10/2021 a 27/10/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 719627
Portaria: 6779/2021 Objetivo: Dar apoio nas fiscalizações volantes de 
trânsito em cumprimento a Portaria 2789/2020- adEPara nos municípios. 
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149. origem: aBaETETUBa/
Pa destino: acará, BaiÃo, BarcarENa, MoJU, TailÂNdia/Pa Servidor: 
55588821/ faBio MaciEl fUrTado (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 
6,5 diáriaS / 25/10/2021 a 31/10/2021. ordenador: lUcioNila PaN-
ToJa PiMENTEl.

Protocolo: 719486
Portaria: 6778/2021 Objetivo: Dar apoio nas fiscalizações volantes de 
trânsito em cumprimento a Portaria 2789/2020- adEPara nos municípios. 
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aBaETETUBa/
Pa destino: acará, BarcarENa, coNcÓrdia do Pará/Pa Servidor: 
54193764/ daNiEl alVES SilVa (aUXiliar dE caMPo) / 3,5 diáriaS / 
23/10/2021 a 26/10/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 719476
Portaria: 6781/2021 Objetivo: Dar apoio nas fiscalizações volantes de 
trânsito. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaE-
TETUBa/Pa destino: BaiÃo, MoJU, TailÂNdia/Pa Servidor: 54188832/ 
WElliToN doS SaNToS lEMoS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
3,5 diáriaS / 28/10/2021 a 31/10/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 719513
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Portaria: 6780/2021 objetivo: conduzir as servidoras que irão com o 
objetivo de capacitação para o programa de agrotóxicos e em quaisquer 
eventualidade da citada atividade, que será ministrada aos servidores da 
adEPará. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 54187223/ oVidio GoMES Bricio 
NETo (MoToriSTa) / 5,5 diáriaS / 01/11/2021 a 06/11/2021. ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 719494
Portaria: 6787/2021 objetivo: realizar aValiaÇÃo dE BENS rESi-
dUaiS E iNSErVÍVEiS in loco nas unidades administrativas da regional 
de Soure(Gerência, Ulsa’s e Escritórios).Fundamento Legal: Lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: cacHoEira do arari, MUa-
Ná, PoNTa dE PEdraS, SalVaTErra, SoUrE/Pa Servidor: 590656611/ 
aNToNio WaGNEr MENdES diaS (adMiNiSTrador) / 5,5 diáriaS / 
25/10/2021 a 30/10/2021.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 719562
Portaria: 6783/2021 objetivo: realizar supervisão nos municípios pro-
dutores de cacau da regional de altamira, bem como, realizar levantamen-
tos de detecção da monilíase e cadastramento de propriedades. funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: alTaMira/Pa destino: 
MEdicilÂNdia/Pa Servidor: 54186960/ PEdro PaUlo MaToS dE araUJo 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS /25/10/2021 a 29/10/2021. 
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 719549
Portaria: 6786/2021 objetivo: realizar Educação Sanitária continua-
da sobre a Portaria. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: Belém/Pa destino acará/Pa.Servidor: 54180265 / MarlUcE cor-
rEa BroNZE (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 28/10/2021 a 
29/10/2021.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 719540
Portaria: 6785/2021 Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário 
da soja. Será 0,5 diária por dia. as propriedades se encontrarem a mais 
de 100km da sede do município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: doM EliSEU/Pa destino: doM EliSEU/Pa Servidor: 
1565/dErGiVaN da SilVa BarBoSa (colaBorador EVENTUal dE Ni-
VEl 2) / 2,5 diáriaS / 25/10/2021 a 29/10/2021. ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 719528
Portaria: 6782/2021 Objetivo: Realizar as fiscalizações volantes de trân-
sito. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: aBaETETU-
Ba/Pa destino: BaiÃo, MoJU, TailÂNdia/Pa. Servidor: 54189261/JoSE 
EdUardo fErNaNdES caValcaNTi (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 
diáriaS / 28/10/2021 a 31/10/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 719534
Portaria: 6789/2021 objetivo: dar apoio logístico e administrativo no 
evento da entrega dos veículos , e acompanhar as manutenções dos veícu-
los da ADEPARÁ IN LOCO, nas oficinas credenciadas no Sistema de Manu-
tenção de frotas da VolUS nos veículos pertencentes a Gerencia regional 
de Paragominas. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 54195807/ roBErTo 
BorGES fErrEira (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 
25/10/2021 a 29/10/2021. ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 719582
Portaria: 6792/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante nos municí-
pios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aBaETETU-
Ba/Pa destino: acará, BarcarENa, coNcÓrdia do Pará/Pa Servidor: 
5948820/ Maria iara rodriGUES NoGUEira (TÉcNico aGrÍcola) / 
3,5 diáriaS / 23/10/2021 a 26/10/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.
 

Protocolo: 719588
Portaria: 6790/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante nos muni-
cípios. fundamento legal: lei 5.810/94,art.145/149. origem: aBaETE-
TUBa/Pa destino: acará, BarcarENa, coNcÓrdia do Pará/Pa Servi-
dor: 08400661/alTiNo diaS da coSTa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcU-
ária) / 3,5 diáriaS / 23/10/2021 a 26/10/2021. ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 719603
Portaria: 6784/2021 objetivo: realizar aValiaÇÃo dE BENS rESidU-
aiS E iNSErVÍVEiS in loco nas unidades administrativas da regional de 
SOURE (Gerência, Ulsa’s e Escritórios). Fundamento Legal: Lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: SoUrE/Pa Servidor: 54196891/
EUlEr PaBlo arTiaGa SaNTiaGo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 5,5 
diáriaS/ 25/10/2021 a 30/10/2021. ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.
 

Protocolo: 719565
Portaria: 6788/2021 objetivo: organizar e registrar a entrega dos 
veículos da adepará no munícipio.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 
57235010/ MaNUEla ViaNa dE oliVEira (coordENador) / 1,5 diá-
ria / 28/10/2021 a 29/10/2021.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU 
MacEdo.

Protocolo: 719571

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0740/2021 – 18.10.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas,
coNSidEraNdo que o ProaTEr é uma ferramenta de Planejamento e 
Gestão para orientar as ações de aTEr, buscando o desenvolvimento ru-
ral Sustentável tendo como norte os Programas e ações previstos no PPa 
2020/2023;
coNSidEraNdo a elaboração do ProaTEr 2022, nos níveis Municipal, re-
gional e Estadual, com os seguintes objetivos:
1 - revisar e atualizar o Termo de referência do ProaTEr 2022, bem como, 
todos os documentos, a saber: modelos referenciais dos ProaTEr´s;
2 - Estabelecer estratégias para o assessoramento, monitoramento e ava-
liação do ProaTEr 2022, visando o fortalecimento da agricultura familiar 
e o desenvolvimento rural Sustentável;
3 – o Prazo para elaboração dos ProaTEr´s regional, Municipal é até 
30/12/2021; e o ProaTEr Estadual é até 30/01/2022.
r E S o l V E:
d E S i G N a r, os empregados abaixo relacionados para compor o Grupo 
de Trabalho denominado GT – ProaTEr 2022:
• Lysmar Quaresma Freitas – CPLAN/Coordenador do GT
• Pedro Jefferson Costa Gomes – CPL
• Micheli Gonçalves Dias – COPER
• Wildes Luiz Dops Santos Brito – COPER
• Ivanete Ferreira Alves Lopes – COTEC
• Kleber Farias Perotes – COTEC
• Jaira Maria da Silva Pimentel – CODES
• Alessandra de Cássia Silva da Silva – CODES
• Deyse Cristiane Souza de Souza – CTIC
• Gleyson José Kiyoshi Sato Barros - CTIC
• Marialva Sousa Costa – COAFI
• Anderson Costa dos Santos - COAFI
dê-se ciência, registre-se, cumpra-se e publique-se
Gabinete da Presidência, 21 de outubro de 2021
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 719436

.

.

coNtrato
.

coNtrato: Nº: 043/2021
data de assinatura: 01/10/2021
Vigência: 01/10/2021 a 29/12/2021
objeto: a empresa contratada, consoante os documentos do contrato, sua 
proposta e processo de inexigibilidade que fazem parte integrante do pre-
sente para os devidos fins de direito, se obriga por este instrumento, a 
prestar ao contratante, serviços técnicos de forma contínua de assessoria 
e consultoria junto ao setor de licitações desta EMaTEr/Pa.
dotação orçamentaria:
ProGraMa: 1491 – aGricUlTUra, PEcUária, PESca E aQUicUlTUra
P.i.aÇÃo: 2070008711-c – PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aTEr
foNTE: 0101- TESoUro do ESTado
ElEM.dESP: 339035 – SErViÇoS dE coNSUlToria
Valor Global: r$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
contratada: falESi E rEMiGio adVocacia E coNSUlToria
ENdErEÇo: rua avertano rocha, nº 228 a – cEP: 66.023-120 – campina 
Belém/Pará
ordenador: lana roberta reis dos Santos

Protocolo: 719736

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 004/2021.
 aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de 2021, a presidente 
da Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado do Pará – 
EMaTEr/Pa, de acordo com as determinações constantes na lei Geral das 
Estatais nº. 13.303/2016 e decreto estadual 2121/2018, em especial no 
seu art. 30, inciso ii, § 1º da lei nº 13.303/2016, considerando o que 
consta do processo administrativo que trata da contratação de Empre-
sa Especializada nos serviços técnicos de forma contínua de assessoria 
e consultoria junto ao setor de licitações desta EMaTEr/Pa, vem PUBli-
car o termo de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida 
pessoa jurídica falESi E rEMiGio adVocacia E coNSUlToria, cNPJ n° 
33.928.564/0001-48, determinando que se proceda à publicação.
Marituba, (Pa) 21 de outubro de 2021.
lana roberta reis dos Santos
Presidente da EMaTEr-Pa.

Protocolo: 719437
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ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de Nº 004/2021.
aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de 2021, a presi-
dente da Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado do 
Pará – EMaTEr/Pa, de acordo com as determinações constantes na lei 
Geral das Estatais nº. 13.303/2016 e decreto estadual 2121/2018, em 
especial no seu art. 30, inciso ii, § 1º da lei nº 13.303/2016, conside-
rando o que consta do processo administrativo que trata da contratação 
de empresa especializada em serviços técnicos de assessoria e consultoria 
junto ao setor de licitações desta EMaTEr/Pa, pelo período de 90 (noventa) 
dias, contatos a parti da data de assinatura do contrato, vem raTificar 
a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida 
pessoa jurídica falESi E rEMiGio adVocacia E coNSUlToria, cNPJ n° 
33.928.564/0001-48, determinando que se proceda à publicação do devi-
do extrato no diário oficial do estado.
Marituba, (Pa) 21 de outubro de 2021.
lana roberta reis dos Santos.
Presidente-EMaTEr/Pa.

Protocolo: 719435

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº140/2021;BENEfici-
ário:PaUlo roBErTo NUNES PErEira;MaTrÍcUla:57175795;fUN-
ÇÃo:aGENTE oPEracioNal;oBJETiVo:cUSTEar dESPESaS dE ProNTo 
PaGaMENTo coMo aQUiSiÇÃo dE fEcHadUraS,cadEadoS, lÂMPa-
daS,rEflETorES e TUBoS HidráUlicoS, NESTa EMaTEr-cENTral;MU-
NicÍPio: MariTUBa;ProGraMa:1491;ProJETo aTiVidadE:8711-c;-
foNTE:0101;ElEMENTo dE dESPESa:3390-30=r$1.500,00;PraZo dE 
aPlicaÇÃo:60 diaS da EMiSSÃo da ordEM BaNcária:PraZo Para 
coMProVaÇÃo:15 diaS aPÓS a rEaliZaÇÃo daS dESPESaS; ordENa-
dor dE dESPESaS :laNa roBErTa rEiS doS SaNToS.

Protocolo: 719554
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 93/2021:BENEficiário: 
EMErSoN PiNHEiro PENHa; Matrícula: 57211149; função: Extensionis-
ta rural i; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 0101; 
oBJETiVo: liberação de recurso para realização das atividades de aTEr 
conforme ProaTEr 2021;MUNicÍPio: Bujaru; Elemento de despesa: 
33903096= r$ 300,00.Prazo para aplicação do recurso: 60 dias a partir 
da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: até 31 de 
dezembro de 2021. ordENador dE dESPESaS: ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 719776

diÁria
.

Portaria de diaria Nº187/2021;BENEficiário:JorriMar Maria-
No PErEira;MaTrÍcUla: 5039150-014;fUNÇÃo:ElETriciSTa;oBJETi-
Vo: Para ViaJar coM dESTiNo aoS MUNicÍPioS dE  MoJU E BaiÃo, 
Para rEaliZaÇÃo dE lEVaNTaMENTo QUaNTo À NEcESSidadE E/oU 
rEforMa doS EScriTÓrioS locaiS EM cada MUNicÍPio. ;PErÍo-
do:19 a 20.10.2021;Nº dE diáriaS:1,5 (UMa E MEia);dESTiNo: MoJU E 
BaiÃo;ordENador dE dESPESa :KEiMENSoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 719273
Portaria de diaria Nº186/2021;BENEficiário:PaUlo roBErTo 
NUNES PErEira;MaTrÍcUla: 57175795;fUNÇÃo:aGENTE oPEracio-
Nal;oBJETiVo: Para ViaJar coM dESTiNo aoS MUNicÍPioS dE MoJU E 
BaiÃo, Para rEaliZaÇÃo dE lEVaNTaMENTo QUaNTo À NEcESSidadE 
E/oU rEforMa doS EScriTÓrioS locaiS EM cada MUNicÍPio. ;PErÍ-
odo:19 a 20.10.2021;Nº dE diáriaS:1,5 (UMa E MEia);dESTiNo:MoJU 
E BaiÃo;ordENador dE dESPESa :KEiMENSoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 719175
Portaria de diaria Nº188/2021;BENEficiário:JorriMar Ma-
riaNo PErEira;MaTrÍcUla: 5039150-014;fUNÇÃo:ElETriciSTa;oB-
JETiVo: Para ViaJar coM dESTiNo ao MUNicÍPio dE BraGaNÇa, 
Para acoMPaNHaMENTo doS SErViÇoS dE iNSTalaÇÃo do TraNS-
forMador E coNSTrUÇÃo da NoVa SUBSTaÇÃo dE ENErGia Na UdB 
;PErÍodo:20 a 22.10.2021;Nº dE diáriaS:2,5 (dUaS E MEia);dESTiNo: 
BraGaNÇa;ordENador dE dESPESa :KEiMENSoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 719574
..

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 1790/2021 - GaB/seMas 18 de oUtUBro de 
2021.

objetivo: realizar vistoria técnica em indústria Madeireira, no município 
citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Benevides /Pa
Período: 25/10 a 29/10/2021 – 04 e ½ diárias.

Servidores:
- 5926171/3 - lariSSa dE carValHo liMa- (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5934221/ 2 - WENdEll VilHENa dE carValHo- (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
-54181818/ 2 - lUiZ GUilHErME SoUZa dE MENEZES- (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 717646

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 01882/2021 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021. 
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2021/745885 - SEMaS/Pa 
rESolVE:
I-DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 099/2021- SEMAS/
Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa rc raMoS coMErcio lTda, 
os servidores: celi araújo do Nascimento, matrícula nº 5467497/5 como 
fiscal Titular e José Cristovão Mourão Noronha, matrícula nº 3252930/1, 
como fiscal Suplente, a contar da data da assinatura do Contrato em 27 de 
setembro de 2021. 
ii-determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - ccoN 
que através do setor competente, tome as devidas providências ao fiel 
cumprimento do presente ato. 
iii-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Belém/Pa, de outubro de 2021. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE. 
lÍlia Marcia raMoS rEiS diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 719781
Portaria Nº 01886/2021 - GaB/seMas

a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021. 
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2021/1076876 - SEMaS/Pa
rESolVE:
I-DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 108/2021- SEMAS/
Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E 
SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa E c Garcia doS SaNToS 
coMÉrcio, SErViÇoS E rEPrESENTaÇÕES EirEli - EPP, os servidores: 
Brenda Melise Morbach Paredes Hachem, matrícula nº 5927617/2, como 
fiscal Titular, e Gleissy Jesus Castro, matrícula nº 57176457/3 , como fiscal 
Suplente, a contar da data da assinatura do contrato em 21 de outubro 
de 2021.
ii-determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - ccoN 
que através do setor competente, tome as devidas providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
iii-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Belém/Pa, 21 de outubro de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 719738
Portaria Nº 01883/2021 - GaB/seMas

a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021. 
considerando as informações constantes nos autos do Processo - PaE n° 
2021/868793;
rESolVE:
i-SUBSTiTUir na PorTaria N° 01806/2021/GaB/SEMaS/Pa, publicada no 
DOE n° 34.737 de 18 de outubro de 2021, o fiscal suplente do Contrato n° 
105/2021-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio 
aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa G S SarMENTo 
o diSTriBUidora E coMErcio dE EQUiPaMENToS E SUPriMENToS dE 
iNforMa, o servidor alexandre oliveira ferreira, matrícula nº 54192735/2, 
fiscal suplente, pelo servidor Luis Alexandre Bezerra do Nascimento, 
matrícula n° 5953077/1, a contar da data da publicação desta portaria.
ii-determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - ccoN 
que através do setor competente, tome as devidas providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
iii-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Belém/Pa, 21 de outubro de 2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 719765
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errata
.

errata da PUBLicaÇÃo da Portaria Nº 01862/2021 - 
GaB/seMas -

dESiGNaÇÃo dE fiScal - coNTraTo Nº 106/2021-SEMaS e empresa 
aSSociaÇÃo Polo ProdUTiVo Para - faBrica ESPEraNÇa 
Publicado no doE Nº 34.742, do dia 21/10/ 2021.
onde se lê: a contar da data da assinatura do contrato em 07 de outubro 
de 2021
Leia -se: a contar da data da assinatura do contrato em 14 de outubro 
de 2021

Protocolo: 719293

.

.

coNtrato
.

coNtrato 108/2021-seMas/Pa
disPeNsa de LicitaÇÃo 018/2021-seMas/Pa

Processo PaE 2021/1076876
objeto: a aquisição de 6 (seis) barracas do tipo gazebo dobrável articu-
lada e 6.000 copos ecológicos, para atender as necessidades internas da 
SEMaS.
Valor Global: r$ 35.700,00
Vigência: 21/10/2021 a 20/10/2022
assinatura: 21/10/2021
dotação orçamentaria: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278338; 
fonte 0116; Elemento 339030, 449052; P i 2100008782c; ação 267783
contratado: E c Garcia doS SaNToS coMÉrcio, SErViÇoS E rEPrE-
SENTaÇÕES EirEli-EPP (cNPJ 26.370.836/0001-7)
Endereço: Estrada itabira n° 196 a, rua luiza Telles, casa 18, Bairro do 
centro, cEP 67030-390, fone (91) 98277-0759, eg-santos@outlook.com, 
ananindeua/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 719721
coNtrato 107/2021-seMas/Pa

PreGÃo eLetrÔNico 028/2021-seMas/Pa
Processo PaE 2021/176735
Objeto: Contratação de Laboratório acreditado pelo INMETRO para pres-
tação de serviços técnicos de coleta e análise físico-química, microbioló-
gica, biológica e nutrientes em amostras de qualidade de água, incluindo 
o fornecimento de equipamentos e a estrutura logística para execução do 
serviço para atender as demandas da SEMaS.
Valor Global: r$ 388.827,52
Vigência: 21/10/2021 a 20/10/2022
assinatura: 21/10/2021
dotação orçamentaria: Unidade 27101; Gestão 00001; PTrES 278772; 
fonte 0306005952; Elemento 339030, 339039; P i 2100008772c
contratado: coNTrolE aNaliTico aNaliSES TEcNicaS lTda (cNPJ 
05.431.967/0001-41)
Endereço: rua leão Xiii, 281, Vila dos remédios, cEP 06296-180, fone 
(11) 3603-9552, controleanalitico@controleanalitico.com.br, osasco/SP
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 719723

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

doTaÇÃo orÇaMENTária: 27.101.18.122.1297.8339.31.90.04
aUToriZaÇÃo: ProcESSo 2021/642034-SEMaS
PErÍodo: 04/11/2021 a 31/12/2021
fUNÇÃo: MoToriSTa
SErVidor: faBio riBEiro fiEl
fUNÇÃo: aUXiliar oPEracioNal
SErVidorES:
JoSafaT loPES cardoSo
JoSiaNE MEdEiroS dE liMa
KElEY ESTEr BraGa rENTE
laiSE PiNTo dE alMEida
fUNÇÃo: aSSiSTENTE dE iNfraESTrUTUra
SErVidor: JoSiMar do NaSciMENTo PErEira
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
SErVidorES:
ElENZilda SilVa BarBoSa MENEZES
EriKa lariSSa PadilHa caSTro GoMES
lUcaS fErrEira da SilVa
WElliNToN BarBoSa MadEira
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica
SErVidorES:
PriScila TaMara diaS BarroS
SaMara BraSil HaGE aMaNaJaS PENa
WladiMir dE SoUZa BriTo
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE
SErVidorES:
adriaNa do Socorro GoMES dE MElo
aliNNE NaYara NEGrao dE MElo
aNKo Marcio GoMES da rocHa ESTacio
cElia odETE TEiXEira do NaSciMENTo

daNiEllE BarBoSa SarMaNHo
ETiaNE dE SoUZa SilVa
fraNciMarY da SilVa carNEiro
GlEidSoN SaNToS BarroS
GUSTaVo NEVES SilVa
HElio fiGUEirEdo da SErra NETTo
iGor dE oliVEira ViTal
iVoNE criSTiNa MaGalHaES MUNiZ
JoYcE aNaNda PaiXao dUarTE
lariSSa da SilVa MiraNda
lariSSa dE carValHo liMa
lariSSa MarTiNS BarBoSa d’aracE
lUiZ fErNaNdo frEiTaS rodriGUES
MarcoS aNdrE PiMENTEl MacEdo
MicHEllE Maria corrEa
NaYra MicHEllY daS cHaGaS SoUZa
olGaNETH MorEira dE oliVEira
oSMar roMaN JUNior
oSValdiNa doS SaNToS araUJo
rafaEl MoNTEiro rodriGUES
raPHaEl loBaTo Prado NEVES
ricHard PiNHEiro rodriGUES
roSaNGEla Maria NEVES doS SaNToS
SaBriNa SaNToS dE liMa
TaSSia do Socorro SErra NUNES
THadEU caNTao dE SoUSa
ValEria dE fiGUEirEdo BoTElHo
PErÍodo: 05/11/2021 a 31/12/2021
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica
SErVidor: aZiEl MoraES da lUZ
PEriodo: 07/11/2021 a 31/12/2021
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
SErVidor: cESaNildE airES SaraiVa
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE
EdSoN Marcio araUJo da crUZ
faBricio ViTaliNo NEVES aGUiar
GlaUBEr NoNaTo fErrEira oliVEira
JESSica dE SoUZa MEUrEr
MoEMa racHEl riBEiro dE VaScoNcEloS
SaNdrEia PErEira MESQUiTa
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS-diretora de Gestão administra-
tiva e financeira

Protocolo: 707592
terMo aditiVo a coNtrato

doTaÇÃo orÇaMENTária: 27.101.18.122.1297.8339.31.90.04
aUToriZaÇÃo: ProcESSo 2021/1022714-SEMaS
PErÍodo: 03/11/2021 a 02/11/2022
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica-administrador de Banco 
de dados
SErVidor: SÉrGio lUiZ da SilVa raiol
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica-Programador JaVa
SErVidorES:
WalÉria PaUla da lUZ MoUra SoUZa
KarlYaNNE Paoola SilVa BraGa
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica-Programador PHP
SErVidorES:
MarcUS ViNÍciUS dE oliVEira diaS
alfrEdo liMa da coSTa JÚNior
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica-Suporte de Sistemas
SErVidor: aTaMY rEiS TaNoUE
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica-Técnico de Suporte de Ti
SErVidor: dioNiSoN PErEira SarQUiS
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica - administração
SErVidor: lUiZ alBErTo TaVarES GoMES
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 716378

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo N° 018/2021
autorizo nos termos do artigo 24, inciso V, da lei n° 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993, com suas posteriores modificações, a Dispensa de Licitação, 
referente ao Processo n° 2021/1076876, de 27 de Setembro de 2021, que 
tem por objeto a contratação da empresa E c Garcia doS SaNToS co-
MErcio, SErViÇoS E rEPrESENTaÇÃo EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 26.370.836/0001-71, com sede na Estrada itabira, n° 196 a, rua luiza 
Telles, casa 8, CEP: 67.030.-390, Bairro do Centro, Ananindeua/PA, a fim 
de adquirir de 06 (seis) Barracas de tipo gazebo, e 6.000 (Seis mil) copos 
ecológicos, para atender as necessidades internas da Secretaria de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade, no valor global de r$ 35.700,00 
(Trinta e cinco mil e setecentos reais), conforme solicitação e fundamenta-
ção constante nos autos do processo.
Belém, 21 de outubro de 2021.
ordenador:JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 719719
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°. 033/2021-seMas

Considerando a tramitação do Processo Licitatório n.º 679235/2021 e 
depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, JoSE 
MaUro dE liMa o dE alMEida, adJUdico e HoMoloGo o resultado 
do Pregão Eletrônico n.º 033/2021 - SEMAS, cujo objeto é Contratação 
de empresa especializada na comercialização de refeições por quilo, tipo 
self service e lanches aos servidores, terceirizados e estagiários através 
da concessão de espaço na Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade do Estado do Pará, tendo como vencedora do certame, a 
empresa abaixo discriminada:
Empresa: f c rocHa ProdUÇÕES E EVENToS EirEli / cNPJ: 
12.396.055/0001-41
Valor do quilograma Self Service r$ 33,80
Belém/Pa, 22 de outubro de 2021.
JoSE MaUro dE liMa o dE alMEida
SEcrETario dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE

Protocolo: 719719
terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°. 029/2021-seMas

Considerando a tramitação do Processo Licitatório n.º 803176/2021 e 
depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, JoSE 
MaUro dE liMa o dE alMEida, adJUdico e HoMoloGo o resultado 
do Pregão Eletrônico n.º 029/2021 - SEMAS, cujo objeto é Aquisição de 
biodigestores, para atender as demandas da Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade – SEMaS, tendo como vencedora do certame, 
a empresa abaixo discriminada:
Empresa: cirioS coMErcio E Edicao lTda / cNPJ: 03.890.275/0001-36
item 01 - Qtd: 30
Valor total: r$ 478.925,00
item 02 - Qtd:20
Valor total: r$ 492.890,00
Valor global: 971.815,00
Belém/Pa, 22 de outubro de 2021.
JoSE MaUro dE liMa o dE alMEida
SEcrETario dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE

Protocolo: 719712
terMo de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico N°. 035/2021-seMas
Considerando a tramitação do Processo Licitatório n.º 937584/2021 e de-
pois de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, JoSE MaU-
RO DE LIMA O DE ALMEIDA, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico 
n.º 035/2021 - SEMaS, cujo objeto é aquisição de equipamentos informá-
tica (workstations), tendo como vencedora do certame, a empresa abaixo 
discriminada:
Empresa: driVE a iNforMaTica lTda
cNPJ: 00.677.870/0003-61
item 01 – QTd: 20
Valor Unitário: 23.463,50
Valor total: r$ 469.270,00
Belém/Pa, 22 de outubro de 2021.
JoSE MaUro dE liMa o dE alMEida
SEcrETario dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE

Protocolo: 719732
terMo de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico N°. 036/2021-seMas
Considerando a tramitação do Processo Licitatório n.º 949101/2020 e de-
pois de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, JoSE MaU-
ro dE liMa o dE alMEida, HoMoloGo o resultado do Pregão Eletrônico 
n.º 036/2021 - SEMaS, cujo objeto é aquisição de container, tendo como 
vencedora do certame, a empresa abaixo discriminada:
Empresa: rafaEl rodriGUES da rocHa 90553616234 / 
cNPJ:16.802.865/0001-01
item 01
Valor unitário: r$ 27.350,00 / Qtd: 2
Valor total: r$ 54.700,00
Belém/Pa, 22 de outubro de 2021.
JoSE MaUro dE liMa o dE alMEida
SEcrETario dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE

Protocolo: 719759

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°. 036/2021-seMas

O Pregoeiro Oficial designado pela PORTARIA Nº 350/2021 – Gab/semas, 
de 18/03/2021, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV 
da Lei 10.520/02) após constatação do cumprimento das exigências legais 
relativas ao processo licitatório n° 949101/2020, resolve ADJUDICAR 
o Pregão Eletrônico nº 036/2021 – SEMAS, cujo objeto é Aquisição de 
container para atender as demandas da secretaria de estado de meio 
ambiente e sustentabilidade - semas, de acordo com as condições e 
especificações técnicas constantes no Edital, a empresa abaixo relacionada:
Empresa: rafaEl rodriGUES da rocHa 90553616234 / 
cNPJ:16.802.865/0001-01

item 01
Valor unitário: r$ 27.350,00 / Qtd: 2
Valor total: r$ 54.700,00
Belém/Pa, 22 de outubro de 2021
aZiEl MoraES da lUZ
PrEGoEiro/cPl/SEMaS

Protocolo: 719741
terMo de adJUdicaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico N°. 035/2021-seMas
O Pregoeiro Oficial designado pela PORTARIA Nº 350/2021 – Gab/semas, 
de 18/03/2021, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV 
da Lei 10.520/02) após constatação do cumprimento das exigências legais 
relativas ao processo licitatório n° 937584/2021, resolve ADJUDICAR 
o Pregão Eletrônico nº 035/2021 – SEMAS, cujo objeto é Aquisição de 
equipamentos informática (workstations), para atender as demandas da 
secretaria de estado de meio ambiente e sustentabilidade - semas, de 
acordo com as condições e especificações técnicas constantes no Edital, a 
empresa abaixo relacionada:
Empresa: driVE a iNforMaTica lTda
cNPJ: 00.677.870/0003-61
item 01 – QTd: 20
Valor Unitário: 23.463,50
Valor total: r$ 469.270,00
Belém/Pa, 21 de outubro de 2021
Kristiane Maia
PrEGoEira/cPl/SEMaS

Protocolo: 719727

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto 16/2021 – seMas/Pa
coNtrato N° 099/2021 - seMas/Pa - rc raMos coMercio 

Ltda.
Pae N° 2021/745885 - seMas/Pa

oBJETo: contratação de empresa especializada no fornecimento de Mate-
rial de consumo/Expediente.
do oBJETo: Este apostilamento tem por objeto a correção de erro material 
do contrato nº 099/2021, celebrado entre esta Secretaria de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade e a empresa rc ramos comércio ltda., 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 07.048.323/0001-02.
do Erro MaTErial:
oNde se LÊ:
cláUSUla dÉciMa SEGUNda – da ViGÊNcia, ProrroGaÇÃo E do rE-
aJUSTE
12.1. o prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data prevista para apresentação das propostas ou da apresenta-
ção do orçamento;
Leia-se:
cláUSUla dÉciMa SEGUNda – da ViGÊNcia, ProrroGaÇÃo E do rE-
aJUSTE
12.1. o prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data da assinatura do Termo contratual, em consonância com o 
art. 57, caput da lei 8.666/93;
da ratiFicaÇÃo:
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contra-
to original celebrado entre as partes.
da PUBLicaÇÃo:
Este apostilamento será publicado pela coNTraTaNTE, na forma de extra-
to, no Diário Oficial do Estado do Pará - DOE/PA, no prazo de 10 (dez) dias 
de sua assinatura, nos termos do art. 28 § 5º da constituição do Estado 
do Pará.
do foro: fica eleito o foro de Belém, capital do Estado do Pará, para 
dirimir quaisquer dúvidas ou questões resultantes da interpretação e exe-
cução deste contrato não resolvidos na esfera administrativa.
Belém (Pa), 21 de outubro de 2021.
lília Marcia ramos reis, diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 719726
aPostiLaMeNto 15/2021 – seMas/Pa

coNTraTo N° 098/2021 - SEMaS/Pa - riBEiro da crUZ coMErcio E 
SErVicoS lTda
PaE N° 2021/745885 - SEMaS/Pa
oBJETo: contratação de empresa especializada no fornecimento de Mate-
rial de consumo/Expediente.
do oBJETo: Este apostilamento tem por objeto a correção de erro material 
do contrato nº 098/2021, celebrado entre esta Secretaria de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade e a empresa ribeiro da cruz comercio e 
Servicos ltda., inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 14.846.237/0001-00.
do Erro MaTErial:
oNde se LÊ:
cláUSUla dÉciMa SEGUNda – da ViGÊNcia, ProrroGaÇÃo E do rE-
aJUSTE
12.1. o prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data prevista para apresentação das propostas ou da apresenta-
ção do orçamento;
Leia-se:
cláUSUla dÉciMa SEGUNda – da ViGÊNcia, ProrroGaÇÃo E do rE-
aJUSTE
12.1. o prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data da assinatura do Termo contratual, em consonância com o 
art. 57, caput da lei 8.666/93;
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da ratiFicaÇÃo:
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contra-
to original celebrado entre as partes.
da PUBLicaÇÃo:
Este apostilamento será publicado pela coNTraTaNTE, na forma de extra-
to, no Diário Oficial do Estado do Pará - DOE/PA, no prazo de 10 (dez) dias 
de sua assinatura, nos termos do art. 28 § 5º da constituição do Estado 
do Pará.
do foro: fica eleito o foro de Belém, capital do Estado do Pará, para 
dirimir quaisquer dúvidas ou questões resultantes da interpretação e exe-
cução deste contrato não resolvidos na esfera administrativa.
Belém (Pa), 21 de outubro de 2021.
lília Marcia ramos reis, diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 719730

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1878/2021 - GaB/seMas 
21 de oUtUBro de 2021.

objetivo: realizar ação de coleta seletiva e educação ambiental da aGro-
PEc 2021, no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Paragominas/Pa
Período: 20/10 a 01/11/2021 – 12 e ½ diárias
colaboradora Eventual:
- lidiElY rENaTa da SilVa dUTra - (colaboradora Eventual)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 719291
Portaria Nº 1838/2021 - GaB/seMas 

19 de oUtUBro de 2021.
Objetivo: Participar da Implementação da Política de Territórios Susten-
táveis, capacitação e lançamento da Tecnologia agrotag, em São félix do 
Xingu.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São félix do Xingu/Pa, carajás/Pa e Parauapebas/Pa
Período: 21/10 a 27/10/2021 – 04 e ½ diárias.
Servidor:
- 5930962/1 – raUl ProTáZio roMÃo - (Secretário adj. de Gestão de 
recursos Hídricos e clima)
ordENadora: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 719131
Portaria Nº 1760/2021 - GaB/seMas 

04 de oUtUBro de 2021.
objetivo: Vistoria Técnica na área da cooperativa dos Garimpeiros do Mi-
nério de Serra Pelada.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
Destino: Curionópolis/PA (via Carajás)
Período: 25/10 a 26/10/2021 – 1 e ½ diária
Servidores:
- 54197163/3 - MarcElo aUGUSTo MorENo da SilVa alVES - (diretor)
- 5952154/2 - ValdiNEia alVES ViEira - (Gerente)
- 5954876/1 - TadEU SoUZa PErEira - (Técnico em Gestão de Meio am-
biente)
- 5960952/1 - ErlEN aSSiS dE alMEida - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 712772
Portaria Nº 1768/2021 - GaB/seMas 

05 de oUtUBro de 2021.
objetivo: Participação dos servidores desta coordenadoria no evento Pre-
gão week (treinamento) na cidade de foz do iguaçu/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São Paulo/SP e foz do iguaçu/Pr.
Período: 24/10 a 30/10/2021 – 6 e ½ diárias.
Servidoras:
- 54190925/ 4 - KriSTiaNE Maia GlUcK PaUl - (aSSESSora)
- 97571374/ 2 - Karla fErNaNda fErrEira BarrEiroS MElo - (TEcNi-
co EM GESTao PUBlica )
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 713504
Portaria Nº 1771/2021 - GaB/seMas 

06 de oUtUBro de 2021.
objetivo: Proceder vistoria técnica prévia da UPa 01 para licenciamento de 
PMfS/Poa. no município de Juruti.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa e Jurutí/Pa.
Período: 25/10 a 29/10/2021 – 04 e ½ diárias.

Servidores:
- 57175268/ 1 - SToNE cESar caValcaNTE da coSTa - (TEcNico EM 
GESTao dE iNfra-ESTrUTUra)
- 57175631/ 1 - Marcio BraGa aMoriM - ( TEcNico EM GESTao dE 
iNfra-ESTrUTUra )
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 713988
Portaria Nº 1840/2021 - GaB/seMas 

19 de oUtUBro de 2021.
objetivo: realizar visita técnica na área da cooperativa dos Garimpeiros do 
Minério de Serra Pelada, em Curionópolis.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
Destino: Parauapebas/PA e Curionópolis/PA
Período: 25/10 a 26/10/2021– 01 e ½ diária.
Servidor:
- 5946009/1 - rodolPHo ZaHlUTH BaSToS - (Secretário adjunto de Ges-
tão e regularidade ambiental)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 717793
Portaria Nº 1841/2021 - GaB/seMas 

19 de oUtUBro de 2021.
Objetivo: Produzir material jornalístico, referente as Ações dos Territórios 
Sustentáveis, no Município de São félix do Xingu.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa, Xinguara/Pa, Parauapebas/Pa, carajás/Pa e São félix 
do Xingu/Pa.
Período: 23/10 a 27/10/2021 – 04 e ½ diárias
Servidora:
- 6403656/1 - BrUNa NEVES BraBo - (assessora)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 717923
Portaria Nº 1850/2021 - GaB/seMas 

19 de oUtUBro de 2021.
objetivo: realização de reuniões e demais alinhamentos para divulgação 
da ação de sustentabilidade a ser realizada na praia do chapéu Virado e 
farol.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino:distrito de Mosqueiro/Pa
Período: 26/10 a 28/10/2021– 01 e ½ diária.
Servidora:
- 5927617/2-BrENda MEliSE MorBacH ParEdES HacHEM - (Técnica Em 
Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 718089
Portaria Nº 1863/2021 - GaB/seMas 

19 de oUtUBro de 2021.
objetivo: como complementação, referente a PorTaria Nº 1616/2021, de 
16/09/2021, publicadas no doE nº 34.726 do dia 06/10/2021.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Pacajá/Pa
Período: 27/09 a 30/09/2021 – 04 diárias
Servidor:
- 57214816/1 - Marco aUrÉlio XaViEr dE oliVEira - (Tecnico em Ges-
tao de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 718797
Portaria Nº 1870/2021 - GaB/seMas 

20 de oUtUBro de 2021.
Objetivo: Implementação da Política de Territórios Sustentáveis, capacita-
ção e lançamento da Tecnologia agrotag.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa, Xinguara/Pa, Parauapebas/Pa e São félix do Xingu/Pa
Períodos: 23/10 a 27/10 e 22/10 a 28/10/2021
Servidores:
- 54189441/ 2 - diaNa da SilVa caSTro - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5960931/ 1 - HaMilToN fErrEira dE SoUZa NETo - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 6402936/ 2 - WElliNToN BarBoSa MadEira - (aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo)
- 5620430/ 1 - fErNaNdo MESQUiTa riBEiro - (MoToriSTa)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 719135
Portaria Nº 1877/2021 - GaB/seMas 

21 de oUtUBro de 2021.
Objetivo: Implementação da Política de Territórios Sustentáveis, capacita-
ção e lançamento da Tecnologia agrotag.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Parauapebas/Pa, Maraba/Pa, Xinguara/Pa e São félix do Xingu/
Pa
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Período: 21/10 a 27/10/2021– 06 e ½ diárias
Servidores:
– 5953107/1 - fraNcY roSY NaVa dE oliVEira SoUZa - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 55588165/4 - MaiTE aZEVEdo BarBoSa SaUMa - (Gerente)
ordENadora: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 719254
Portaria Nº 1885/2021 - GaB/seMas 

21 de oUtUBro de 2021.
objetivo: Participação no Seminário de Gestão ambiental Municipal: de-
safios e possibilidades nos Municípios da Região do Guamá como PALES-
TraNTES, no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: ourém/Pa
Período: 21/10 a 22/10/2021 – 01 e ½ diária
Servidores:
- 6005246/ 2 - daVi GoNcalVES PiNTo - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5930886/ 2 - iSaBEl loBaTo NoBrE - (Gerente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 719527
Portaria Nº 1888/2021 - GaB/seMas 

21 de oUtUBro de 2021.
objetivo: documentar e fazer cobertura jornalística, referente a agenda do 
governo do estado do pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São Paulo/SP.
Período: 21/10 a 26/10/2021 – 05 e ½ diárias
Servidora:
- 6403656/1 - BrUNa NEVES BraBo - (assessora)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 719670
Portaria Nº 1887/2021 - GaB/seMas 

21 de oUtUBro de 2021.
objetivo: Vistoria técnica para acompanhamento de simulado de emer-
gência e dos serviços de reflutuação do Navio Haidar, no Porto de Vila do 
conde.
origem: Belém/Pa.
destino: Barcarena/Pa.
Período: 21/10 a 22/10/2021– 1 e ½ diária.
Servidores:
- 8400928/1- MarcoS ENoQUE lEiTE liMa - (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
- 57175269/1 - liNS SaNdro rESQUE daMaScENo - (Técnico em Gestão 
de infra-estrutura)
- 5092663/1 - riTa dE caSSia NaSciMENTo caValcaNTE - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 54191335/2 - iVaN roBErTo SaNToS araÚJo - (Técnico em Gestão de 
infra-Estrutura)
ordenador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão administra-
tiva e financeira

Protocolo: 719633

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 02/ 3856/2021

o objeto é contratação de serviço pessoa física para pilotar embarcação 
(lancha de pequeno porte 15hp) para ação de sinalização e monitoramento 
da Estação Ecológica do Grão-Pará, imprescindível ao deslocamento dentro 
da Estação Ecológica (ESEC) Grão Pará, cujo acesso se faz exclusivamente 
por via fluvial, a partir do Km 60 da BR-163, saindo de Cachoeira Porteira, 
com a utilização de embarcações pequenas, e com a finalidade de reali-
zar atividade de monitoramento da Unidade de conservação, atendendo 
ao disposto em seu Plano de Manejo e às necessidades do instituto de 
desenvolvimento florestal e da Biodiversidade –idEflor-Bio,  conforme 
especificação no anexo I .
o idEflor-Bio informa aos licitantes e interessados a rEVoGaÇÃo da 
presente licitação, por razões de conveniência e oportunidade.
Desta forma, nos termos do art. 109, I, alínea c, da Lei 8.666/93, ficam 
os interessados intimados para oferecerem o recurso no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis.
As manifestações poderão ser enviadas para o endereço eletrônico rosiane.
terra@ideflorbio.pa.gov.br

Protocolo: 719329

diÁria
.

Portaria Nº. 606 de 15 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº. 2021/1115465 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Garantir a segurança dos técnicos da GrcN-2 e atuar no controle 
de acesso dos coletores de castanhas no interior da flota do Trombetas
origem: Santarém-Pa
destino: oriximiná e Jaramacaru-Pa
Período: 06 a 21/10/2021 - 15,5 (quinze e meia) diárias
Servidor: SUB TEN PM lindemberg Medeiros Bezerra - 5734029
SGT PM Janailson de oliveira - 57200567
cB PM Edson Vicente da Silva - 572225981
cB PM Kátia Maria Sousa Pereira - 57214857
cB PM rudney Silva de Sousa - 572230861
Sd PM Humberto da Silva- 6401108
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 719691

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 1572/2021 - saGa, PUBLicada eM 
doe Nº 34.739, PUBLicada eM 19.10.2021

oNde LÊ: PErÍodo: 09 à 12.09.2021
Leia-se: PErÍodo: 01 à 05.10.2021
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719653

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 27-2021-FisP - eXercÍcio: 2021
objeto: iNScriÇÃo dE 6 (SEiS) SErVidorES No EVENTo dENo-
MiNado “15º PrEGÃo WEEK - 25 a 29 oUTUBro dE 2021. Valor To-
tal: r$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais), data da as-
sinatura: 21/10/2021, Vigência: 21/10/2021 a 20/10/2022, Processo nº 
2021/1129959, função Programática: 44.101.06.181.1502.8264. Nature-
za: 339039. ação: 231695. fonte: 0141. Pi: 1050008264c. contratada: 
iNSTiTUTo NEGÓcioS PÚBlicoS do BraSil lTda, inscrita no cNPJ sob o 
nº 10.498.974/0002-81. MarcElo aMaro da GaMa/diretor e ordenador 
de Despesa do FISP - RUDIMAR BARBOSA DOS REIS/Instituto Negócios 
Públicos do Brasil.

Protocolo: 719330
coNtrato adMiNistratiVo Nº 206/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1049169
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 199/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso Superior 
de Polícia e Bombeiro Militar/ cSPBM 2021, aprovado pela resolução nº 
377/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 507/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$ 4.480,00 (quatro mil e quatrocentos e oitenta reais)
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832- capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. 31.101.06.128.1502.8832 - capacita-
ção dos agentes de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capa-
citação dos agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: ElSoN lUiZ BriTo da SilVa
cPf: 307.591.882-20
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719251
coNtrato adMiNistratiVo Nº 213/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1049169
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 192/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso Superior 
de Polícia e Bombeiro Militar/ cSPBM 2021, aprovado pela resolução nº 
377/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 508/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
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Valor Global: r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832- capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. 31.101.06.128.1502.8832 - capacita-
ção dos agentes de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capa-
citação dos agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: JoÃo fraNciSco Garcia rEiS
cPf: 094.055.502-68
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719252
coNtrato adMiNistratiVo Nº 214/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1049169
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 191/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso Superior 
de Polícia e Bombeiro Militar/ cSPBM 2021, aprovado pela resolução nº 
377/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 493/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832- capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. 31.101.06.128.1502.8832 - capacita-
ção dos agentes de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capa-
citação dos agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: JoÃo Márcio PalHETa da SilVa
cPf: 266.336.042-20
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719253
coNtrato adMiNistratiVo Nº 202/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1049169
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 203/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso Superior 
de Polícia e Bombeiro Militar/ cSPBM 2021, aprovado pela resolução nº 
377/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 488/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832- capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. 31.101.06.128.1502.8832 - capacita-
ção dos agentes de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capa-
citação dos agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: alESSaNdro SoBral fariaS
cPf: 468.187.582-15
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719236
coNtrato adMiNistratiVo Nº 209/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1049169
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 202/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso Superior 
de Polícia e Bombeiro Militar/ cSPBM 2021, aprovado pela resolução nº 
377/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 505/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832- capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. 31.101.06.128.1502.8832 - capacita-
ção dos agentes de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capa-
citação dos agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: HElENa lÚcia daMaScENo fErrEira
cPf: 128.275.412-20
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719238
coNtrato adMiNistratiVo Nº 210/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1049169
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 203/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso Superior 
de Polícia e Bombeiro Militar/ cSPBM 2021, aprovado pela resolução nº 
377/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 509/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses

Valor Global: r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832- capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. 31.101.06.128.1502.8832 - capacita-
ção dos agentes de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capa-
citação dos agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: HElToN cHarlES araÚJo MoraiS
cPf: 588.662.052-49
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719240
coNtrato adMiNistratiVo Nº 209/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1049169
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 202/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso Superior 
de Polícia e Bombeiro Militar/ cSPBM 2021, aprovado pela resolução nº 
377/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 505/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832- capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. 31.101.06.128.1502.8832 - capacita-
ção dos agentes de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capa-
citação dos agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: HElENa lÚcia daMaScENo fErrEira
cPf: 128.275.412-20
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719241
coNtrato adMiNistratiVo Nº 210/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1049169
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 203/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso Superior 
de Polícia e Bombeiro Militar/ cSPBM 2021, aprovado pela resolução nº 
377/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 509/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832- capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. 31.101.06.128.1502.8832 - capacita-
ção dos agentes de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capa-
citação dos agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: HElToN cHarlES araÚJo MoraiS
cPf: 588.662.052-49
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719242
coNtrato adMiNistratiVo Nº 203/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1049169
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 196/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso Superior 
de Polícia e Bombeiro Militar/ cSPBM 2021, aprovado pela resolução nº 
377/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 510/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832- capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. 31.101.06.128.1502.8832 - capacita-
ção dos agentes de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capa-
citação dos agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: alEXaNdro NaPolEÃo SaNT’aNa
cPf: 079.473.867-22
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719243
coNtrato adMiNistratiVo Nº 204/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1049169
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 197/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso Superior 
de Polícia e Bombeiro Militar/ cSPBM 2021, aprovado pela resolução nº 
377/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 502/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
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Valor Global: r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832- capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. 31.101.06.128.1502.8832 - capacita-
ção dos agentes de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capa-
citação dos agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: aNdErSoN rodriGo TaVarES SilVa
cPf: 773.837.292-34
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719245
coNtrato adMiNistratiVo Nº 201/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1049169
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 194/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso Superior 
de Polícia e Bombeiro Militar/ cSPBM 2021, aprovado pela resolução nº 
377/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 489/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832- capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. 31.101.06.128.1502.8832 - capacita-
ção dos agentes de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capa-
citação dos agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: alBErNaNdo MoNTEiro da SilVa
cPf: 562.372.432-91
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719234
coNtrato adMiNistratiVo Nº 207/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1049169
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 200/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso Superior 
de Polícia e Bombeiro Militar/ cSPBM 2021, aprovado pela resolução nº 
377/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 511/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832- capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. 31.101.06.128.1502.8832 - capacita-
ção dos agentes de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capa-
citação dos agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: fErNaNdo alBErTo BilÓia da SilVa
cPf: 581.214.472-91
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719247
coNtrato adMiNistratiVo Nº 208/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1049169
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 201/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso Superior 
de Polícia e Bombeiro Militar/ cSPBM 2021, aprovado pela resolução nº 
377/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 500/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832- capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. 31.101.06.128.1502.8832 - capacita-
ção dos agentes de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capa-
citação dos agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: flaVia rENaTa rodriGUES lEal
cPf: 704.964.632-68
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719248
coNtrato adMiNistratiVo Nº 205/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1049169
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 198/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso Superior 
de Polícia e Bombeiro Militar/ cSPBM 2021, aprovado pela resolução nº 
377/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 506/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses

Valor Global: r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832- capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. 31.101.06.128.1502.8832 - capacita-
ção dos agentes de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capa-
citação dos agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: cÉZar lUiZ ViEira
cPf: 486.424.360-34
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719249
coNtrato adMiNistratiVo Nº 235/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1074141
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 182/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais es-
pecializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da 
disciplina Políticas Públicas de Segurança Pública, no curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela resolução n°396/2021 
- coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 518/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: WaNdo diaS MiraNda
cPf: 594.033.492-04
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719208
coNtrato adMiNistratiVo Nº 225/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1034574
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 177/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso de aperfei-
çoamento de Oficiais/ CAOBM 2021 – Especialização em Gestão de Unidade 
Bombeiro Militar com Ênfase em defesa civil/ cao PM Especialização em 
Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 378/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 478/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047 
26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047 31.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 
339036 e 339047.
contratado: arTHUr arTEaGa dUraNS VilacorTa
cPf: 847.762.852-15
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719217
coNtrato adMiNistratiVo Nº 226/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1034574
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 174/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso de aperfei-
çoamento de Oficiais/ CAOBM 2021 – Especialização em Gestão de Unidade 
Bombeiro Militar com Ênfase em defesa civil/ cao PM Especialização em 
Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 378/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 481/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$3.200,00 (três mil e duzentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047 
26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047 31.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 
339036 e 339047.
contratado: HElToN cHarlES araÚJo MoraiS
cPf: 588.662.052-49
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719218
coNtrato adMiNistratiVo Nº 227/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1034574
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 175/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso de aperfei-
çoamento de Oficiais/ CAOBM 2021 – Especialização em Gestão de Unidade 
Bombeiro Militar com Ênfase em defesa civil/ cao PM Especialização em 
Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 378/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 480/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
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Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047 
26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047 31.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 
339036 e 339047.
contratado: EdUardo cElSo da SilVa fariaS
cPf: 593.495.812-72
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719219
coNtrato adMiNistratiVo Nº 228/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1034574
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 173/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso de aperfei-
çoamento de Oficiais/ CAOBM 2021 – Especialização em Gestão de Unidade 
Bombeiro Militar com Ênfase em defesa civil/ cao PM Especialização em 
Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 378/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 482/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047 
26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047 31.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 
339036 e 339047.
contratado: JoÃo fraNciSco Garcia rEiS
cPf: 094.055.502-68
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719220
coNtrato adMiNistratiVo Nº 211/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1049169
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 204/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso Superior 
de Polícia e Bombeiro Militar/ cSPBM 2021, aprovado pela resolução nº 
377/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 503/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832- capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. 31.101.06.128.1502.8832 - capacita-
ção dos agentes de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capa-
citação dos agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: JESiaNE caldEraro coSTa ValE
cPf: 295.355.732-68
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719231
coNtrato adMiNistratiVo Nº 212/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1049169
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 193/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso Superior 
de Polícia e Bombeiro Militar/ cSPBM 2021, aprovado pela resolução nº 
377/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 504/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832- capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. 31.101.06.128.1502.8832 - capacita-
ção dos agentes de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capa-
citação dos agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: JoaNa d’arc do carMo liMa
cPf: 121.941.402-63
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719232
coNtrato adMiNistratiVo Nº 218/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1049169
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 187/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso Superior 
de Polícia e Bombeiro Militar/ cSPBM 2021, aprovado pela resolução nº 
377/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 497/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses

Valor Global: r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832- capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. 31.101.06.128.1502.8832 - capacita-
ção dos agentes de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capa-
citação dos agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: roSaNa PErEira fErNaNdES
cPf: 136.040.152-00
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719229
coNtrato adMiNistratiVo Nº 215/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1049169
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 190/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso Superior 
de Polícia e Bombeiro Militar/ cSPBM 2021, aprovado pela resolução nº 
377/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 495/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832- capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. 31.101.06.128.1502.8832 - capacita-
ção dos agentes de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capa-
citação dos agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: JoSÉ GilBErTo QUiNTEro TorrES
cPf: 526.391.852-68
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719225
coNtrato adMiNistratiVo Nº 216/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1049169
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 189/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso Superior 
de Polícia e Bombeiro Militar/ cSPBM 2021, aprovado pela resolução nº 
377/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 496/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832- capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. 31.101.06.128.1502.8832 - capacita-
ção dos agentes de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capa-
citação dos agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: ricardo aNdrÉ Biloia da SilVa
cPf: 630.844.062-00
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719226
coNtrato adMiNistratiVo Nº 217/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1049169
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 188/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso Superior 
de Polícia e Bombeiro Militar/ cSPBM 2021, aprovado pela resolução nº 
377/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 494/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832- capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. 31.101.06.128.1502.8832 - capacita-
ção dos agentes de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capa-
citação dos agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: roBErTo MaGNo rEiS NETTo
cPf: 776.466.302-68
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719227
coNtrato adMiNistratiVo Nº 231/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1034574
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 170/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso de aperfei-
çoamento de Oficiais/ CAOBM 2021 – Especialização em Gestão de Unidade 
Bombeiro Militar com Ênfase em defesa civil/ cao PM Especialização em 
Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 378/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 485/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
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Vigência: 6 meses
Valor Global: r$3.200,00 (três mil e duzentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047 
26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047 31.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 
339036 e 339047.
contratado: WilliaM roGÉrio SoUZa da SilVa
cPf: 605.196.142-91
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719211
coNtrato adMiNistratiVo Nº 223/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1034574
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 178/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso de aperfei-
çoamento de Oficiais/ CAOBM 2021 – Especialização em Gestão de Unidade 
Bombeiro Militar com Ênfase em defesa civil/ cao PM Especialização em 
Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 378/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 477/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047 
26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047 31.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 
339036 e 339047.
contratado: alYNE GiSEllE caMElo loUZEiro
cPf: 709.528.762-72
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719212
coNtrato adMiNistratiVo Nº 224/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1034574
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 176/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso de aperfei-
çoamento de Oficiais/ CAOBM 2021 – Especialização em Gestão de Unidade 
Bombeiro Militar com Ênfase em defesa civil/ cao PM Especialização em 
Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 378/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 479/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047 
26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047 31.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 
339036 e 339047.
contratado: cEZar alBErTo TaVarES da SilVa
cPf: 617.572.412-72
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719214
coNtrato adMiNistratiVo Nº 229/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1034574
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 172/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso de aperfei-
çoamento de Oficiais/ CAOBM 2021 – Especialização em Gestão de Unidade 
Bombeiro Militar com Ênfase em defesa civil/ cao PM Especialização em 
Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 378/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 483/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047 
26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047 31.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 
339036 e 339047.
contratado: JoÃo Márcio PalHETa da SilVa
cPf: 266.336.042-20
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719215
coNtrato adMiNistratiVo Nº 230/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1034574
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 171/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso de aperfei-
çoamento de Oficiais/ CAOBM 2021 – Especialização em Gestão de Unidade 

Bombeiro Militar com Ênfase em defesa civil/ cao PM Especialização em 
Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 378/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 484/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047 
26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047 31.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 
339036 e 339047.
contratado: roSaNa PErEira fErNaNdES
cPf: 136.040.152-00
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719216
coNtrato adMiNistratiVo Nº 232/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1074141
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 179/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais es-
pecializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da 
disciplina língua Brasileira de Sinais, no curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública, aprovado pela resolução n°396/2021 - coNSUP
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 517/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: carla criSTiNa arrUda fraNÇa do carMo
cPf: 001.836.352-05
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719202
coNtrato adMiNistratiVo Nº 233/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1074141
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 180/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais es-
pecializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da 
disciplina inglês i, no curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, 
aprovado pela resolução n°396/2021 - coNSUP
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 519/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: carla daNiElE NaSciMENTo da coSTa
cPf: 005.133.752-52
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719203
coNtrato adMiNistratiVo Nº 234/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1074141
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 181/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina Violência, criminalidade e Prevenção, no curso Superior de Tecnolo-
gia em Segurança Pública, aprovado pela resolução n°396/2021 - coNSUP
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 516/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: JorGE lUiZ araGÃo SilVa
cPf: 442.725.612-00
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719204
coNtrato adMiNistratiVo Nº 222/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1049169
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 183/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso Superior 
de Polícia e Bombeiro Militar/ cSPBM 2021, aprovado pela resolução nº 
377/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 501/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais)
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832- capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 31.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0101.
contratado: WaNdo diaS MiraNda
cPf: 594.033.492-04
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719199
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coNtrato adMiNistratiVo Nº 219/2021-seGUP/Pa
Processo Eletrônico nº 2021/1049169
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 186/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso Superior 
de Polícia e Bombeiro Militar/ cSPBM 2021, aprovado pela resolução nº 
377/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 492/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832- capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 31.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0101.
contratado: SaNdoVal BiTTENcoUrT dE oliVEira NETo
cPf: 256.905.822-04
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719195
coNtrato adMiNistratiVo Nº 220/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1049169
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 185/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso Superior 
de Polícia e Bombeiro Militar/ cSPBM 2021, aprovado pela resolução nº 
377/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 498/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais)
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832- capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 31.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0101.
contratado: SÔNia da coSTa PaSSoS
cPf: 562.870.702-34
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719196
coNtrato adMiNistratiVo Nº 221/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1049169
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 184/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, no curso Superior 
de Polícia e Bombeiro Militar/ cSPBM 2021, aprovado pela resolução nº 
377/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 499/2021-coNJUr
data de assinatura: 18 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832- capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 31.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0101.
contratado: TaliTHa BUENaNo fraNÇa GUErrEiro
cPf: 835.965.422-00
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719198

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 25/2021-seGUP/Pa
a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social comunica que 
realizará licitação na Modalidade PrEGÃo, na forma ElETrÔNica, do tipo 
MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por loTE, modo 
de disputa aBErTo.
oBJETo: contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viços, de forma continua de apoio administrativo, limpeza, conservação, 
higienização e manutenção, com fornecimento de mão de obra, todos os 
materiais, equipamentos e ferramentas necessários, a serem executados 
nas dependências internas e externas dos prédios que integram a Secreta-

ria de Segurança Pública e Defesa Social, conforme especificações estabe-
lecidas neste Termo de referência (aNEXo i).
daTa da aBErTUra: 08/11/2021.
HORA DA ABERTURA: 09:30 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras/pt-br (UaSG: 
925801)
OBS: O presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br ou www.compraspara.pa.gov.br
Belém(Pa), 21 de outubro de 2021.
Joyce Kelle Silva da costa
Pregoeira designado

Protocolo: 719745

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

 terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 02/2021–FisP
 a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social/SEGUP, 
através do fundo de investimento de Segurança Pública/fiSP, inscrito no 
cNPJ/Mf nº 05.054.952/0001-01, com sede na rua arcipreste Manoel Te-
odoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, Belém/Pa, por 
intermédio de seu diretor e ordenador de despesa, no âmbito de suas 
atribuições legais, rESolVE, com fundamento no artigo 25, inciso ii, da 
lei federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores pela lei fede-
ral nº 8.883/1994, pela iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo celebrar com a 
empresa iNSTiTUTo NEGÓcioS PÚBlicoS do BraSil lTda, inscrita no 
cNPJ sob o nº 10.498.974/0002-81, estabelecida na av. José Maria de 
Brito, nº 1707, Jardim das Nações, na cidade de foz do iguaçu-Pr, cEP: 
85.864-320, telefone: (41) 3778-1760, tendo por objetivo a iNScriÇÃo 
dE 6 (SEiS) SErVidorES No EVENTo dENoMiNado “15º PrEGÃo WEEK 
- 25 a 29 oUTUBro dE 2021”, para atender as necessidades com vista na 
Qualificação e Formação de profissionais GESTORES e ASSESSORES que 
atuam na coMiSSÃo PErMaNENTE dE liciTaÇÃo/cPl/fiSP, no âmbito 
da SEcrETaria dE SEGUraNÇa PUBlica E dEfESa Social, através do 
fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGUraNÇa PUBlica - fiSP, no valor global 
de r$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais), conforme Processo 
administrativo nº 2021/1129959.
função Programática: 44.101.06.181.1502.8264
Natureza: 339039
ação: 231695
fonte: 0141
Pi: 1050008264c
Belém/Pa, 21 de outubro de 2021.
MarcElo aMaro da GaMa - TEN cEl QoPM
diretor e ordenador de despesa/fiSP

Protocolo: 719319

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo
raTifico, nos termos do artigo 26 da lei federal nº 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores, o Termo de inexigibilidade nº 02/2021–fiSP.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Presidente do fiSP

Protocolo: 719321

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1612/2021-saGa
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor: aNdrÉ aUGUSTo da SilVa oliVEira
Matrícula: 5950944
Programa de Trabalho: 218238
fonte do recurso: 0101000000
Natureza da despesa:
339039 - r$ 2.000,00
ordenador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719646

diÁria
.

Portaria Nº 1609/2021-saGa
OBJETIVO: para participar do I Fórum de Mulheres da Segurança Pública 
do Pará e do i Encontro Estadual de Guardas Municipais femininas do Pará.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
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MUNicÍPio dE oriGEM: rEcifE/PE
dESTiNo(S): BElÉM/Pa
PErÍodo: 25 à 29.10.2021
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor(ES): (colaBoradora EVENTUal) rEBEca iSiS corrEia dE 
fiGUEirEdo, Mf: SdS/PE
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1610/2021-saGa
oBJETiVo: para participar do 15º Pregão Week .
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): foZ do iGUaÇU/Pr
PErÍodo: 24 à 30.10.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 07(sete) de alimentação e 06 (seis) de pou-
sada
SErVidorE(S): SGT PM VaNdEr clEiToN GUiMarÃES alVES, Mf: 
57200201-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1611/2021-saGa
oBJETiVo: para participar do 15º Pregão Week .
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): foZ do iGUaÇU/Pr
PErÍodo: 24 à 30.10.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 07(sete) de alimentação e 06 (seis) de pou-
sada
SErVidorE(S): MaJ BM aUGUSTo cÉSar dE oliVEira SilVa, Mf: 
57190113-1
cB PM JoSÉ roBErTo riBEiro coSTa, Mf: 4219443-1
cB BM caroliNE dE alMEida MarTiNS, Mf: 57189267-1
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 6 ½ (seis e meia)
SErVidor(ES): lUciaNa cUNHa da SilVa, Mf: 57192666-1
Marcio EMidio PErEira caMElo, Mf: 5917284-2
adriaNNE coSTa alVES, Mf: 5936907-5
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719701
Portaria Nº 1613/2021-saGa

oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BarcarENa/Pa
PErÍodo: 09 à 12.10.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pou-
sada
SErVidorE(S): cB PM GaBriEl SoarES STocH, Mf: 57222222
cB BM adlY da crUZ fariaS, Mf: 57189115-1
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3 ½ (três e meia)
SErVidorE(S): clEYToN fErNaNdo PaiXÃo dE SoUSa coSTa , 
Mf: 54196767
EdilSoN BriTo coSTa, Mf: 59153-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 719816

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1607/2021-saGa
BeLÉM, 21 de oUtUBro de 2021

coNSidEraNdo: o Plano de férias 2021 da SEGUP.
r E S o l V E: conceder férias regulamentares no mês de dezembro de 
2021, aos servidores abaixo relacionados:
 

NoME carGo/fUNÇÃo P. aQUiSiTiVo PErÍodo a SEr 
GoZado MaTrÍcUla

adEMir doS SaNToS aSSiSTENTE adM. 2020/2021 07/12 a 06/01/2022 3156320/1

adMa Barra SaliM coordENador GrUPo 
TraBalHo 2020/2021 01/12 a 30/12/2021 80845089/5

aNdrÉ icaSSaTTi 
QUEiroZ

coordENador SEGU-
raNÇa oPEracioNal 2020/2021 01/12 a 30/12/2021 5817889/5

aNEliSE NaZarÉ 
TriNdadE

coordENador coN-
SUlToria JUrÍdica 2020/2021 01/12 a 30/12/2021 5915723/3

carloS MaX aMaral 
daNTaS aSSESSor Policial 2020/2021 01/12 a 30/12/2021 5281067/3

Elcio GUiMarÃES liMa GErENTE Nr/cda 2020/2021 01/12 a 30/12/2021 5580730/2

fáBio da lUZ dE PiNHo coordENador 
ProJEToS 2020/2021 01/12 a 30/12/2021 5420610/4

fraNciSca alVES dE 
BarroS

GErENTE coNTra iNTE-
liGÊNcia 2020/2021 01/12 a 30/12/2021 5859204/2

GErSoN rodriGUES dE 
SoUSa GErENTE Nr/alTaMira 2020/2021 01/12 a 30/12/2021 5147549/3

GUilHErME cElSo 
roBErT JÚNior

GErENTE NÚclEoS 
rEGioNaiS 2020/2021 01/12 a 30/12/2021 5773997/2

laUrÉcio SilViNo coU-
To da rocHa aSSiSTENTE adM. 2020/2021 01/12 a 30/12/2021 58980/1

MarcElo aMaro da 
GaMa dirETor/fiSP 2020/2021 01/12 a 30/12/2021 5817714/3

MarcElo SaNToS da 
SilVa

GErENTE coNTrolE 
caMPi 2020/2021 01/12 a 30/12/2021 5398100/3

MarcElo SoUZa dE 
VaScoNcEloS GErENTE Nr/SaNTarÉM 2020/2021 01/12 a 30/12/2021 5632056/2

Márcio roBErTo No-
GUEira dE aBrEU

coordENador SEGU-
raNÇa corPoraTiVa 2020/2021 01/12 a 30/12/2021 5788250/4

Márcio roGÉrio alVES 
PErEira GErENTE MaTErial 2019/2020 01/12 a 30/12/2021 5420946/2

MarcUS faBiaNo da 
coSTa SarQUiS

dirETor Naf/SaN-
TarÉM 2020/2021 01/12 a 30/12/2021 5618118/5

MarcUS ViNiciUS dE 
caSTro alVES

coordENador 
ProJEToS 2019/2020 01/12 a 30/12/2021 5808103/5

Maria dE NaZarÉ Mar-
TiNS PErEira BarroS

TÉcNico dE adM.
fiNaNÇaS 2020/2021 01/12 a 30/12/2021 3152650/1

oPHir dUarTE MUfarrEJ aSSESSor iii 2020/2021 01/12 a 30/12/2021 5808120/7
PaUlo SÉrGio NaSci-

MENTo fariaS
GErENTE NÚclEo caP. 
fÍSica ProfiSSioNal 2020/2021 01/12 a 30/12/2021 5695325/3

rHUaN VENÍcio ElErES 
BarroS

coordENador TEc.da 
iNforMaÇÃo 2020/2021 01/12 a 30/12/2021 5950962/1

rodriGo MarTiNS 
do ValE

coordENador PolÍTi-
caS dE PrEVENÇÃo 2020/2021 01/12 a 30/12/2021 57216356/2

roSEMarY da SilVa 
SoarES aSSiSTENTE adM. 2020/2021 09/12 a 07/01/2022 3697/1

SUSaNa daS GraÇaS 
carPiNa cHaVES da 

SilVa
SEcrETário dirETÓria 2020/2021 01/12 a 30/12/2021 57221689/2

TaYlor BrUNo aNaiSSi 
dE oliVEira PErEira

coordENador oPEra-
ÇÕES flUViaiS 2020/2021 01/12 a 30/12/2021 5811201/3

WalBEr fErNaNdo 
BaTiSTa SarMENTo

GErENTE SiSTEMaS 
iNforMaÇÕES 2020/2021 01/12 a 30/12/2021 5921990/2

WaldilENE liSBoa 
SoUZa

GErENTE NÚclEo 
iNforMaÇÃo E docU-

MENTaÇÃo
2020/2021 01/12 a 30/12/2021 57188804/4

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 719324

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

aViso de editaL
Pregão Eletrônico nº 047/2021 – CPL/PMPA. Órgão: POLÍCIA MILITAR DO 
Pará. objeto: “contratação de pessoa jurídica especializada no forneci-
mento de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos para aparelhar os 
imóveis da Polícia Militar do Pará que estão em construção e serão entre-
gues no ano de 2021 e início de 2022, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. data e hora de abertura: 
04/11/2021, às 09h30 (horário de Brasília). local: www.gov.br/compras. 
informações: (91)98421-0841. Edital se encontra disponível nos sites: 
www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/compras . Belém-Pa, 21  de  
outubro de 2021. JacQUEliNE da TriNdadE SaNTiaGo – MaJ QoPM rG 
35498 - PrEGoEira

Protocolo: 719750
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aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de editaL
Pregão Eletrônico nº 46/2021 – CPL/PMPA. Órgão: POLÍCIA MILITAR DO 
Pará. objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 
Notebook 2 em 1 para ser empregado no Quartel do comando-Geral, cujas 
especificações se encontram detalhadas no Termo de Referência, conforme 
condições, quantidade e exigências estabelecidas no edital. data e hora 
de abertura: 04/11/2021, às 09h30 (horário de Brasília). local: www.gov.
br/compras. informações: (91) 984210841. Edital se encontra disponível 
nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/compras. Belém-Pa, 
21 de outubro de 2021. GiSElY MoraES dE carValHo - MaJ QoPM rG 
30354 – PrEGoEira.

Protocolo: 719406

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 008/2021 - ccc
o diretor da diretoria de apoio logístico da Polícia Militar do Pará – dal/
PMPa, usando de suas atribuições legais concedidas por meio das PorTaria 
Nº 643/2021 – SccMo/dGP, publicada no Boletim Geral da PMPa nº 083, 
de 03/05/2021; rESolVE: art.. 1º HoMoloGar o certame da cotação 
Eletrônica nº 008/2021 CCC, decorrente do Processo Administrativo 
Eletrônico nº 2021/617643 cujo objeto consiste na “AQUISIÇÃO DE LUVAS 
Para ProcEdiMENToS NÃo cirÚrGicoS TaMaNHoS G e M para uso das 
Unidades de apoio do corpo Militar de Saúde (cMS) da Polícia Militar do 
Pará (PMPa)”, cNPJ: 21.496.459/0001-06, no valor total de r$ 10.450,00 
(dez mil quatrocentos e cinquenta reais), com fundamento no art. nº 38 da 
lei federal nº 8.666/93; art. 2º – rEMETEr o referido processo ao chefe 
do Centro de Compras e Contratos-CCC, a fim de que seja providenciada 
a formalização do compromisso de contrato ou Elemento Substitutivo de 
contrato, emissão de Prd e NoTa dE EMPENHo em favor da empresa 
vencedora; artº 3º – dETErMiNo publicação desta homologação em 
diário no prazo previsto em lei; Belém/Pa, 19 de outubro de 2021; JorGE 
WilSoN PiNHEiro dE araÚJo – cEl QoPM; diretor de apoio logístico.

Protocolo: 719834

diÁria
.

Portaria Nº 1955/21/di/dF – objetivo: i Jornada administrativa-
Pedagógica do PROERD (Emenda Parlamentar Nº 21DEM00111) 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 10 a 15/10/2021; Quantidade de diárias: 05 
de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB PM Jose Nildo Gonçalves 
Mendes; cPf: 853.271.312-20; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data
Portaria Nº 1956/21/di/dF – objetivo: i Jornada administrativa-
Pedagógica do PROERD (Emenda Parlamentar Nº 21DEM00111); 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 10 a 15/10/2021; Quantidade de diárias: 05 
de alimentação e 05 de pousada; Servidor: CB PM Mônica Brito Lima; CPF: 
841.929.762-34; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data
Portaria Nº 1957/21/di/dF – objetivo: i Jornada administrativa-
Pedagógica do PROERD (Emenda Parlamentar Nº 21DEM00111); 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 10 a 15/10/2021; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB PM ailton de Souza 
almeida; cPf: 787.056.492-34; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data
Portaria Nº 1958/21/di/dF – objetivo: i Jornada administrativa-
Pedagógica do PROERD (Emenda Parlamentar Nº 21dEM00111); 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 10 a 15/10/2021; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT PM Tiago ribeiro 
lopes; cPf: 808.276.322-15; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data
Portaria Nº 1959/21/di/dF – objetivo: i Jornada administrativa-
Pedagógica do PROERD (Emenda Parlamentar Nº 21DEM00111); 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: rondon do 
Pará-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 10 a 15/10/2021; Quantidade de 
diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: Sd PM anderson 
rosa dos Santos; cPf: 048.219.563-06; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data

Portaria Nº 1960/21/di/dF – objetivo: i Jornada administrativa-
Pedagógica do PROERD (Emenda Parlamentar Nº 21DEM00111); 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 10 a 15/10/2021; Quantidade de diárias: 05 
de alimentação e 05 de pousada; Servidores: MaJ PM Marcélia chaves Nina; 
cPf: 357.631.322-20; Valor: r$ 1.582,60. SUB TEN PM Silvia Margareth 
Souza dos Santos; cPf: 298.596.202-10; Valor: r$ 1.318,80. SGT PM 
leonardo Pereira ferreira; cPf: 936.781.342-20; Valor: r$ 1.318,80. 
cB PM Bruno Souza fahd; cPf: 981.505.882-72; Valor: r$ 1.266,00. cB 
PM luís fernando Santos da Trindade; cPf: 796.580.592-87; Valor: r$ 
1.266,00. Sd PM augusto cezar Santa rosa cardoso; cPf: 007.996.472-
92; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data
Portaria Nº 1961/21/di/dF – objetivo: i Jornada administrativa-
Pedagógica do PROERD (Emenda Parlamentar Nº 21DEM00111); 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 10 a 15/10/2021; Quantidade de diárias: 05 
de alimentação e 05 de pousada; Servidor: Sd PM Joao farias cunha; cPf: 
937.279.502-00; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data
Portaria Nº 1962/21/di/dF – objetivo: i Jornada administrativa-
Pedagógica do PROERD (Emenda Parlamentar Nº 21DEM00111) ; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 10 a 15/10/2021; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB PM antonio Sammy 
costa Neves; cPf: 946.932.182-00; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data
Portaria Nº 1963/21/di/dF – objetivo: i Jornada administrativa-
Pedagógica do PROERD (Emenda Parlamentar Nº 21DEM00111); 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 10 a 15/10/2021; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB PM Solano lima 
Pantoja; cPf: 000.120.932-97; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data
Portaria Nº 1964/21/di/dF – objetivo: i Jornada administrativa-
Pedagógica do PROERD (Emenda Parlamentar Nº 21DEM00111); 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 10 a 15/10/2021; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB PM Tânia correia dos 
Santos; cPf: 739.105.702-91; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data
Portaria Nº 1965/21/di/dF – objetivo: i Jornada administrativa-
Pedagógica do PROERD (Emenda Parlamentar Nº 21dEM00111); 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 10 a 15/10/2021; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB PM rondival alves 
Prado; cPf: 534.300.262-53; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data
Portaria Nº 1966/21/di/dF – objetivo: i Jornada administrativa-
Pedagógica do PROERD (Emenda Parlamentar Nº 21DEM00111); 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Xinguara-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 10 a 15/10/2021; Quantidade de diárias: 05 
de alimentação e 05 de pousada; Servidores: cB PM Julio Sena da Silva; 
cPf: 735.116.412-68; Valor: r$ 1.266,00. cB PM adenilio lopes ferreira; 
cPf: 014.459.311-41; Valor: r$ 1.266,00. cB PM rosemiro ribeiro 
Pantoja Junior; cPf: 996.379.282-00; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM Joao 
Paulo cordeiro ferreira; cPf: 956.885.102-00; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM 
Jhonatan alcântara dos Santos; cPf: 016.124.202-22; Valor: r$ 1.266,00.
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data
Portaria Nº 1967/21/di/dF – objetivo: i Jornada administrativa-
Pedagógica do PROERD (Emenda Parlamentar Nº 21DEM00111); 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santana do 
araguaia-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 10 a 15/10/2021; Quantidade 
de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM 
Juliana de oliveira andrade; cPf: 866.549.932-68; Valor: r$ 1.318,80. 
cB PM Neurimar dias aires; cPf: 933.924.861-91; Valor: r$ 1.266,00. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data
Portaria Nº 1969/21/di/dF – objetivo: i Jornada administrativa-
Pedagógica do PROERD (Emenda Parlamentar Nº 21DEM00111); 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: redenção-Pa; 
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destino: Marabá-Pa; Período: 10 a 15/10/2021; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT PM João Batista da 
Silva almeida; cPf: 489.091.572-91; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data

Protocolo: 719519
Portaria Nº 1970/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: capitão Poço-
Pa; destino: Goianésia do Pará-Pa; Período: 18 a 19/10/2021; Quantidade 
de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: cB PM antonio 
rosenildo dos Santos Pastana; cPf: 630.330.382-04; Valor: r$ 395,64. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1971/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: anajás-Pa; Período: 18 a 21/10/2021; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cEl PM Helderley Souza 
de oliveira; cPf: 623.308.532-20; Valor: r$ 949,56. TEN cEl PM afonso 
Geomarcio alves dos Santos; cPf: 467.136.112-49; Valor: r$ 949,56. 
SGT PM deilton lima de Moraes; cPf: 886.618.902-25; Valor: r$ 791,28. 
SGT PM Jeziel correa Pureza; cPf: 520.124.922-15; Valor: r$ 791,28. cB 
PM Paulo renato Bispo Tubarão; cPf: 997.467.432-87; Valor: r$ 759,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1972/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: curralinho-Pa; 
destino: anajás-Pa; Período: 13 a 16/10/2021; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Mario oliveira de 
oeiras; cPf: 303.239.402-34; Valor: r$ 923,16. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1973/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Barcarena-Pa; Período: 21 a 27/10/2021; Quantidade de diárias: 
07 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: MaJ PM rute andréa 
de Souza campos; cPf: 607.629.772-72; Valor: r$ 2.057,38. caP PM 
Patricia Brandão ribeiro; cPf: 861.505.962-49; Valor: r$1.885,91. caP 
PM luana Maria lima alves; cPf: 751.456.422-53; Valor: r$ 1.885,91. 
caP PM Waldner ricardo Souza de carvalho; cPf: 709.442.292-04; 
Valor: r$ 1.885,91. SGT PM reinaldo Viana E Silva; cPf: 379.066.232-
15; Valor: r$ 1.714,44. SGT PM odeni José dos Santos lopes; cPf: 
587.701.862-00; Valor: R$ 1.714,44. SGT PM Adriano Jefferson Soares 
Modesto; cPf: 747.695.612-53; Valor: r$ 1.714,44. SGT PM alan Bahia 
leite; cPf: 751.319.512-91; Valor: r$ 1.714,44. SGT PM ana lúcia de 
oliveira Pereira; cPf: 288.762.962-04; Valor: r$1.714,44. SGT PM 
rafael do carmo leal; cPf: 800.223.592-49; Valor: r$1.714,44. cB PM 
celiany ribeiro de Quadros; cPf: 939.827.982-72; Valor: r$1.645,80. 
cB PM dilson dos Santos campos Junior; cPf: 855.864.472-15; Valor: 
r$1.645,80. cB PM ris Novaes caribé; cPf: 381.477.262-87; Valor: r$ 
1.645,80. cB PM ceres Marques Batista; cPf: 703.083.492-53; Valor: r$ 
1.645,80. Sd PM Marcos Paulo Vieira de Souza; cPf: 936.089.342-00; 
Valor: r$ 1.645,80. Sd PM felipe Matheus Soares ferreira Nobre; cPf: 
013.315.202-23; Valor: r$ 1.645,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1974/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Brasilia-df; Período: 12 a 16/10/2021; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 04 de pousada e 04 de indenização; Servidores: MaJ PM 
Paulo Ubiratan lopes casseb; cPf: 713.597.962-15; Valor: r$ 2.235,12. 
SGT PM fransuanne Silveira Nascimento; cPf: 685.871.982-20; Valor: r$ 
1.920,16. cB PM izaías alves dos Santos; cPf: 875.753.292-34; Valor: 
r$ 1.772,48. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 1975/21/di/dF – objetivo: i Jornada administrativa 
Pedagógica PROERD (Emenda Parlamentar Nº 21DEM00111); Fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: conceição do araguaia-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 10 a 15/10/2021; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: cB PM carlos Henrique 
ribeiro Soares; cPf: 928.950.501-04; Valor: r$ 1.266,00. cB PM Tatiane 
da Silva Pinto; cPf: 756.527.142-04; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM lucimar 
alves lopes; cPf: 899.655.582-72; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 719618
Portaria Nº 125/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
NoSSa SENHora aParEcida 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 08 a 
13/10/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 

Servidor: cB PM Paulo renato da Silva; cPf: 802.525.672-34; Valor: 
r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Protocolo: 719647
Portaria Nº 1439/21/di/dF – objetivo: ações de Policia 
Judiciaria; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 16 a 21/08/2021; Quantidade 
de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN 
cEl adauto luiz Moreira de Souza Junior, cPf: 509.045.822-72; Valor: r$ 
1.582,60. SGT PM alberto Estoécio Bragança Bentes; cPf: 489.400.892-
00; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 719660

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito, o 3º apostilamento ao contrato administra-
tivo nº 029/2016–daL/PMPa, publicado no Diário Oficial do Estado nº 
34.717 de 30/09/2021, com Protocolo nº 710957; registre-se, publique-se 
e cumpra-se; Belém/Pa, 21 de outubro de 2021; JoSÉ dilSoN MElo dE 
SoUZa JÚNior – cEl QoPM; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 719698
GoVerNo do estado do ParÁ

PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 

ForMaÇÃo de PraÇas – cFP/PMPa/2020
editaL Nº 29-cFP/PMPa/sePLad, de 21 de oUtUBro de 2021 

reiNteGraÇÃo de caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – 
SEPlad e a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa, no uso de suas 
atribuições legais e em face das decisões judiciais proferidas em caráter 
liminar, tornam pública a suspensão da eliminação dos candidatos, bem 
como a reintegração no certame, na condição “sub judice”, para participar 
das demais etapas do concurso público destinado à admissão ao curso de 
formação de Praças da Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, conforme 
a seguir:
1 da reiNteGraÇÃo de caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice
1.1 ficam reintegrados no certame os candidatos na seguinte ordem: 
número de inscrição e nome completo em ordem alfabética.
272127239, JHoNYS fraNciSco PiNHEiro (sub judice, ação ordinária 
nº 0801827-86.2021.8.14.0074); 272112013, KlaUS EliPHaS SilVEira 
dE SoUZa (sub judice, ação ordinária nº 0801561-80.2021.8.14.0048); 
272105032, NaYra do NaSciMENTo oliVEira (sub judice, ação ordinária 
nº 0801819-12.2021.8.14.0074); 272142109, raiaNE da VEiGa 
GoNÇalVES (sub judice, ação ordinária nº 0801813-05.2021.8.14.0074).
1.2 os candidatos mencionados no subitem 1.1 já participaram da 3ª Etapa 
– Exame de avaliação de Saúde, realizada no período de 30/09/2021 a 
08/10/2021.
2 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2021.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 719845
GoVerNo do estado do ParÁ

PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 

ForMaÇÃo de PraÇas – cFP/PMPa/2020
editaL Nº 30-cFP/PMPa/sePLad, de 21 de oUtUBro de 2021

reiNteGraÇÃo de caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – 
SEPlad e a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa, no uso de suas 
atribuições legais e em face das decisões judiciais proferidas em caráter 
liminar, tornam pública a suspensão da eliminação dos candidatos, bem 
como a reintegração no certame, na condição “sub judice”, para participar 
das demais etapas do concurso público destinado à admissão ao curso de 
formação de Praças da Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, conforme 
a seguir:
1 da reiNteGraÇÃo de caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice
1.1 ficam reintegrados no certame os candidatos na seguinte ordem: 
número de inscrição e nome completo em ordem alfabética:
272156594, adriaNo dE alMEida MoraiS (sub judice, ação ordinária 
nº 0810228-46.2021.8.14.0051); 272123170, alEXaNdrE MoraiS 
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dE carValHo JUNior (sub judice, ação ordinária nº 0802066-
68.2021.8.14.0049); 272127922, BrENo alMEida corrEa (sub 
judice, ação ordinária nº 0800806-61.2021.8.14.0014); 272107131, 
BrENo TraVaSSo SaraiVa doS SaNToS (sub judice, Mandado de 
Segurança nº 0810226-76.2021.8.14.0051); 272168994, carloS 
rafaEl PErEira do ESPirÍTo SaNTo (sub judice, ação ordinária nº 
0854895-46.2021.8.14.0301); 272116600, cacio alVES carValHo 
(sub judice, ação ordinária nº 0801887-59.2021.8.14.0074); 272201834, 
dalYla da SilVa alEXaNdrE (sub judice, ação ordinária nº 0801885-
89.2021.8.14.0074); 272121892, EriK SilVa (sub judice, ação ordinária 
nº 0801884-07.2021.8.14.0074); 272104415, GilSoN alBErTo doS 
SaNToS ViEira JÚNior ( sub judice, ação ordinária nº 0858025-
44.2021.8.14.0301); 272121378, HENdErSoN loBo da coNcEicao ( 
sub judice, ação ordinária nº 0801883-22.2021.8.14.0074) 272121862, 
JEaNNE PaTricia MorEira HaNSHKoV MoraiS (sub judice, ação ordinária 
nº 0802045-92.2021.8.14.0049); 272101480, Joao PEdro PErEira dE 
SoUZa (sub judice, ação ordinária nº 0810019-13.2021.8.14.0040); 
272103787, JoSE claUdio SaNToS dE oliVEira (sub judice, ação 
ordinária nº 0801835-63.2021.8.14.0074); 272161858, MarlUS 
WilliaMNS dE SoUZa SaNToS (sub judice, ação ordinária nº 0801828-
71.2021.8.14.0074); 272114759, NaYara SHirlEY SilVa doS SaNToS 
(sub judice, agravo de instrumento nº 0810864-68.2021.8.14.0000); 
272112147, ValdEir coNcEicao coSTa rEiS (sub judice, ação ordinária 
nº 0800801-39.2021.8.14.0014); 272180674, WaGlENE GEMaQUE 
GoNZaGa (sub judice, ação ordinária nº 0858754-70.2021.8.14.0301); 
2 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2021.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 719846
GoVerNo do estado do ParÁ

PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 

ForMaÇÃo de PraÇas - cFP/PMPa/2020
editaL Nº 31-cFP/PMPa/sePLad, de 21 de oUtUBro de 2021
a PolÍcia MiliTar do Pará (PMPa) e a SEcrETaria dE ESTado dE 
PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SEPlad), no uso das suas atribuições 
legais e em cumprimento da decisão judicial proferida na ação ordinária, 
processo nº 0831650-06.2021.8.14.0301, TorNaM PÚBlica a alteração 
da condição de eliminadas para aprovadas e não classificadas no Resultado 
final da Prova Objetiva – Sexo Feminino do concurso público destinado à 
admissão ao curso de formação de Praças da Polícia Militar do Pará - cfP/
PMPa/2020 das candidatas relacionadas, nos seguintes termos: 
1. conforme os subitens 11.3 e 11.3.1 do Edital nº01-cfP/PMPa/SEPlad, 
de 12 de novembro de 2020, as candidatas abaixo relacionadas são 
consideradas aprovadas na Prova Objetiva, mas não classificadas à 2ª Fase 
- Exame de Avaliação Psicológica, de acordo com o subitem 12.2.b) do 
referido Edital. 
cfP/PMPa (sexo feminino) 

iNscriÇÃo NoMe ordeM de cLassiFicaÇÃo Na 
ProVa oBJetiVa

272168653 SilMara ViEGaS dE carValHo 397

272103235 lorENa NoGUEira BarBoSa 406

272132713 Maria dE NaZarE MENdES da SilVa 414

272110014 PriScila SiBElE SoUZa MoUra 445

272134073 KEZia MorEira lacErda 506

272218067 EdUarda SUSiEllE MaToS dE SoUSa 544

272102513 JESSica SilVa da NaTiVidadE 561

272152140 aNa caroliNa rodriGUES araUJo 598

272166331 rUaNa coSTa da MoTa 622

272116790 KESia rodriGUES liMa45 628

272157181 rafaEla ValENTE dE QUEiroZ doS SaNToS 655

272147716 ElZilENE fErrEira MENdES 667

272101264 lUciaNa fraNca SaNToS 741

272112093 lUaNa rodriGUES GoMES 760

272129820 VaNESSa fErrEira dE liMa BarBoSa 764

272101021 aMaNda GaBriEla SaNToS fErNaNdES 789

272173031 Maria JoSilENE SaNToS da SilVa 791

272128496 JacKEliNE dE JESUS SilVa coSTa 850

272141774 aYESHa ViTor dE MoUra 883

272142073 aliNE Maiara SoUSa da SilVa 896

272162552 ValEria rocHa dE SoUZa 1064

272104431 aNa flaVia SilVa doS aNJoS 1127

272117834 aNdrESSa WaTaNaBE frEirES VilEla 1166

272123224 ViToria daNiElY PiNHEiro PaiXao 1376

272101761 daiaNE diaS rodriGUES Mafra 3645

272105439 JUliaNa da SilVa alVES 6775

272120327 daNiEllY SaMara Mafra PErEira 7193

2. Este edital destina-se à cumprir a decisão liminar proferida nos autos do 
processo judicial nº 0831650-06.2021.8.140301 e, nos termos da referida 
decisão, a condição de “aprovadas, mas não classificadas”, não implica 
em classificação automática para a 2ª fase do concurso, sendo esta uma 
decisão de caráter precário, podendo vir a sofrer alterações até o trânsito 
em julgado do processo.
3. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2021.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 719847

GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 
adMiNistraÇÃo (sePLad)

coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 
ForMaÇÃo de oFiciais – cFo/PMPa/2020

editaL Nº 29-cFo/PMPa/sePLad, de 21 de oUtUBro de 2021 
reiNteGraÇÃo de caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa, no uso de suas 
atribuições legais e em face das decisões judiciais proferidas em caráter 
liminar, tornam pública a suspensão da eliminação dos candidatos, bem 
como a reintegração no certame, na condição “sub judice”, para participar 
das demais etapas do concurso público destinado à admissão ao curso de 
Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará – CFO/PMPA/2020, conforme 
a seguir:
1 da reiNteGraÇÃo de caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice
1.1 ficam reintegrados no certame os candidatos na seguinte ordem: nú-
mero de inscrição e nome completo em ordem alfabética:
273101001, aNa PaUla oliVEira da SilVa PacHEco (sub judice, ação or-
dinária nº 0803000-65.2021.8.14.0133); 273101006, MoiSES ProGENio 
NoGUEira (sub judice, ação ordinária nº 0813521-62.2021.8.14.0006).
1.2 os candidatos mencionados no subitem 1.1 já participaram da 3ª Eta-
pa – Exame de avaliação de Saúde, realizada no período de 30/09/2021 
a 08/10/2021.
1 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2021.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 719848

GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 
adMiNistraÇÃo (sePLad)

coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 
ForMaÇÃo de oFiciais – cFo/PMPa/2020

editaL Nº 30-cFo/PMPa/sePLad, de 21 de oUtUBro de 2021 
reiNteGraÇÃo de caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa, no uso de suas 
atribuições legais e em face das decisões judiciais proferidas em caráter 
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liminar, tornam pública a suspensão da eliminação dos candidatos, bem 
como a reintegração no certame, na condição “sub judice”, para participar 
das demais etapas do concurso público destinado à admissão ao curso de 
Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará – CFO/PMPA/2020, conforme 
a seguir:
1 da reiNteGraÇÃo de caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice
1.1 ficam reintegrados no certame os candidatos na seguinte ordem: nú-
mero de inscrição e nome completo em ordem alfabética:
273100638, GErPHESoN criSTiaN do NaSciMENTo rodriGUES (sub 
judice, ação ordinária nº 0813742-45.2021.8.14.0006).
2 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2021.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 719849

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 015/2021 – GaF/sUP.FUNdo, 
de 20 de oUtUBro de 2021

Nome do Servidor: JoSÉ GaldiNo riBEiro filHo, rG: 20142
cargo do Servidor: TEN cEl QoPM, Mf: 5420598/1, cPf: 450.712.842-00
Fonte: 0150 (Recurso Próprio,  Natureza da Despesa: 33.90.30
Valor: r$ 4.000,00 (quatro mil reais)
Prazos: aplicação: 50 dias / Prestação de contas: 10 dias
ordenador: lÍSio EdUardo caPEla HErMES – cEl QoSPM
diretor do fUNSaU

Protocolo: 719286

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1335/2021-GaB/dGPc/LiceNciar
BeLÉM, 19 de oUtUBro de 2021

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo o teor da correspondência nº 056/2021-aSSiNdElP/
adEPol-Pa, datado de 16/09/2021, bem como a ata de posse da nova 
diretoria da associação dos delegados de Polícia do Pará, para o triênio 
2021/2023,
r E S o l V E:
i - coNcEdEr a servidora alESSaNdra do Socorro da SilVa JorGE, 
delegada de Polícia civil, Matrícula nº 5826055, licENÇa Para dESEM-
PENHo dE MaNdaTo claSSiSTa No SiNdicaTo doS dElEGadoS dE 
PolÍcia do Pará - SiNdElP/Pa, para o triênio 2021/2023, a contar de 
01/01/2021 até 31/12/2023;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civi

Protocolo: 719566
Portaria N.º 175/2021-dGPc/diVersos

BeLÉM-Pa, 14 de oUtUBro de 2021
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil aNa MicHEllE 
GoNÇalVES SoarES ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;

coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a PorTaria N°182/2020-dG/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N° 34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
i - dESiGNar nos termos da lei nº 8.666/93 o servidor alTEMir NU-
NES PacHEco, Escrivão de Polícia matrícula nº 5232120 para acompanhar 
como FISCAL a execução do Contrato nº 110/2021–PC/PA, firmado com a 
empresa M.i. MoNTrEal iNforMáTica lTda, cNPJ Nº 42.563.392/0001-
26, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de instalação, configurações, customizações, parametrizações, 
treinamento, suporte técnico e assessoria continuada para software do tipo 
Service desk., e no seu impedimento o servidor SÉrGio oliVEira dU-
arTE, Escrivão de Polícia matrícula nº 5232910, que assistirá o referido 
contrato com as mesmas atribuições, no âmbito da Polícia civil do Estado 
do Pará, desde o início até o término da vigência contratual.
III – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabeleci-
dos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iV – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 719569
Portaria Nº 1336/2021-GaB/dGPc/LiceNciar

BeLÉM, 19 de oUtUBro de 2021
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo o teor da correspondência nº 056/2021-aSSiNdElP/
adEPol-Pa, datado de 16/09/2021, bem como a ata de posse da nova 
diretoria da associação dos delegados de Polícia do Pará, para o triênio 
2021/2023,
r E S o l V E:
i - coNcEdEr ao servidor faBio VEloSo dE caSTro, delegado de Po-
lícia civil, Matrícula nº 5332613, licENÇa Para dESEMPENHo dE MaN-
daTo claSSiSTa No SiNdicaTo doS dElEGadoS dE PolÍcia do Pará 
- SiNdElP/Pa, para o triênio 2021/2023, a contar de 01/01/2021 até 
31/12/2023;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 719568
Portaria Nº 1338/2021-GaB/dGPc/LiceNciar

BeLÉM, 19 de oUtUBro de 2021
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo o teor da correspondência nº 056/2021-aSSiNdElP/
adEPol-Pa, datado de 16/09/2021, bem como a ata de posse da nova 
diretoria da associação dos delegados de Polícia do Pará, para o triênio 
2021/2023,
r E S o l V E:
i - coNcEdEr a servidora SiMoNE fEliNTo fraNca, delegada de Polícia 
civil, Matrícula nº 57233545, licENÇa Para dESEMPENHo dE MaNda-
To claSSiSTa No SiNdicaTo doS dElEGadoS dE PolÍcia do Pará 
- SiNdElP/Pa, para o triênio 2021/2023, a contar de 01/01/2021 até 
31/12/2023;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 719593
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Portaria Nº 1337/2021-GaB/dGPc/LiceNciar
BeLÉM, 19 de oUtUBro de 2021

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo o teor da correspondência nº 056/2021-aSSiNdElP/
adEPol-Pa, datado de 16/09/2021, bem como a ata de posse da nova 
diretoria da associação dos delegados de Polícia do Pará, para o triênio 
2021/2023,
r E S o l V E:
i - coNcEdEr ao servidor fraNciSco BiSMarcK BorGES filHo, dele-
gado de Polícia civil, Matrícula nº 57192893, licENÇa Para dESEMPENHo 
dE MaNdaTo claSSiSTa No SiNdicaTo doS dElEGadoS dE PolÍcia 
do Pará - SiNdElP/Pa, para o triênio 2021/2023, a contar de 01/01/2021 
até 31/12/2023;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 719589

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato n°112/2021-Pc/Pa. Modalidade de licitação: Pregão Ele-
trônico n°022/2021. Partes: Polícia Civil do Estado do Pará. CNPJ nº 
00.368.105/0001-06 e a Empresa odiMilSoN alVES PErEira – PiaUiPEl 
EMBalaGENS E SErViÇoS – EPP. cNPJ nº 03.930.566/0001-00. data da 
assinatura: 13/10/2021. Vigência: 13/10/2021 a 31/12/2021. Valor: r$ 
140.000,00 (cento e quarenta mil reais). objeto: aQUiSiÇÃo dE ficHaS 
dE ProNTUárioS. Processo nº 2021/925221. orçamento: 40101.06.422.
1500.8804.339030.0101. contratada: Empresa odiMilSoN alVES PErEi-
ra – PiaUiPEl EMBalaGENS E SErViÇoS – EPP. Endereço da contratada: 
rua Barroso, n° 908, Bairro Sul centro, cEP 64.001-130, em Teresina/
Pi, Tel: (86) 3222-8005/ 99807-1949, e-mail: piauipel@hotmail.com. or-
denadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 719346
coNtrato

Contrato: 110/2021– PC/PA. REF: Pregão Eletrônico nº 16/2021. Partes: 
Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. M. i. MoN-
TREAL INFORMÁTICA S. A. CNPJ nº 42.563.692/0001-26. Classificação do 
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
instalação, configurações, customizações, parametrizações, treinamento, 
suporte técnico e assessoria continuada para software do tipo service desk. 
data da assinatura: 21/10/2021. Vigência: 21/10/2021 a 21/10/2022. or-
çamento: Programa de Trabalho Natureza de despesa fonte de recurso 
origem do recurso. 06.126.1508.8238.339040.0101. Estadual. com o va-
lor total r$ 98.855,00. Proc. nº 2021/186139. contratado: M. i. MoNTrE-
al iNforMáTica S. a. Endereço: avenida Professor Magalhães Penido, nº 
77, Bairro: aeroporto, cEP: 31270-383 – Belo Horizonte/MG, fone: (31) 
3329-1400, e-mail: mi.bel@montreal.com.br. ordenador: ana Michelle 
Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia 
civil/Pa.

Protocolo: 719561

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 59 /2021 – PcPa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e a empresa coGNYTE BraSil S.a, pes-
soa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 01.207.219/0001-29.
DO OBJETO: Aquisição soluções tecnológicas voltadas para a aplicação táti-
ca pelo Sistema de inteligência da Polícia civil do estado do Pará, cENTro 
DE MONITORAMENTO COGNYTE CLARIAN, conforme especificações cons-
tantes no termo de referência e a proposta da contratada.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, i da lei nº 
8.666/93, considerando a inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 7.800.000,00 (Sete Milhões e oitocentos Mil reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
UNidadE orÇaMENTária 40101 – PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
ProGraMa:1502 – SEGUraNÇa PÚBlica
ProJETo aTiVidadE: 8840 – GErENciaMENTo daS aÇÕES dE iNforMa-
ÇÃo E ProdUÇÃo do coNHEciMENTo

NaTUrEZa da dESPESa: 449052 – EQUiPaMENToS E MaTErial PErMa-
NENTE
ProGraMa dE TraBalHo: 06.183.1502.8840
foNTE dE rEcUrSo: 0101– rEcUrSoS ordiNárioS
ordENador rESPoNSáVEl: Walter resende de almeida, delegado Geral 
de Polícia civil.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 21 de outubro de 2021
Walter resende de almeida
delegado Geral de Polícia civil

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 59 /2021 – PcPa

o Exmo. Sr. Walter resende de almeida, delegado Geral de Polícia civil, re-
solve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 59 /2021 – PCPA, 
para Aquisição soluções tecnológicas voltadas para a aplicação tática pelo 
Sistema de inteligência da Polícia civil do estado do Pará, cENTro dE Mo-
NiToraMENTo coGNYTE clariaN.
Valor: r$ 7.800.000,00 (Sete Milhões e oitocentos Mil reais).
daTa: 21 de outubro de 2021
Walter resende de almeida
delegado Geral de Polícia civil

Protocolo: 719542

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº363 de 19/10/2021-daF
SErVidor: SilVio criSTiaNo aBrao lUcEiro
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 54197857/3
PErÍodo:01.11.2021 à 30.12.2021
TriÊNio: 29.04.2017 à 28.04.2020

Protocolo: 719651

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N º364 de 20/10/202-daF
NoME: ilaNa aNdrEiSE cUNHa riBEiro
carGo: farmaceutico Bioquimico MaTrÍcUla: 54188031/2
PErÍodo:13.09.2021 à 27.09.2021

Portaria N º365 de 20/10/202-daF
NoME: ilaNa aNdrEiSE cUNHa riBEiro
carGo: Perito criminal MaTrÍcUla: 54188031/2
PErÍodo:13.09.2021 à 27.09.2021

Protocolo: 719642

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 1299/ 2021 
aNToNio ErcilEi dE aNdradE 
MaTrÍcUla: 55590320/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
carloS fErNaNdo dE MElo loPES 
MaTrÍcUla: 5689376/2 
carGo: Perito criminal
cidadE: doM EliZEU - Pa
diáriaS: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 17/09/2021 a 27/09/2021 
oBJETiVo: realizar perícia técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1138/ 2021
fErNaNdo doUGlaS JardiM SaNToS 
MaTrÍcUla: 54188040/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 20/09/2021 a 30/09/2021 
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 719570
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.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

ProGraMa cNH Pai d’ÉGUa Nº 01/2021- detraN/Pa
reLaÇÃo de caNdidatos seLecioNados
MetroPoLitaNa - adiÇÃo de cateGoria a: 
aBda BENaia SaNToS da coSTa, ***40240;adElaidE Maria carVa-
lHo lEao, ***65253;adria carla PoNTES BraNdao BarBoSa, 
***80265;adria diVa doS SaNToS PErEira, ***87208;adriaNa SaN-
ToS da SilVa MiraNda, ***86234;adriaNa TEiXEira dE SENa, 
***62253;adriaNE MiraNda dE MENdoNca, ***53272;adriaNo SilVa 
MEdEiroS, ***40208;adriEl SaNToS SiQUEira, ***13203;adrilVa-
Nia da coNcEicao caMPoS, ***56229;alaN dalToN PErEira SoUTo, 
***29249;alaN doS SaNToS PiNHEiro, ***05208;alaN MoNTEiro da 
SilVa, ***17238;alaN PaTricK BaraTa MarTiNS, ***59289;alcY 
PHElYPE fErrEira ESPiNoSa, ***16230;alda aParEcida caMPoS PiN-
To, ***25204;aldalENE do Socorro SoUSa da coSTa, ***15222;al-
dENira MarQUES SoarES, ***05204;aldo aNdradE da SilVa NETo, 
***57295;alESSaNdra MEriaM PErEira da SilVa, ***52229;alES-
SaNdra dE SENa liMa, ***24272;alEX lorraN Gaia raBElo, 
***57225;alicE MorEira TEiXEira, ***29205;aliNa dariaNE frEiTaS 
da SilVa, ***13293;aliNE fErrEira diaS cardoSo, ***66291;aliNE 
GlEicE loPES da SilVa, ***50297;allaNda THaYNara SaNToS PiMEN-
TEl, ***54201;allEX dE SoUZa BorGES, ***80220;aMaNda BriTo 
SaNTaNa, ***03260;aMaNda STEPHaNNY da coSTa lEMoS, 
***25255;aMaNda TEiXEira BaSToS, ***48220;aMaNda TErESa doS 
SaNToS ViaNa PErEira, ***28238;aMilToN raMoS PErEira, 
***22291;aNa BEaTriZ dE oliVEira MacHado, ***28201;aNa caro-
liNE raBElo MorEira, ***93282;aNa criSTiNa da SilVa riBEiro, 
***28268;aNa lidia cUNHa da VEiGa, ***51207;aNa lorENa da Sil-
Va riBEiro, ***25233;aNa lUcia dE SoUSa MoNTEiro, ***64234;aNa 
raPHaElla oliVEira dE oliVEira, ***64232;aNa ViToria SoUZa Sil-
Va, ***79204;aNdErSoN fErrEira SaNcHES, ***32220;aNdErSoN 
NaSciMENTo Maia, ***64291;aNdErSoN riKElMY coSTa doS rEME-
dioS, ***80223;aNdrE PiNHEiro riBEiro, ***46272;aNdrEia GoMES 
dE oliVEira SaNToS, ***87279;aNdrEia SaNToS daS dorES, 
***70253;aNdrESSa alVES riBEiro, ***04286;aNdrESSa PErEira 
SilVa, ***81203;aNdrESSa rodriGUES dE JESUS, ***11260;aNdrES-
Sa SaNToS BraGa, ***96203;aNElYNE dE caSSia doS SaNToS MoN-
TEiro, ***32285;aNGElo GaBriEl loPES aMoEdo, ***91291;aNGElo 
NoGUEira fErrEira, ***46244;aNNE KarollYNE NaSciMENTo da Sil-
Va, ***25200;aNNY NEllY MoUra do carMo, ***78200;aNToNia 
arYaNNE NaSciMENTo da SilVa, ***63208;aNToNia arYEllY NaSci-
MENTo da SilVa, ***55280;aNToNio carloS GoMES alfaia, 
***23204;aNToNio SoarES da foNSEca NETo, ***38280;aPHoNSo 
dElEoN MarTiNS dE MoraiS, ***03205;ariadNES dE oliVEira cHa-
GaS, ***07200;arlEY aYlToN SilVa da SilVa, ***30290;arYadNE NU-
NES SoUSa, ***76208;arYlSoN cordEiro loBaTo, ***61207;aUGUS-
To EVaNdro MarcoS loUBE, ***03237;BEaTriZ da cUNHa dE frEi-
TaS, ***88288;BEaTriZ GiSElY da SilVa oliVEira, ***17204;BEaTriZ 
PiNHEiro SilVa, ***82277;BEaTriZ raad MacHado, ***81203;BEli-
Sia roBErTa fiGUEira oliVEira, ***63282;BENEdiTo SoarES da 
cUNHa, ***81234;BHrUNo cESar TadaiESKY liMa dE oliVEira, 
***63253;BrENda dE NaZarE lEoPoldiNo GoMES, ***25291;BrENda 
MaToS da coSTa, ***21294;BrENo alBUQUErQUE MaToS, 
***35288;BrUNo HENriQUE da SilVa PErEira, ***08253;BrUNo NU-
NES da coSTa, ***47277;caMila lETicia corrEa Maia, ***72219;ca-
riNa SoarES doS SaNToS, ***36291;carla cilENE rodriGUES liMa, 
***09215;carla criSTiNa SaNToS doS SaNToS, ***07200;carloS 
GEoVaNE fErNaNdES JorGE JUNior, ***71240;carloS HENriQUE 
fErrEira da SilVa, ***99287;caroliNE coSTa PErEira, ***50220;ca-
roliNE da SilVa NoGUEira, ***59292;caroliNE PrUdENTE diaS, 
***26267;caroliNE TorQUaTo riBEiro, ***88331;cEliNo PalHa dE 
aTaidE JUNior, ***42249;cESar rodriGo fiGUEirEdo, ***81200;ci-
cEro GoMES dE SoUZa, ***37253;cilENE MarTiNS SENa, 
***25253;cirNE JUSSiE coSTa laSMar, ***43215;claUdia PErEira 
doS PaSSoS, ***81229;claYMila KYTEria MESQUiTa da SilVa, 
***51234;clodoaldo doS SaNToS, ***30291;criSTiaNE dE aNdra-
dE SilVa, ***42267;criSTiaNo doria dE aViZ, ***08253;daiaNE 
aMoriM, ***77289;daNGElo roBErTo coSTa coNEGUNdES, 
***26215;daNiEl SilVa BarBoSa, ***08264;daNiEla HEllEN Mar-
TiNS da coNcEicao, ***00263;daNiElE criSTiNa MoNTEiro cardo-
So doS SaNToS, ***57266;daNiElla rodriGUES SoUSa, ***02314;da-
NiEllE GoMES caMPoS, ***67240;daNilo da SilVa fErrEira, 
***90209;daNilo EVaNGEliSTa coSTa, ***08298;daNUBia fErrEira 
GoNcalVES, ***26234;darli dE alMEida liMa, ***85253;daVi SoUTo 
da SilVa, ***16208;daYaNa criSTiNa MacHado dE SoUZa, 
***15214;dEBora odilENE MiraNda, ***61204;dEBora TEiXEira dE 
fariaS, ***31205;dEiViSoN MoTa doS SaNToS, ***64200;dEiViSoN 
SaraiVa NoGUEira, ***38267;dENilSoN araUJo dE SoUSa, 
***32289;dENilSoN GUilHErME SaNToS da SilVa, ***05272;dENilS-
So da coSTa BarrETo, ***55249;dENiS oliVEira da coNcEicao Pi-
NHo, ***27228;dENiSE da lUZ fiGUEirEdo, ***85281;dENiSE XaViEr 
da SilVa, ***35273;dEYSE THaYNara liMa corrEa, ***43245;dEYWi-
SoN rUaN Gaia, ***70223;diaNa rEGiNa carMo dE carValHo, 
***91204;diEGo fraNK rodriGUES MoNTEiro, ***66268;diEllY foN-

TES BraSil, ***97233;dioNES BraGa doS rEiS, ***31215;diVaNia 
PErEira SoarES, ***56253;EBSoN SoUZa da SilVa, ***33268;EdiENE 
dE NaZarE oliVEira E SilVa, ***61200;EdilBErTo HENriQUE dE 
araUJo, ***19287;EdiNaldo BaSToS dE MEdEiroS JUNior, 
***10281;EdiVaN fErrEira da SilVa, ***99220;EdSoN liNo doS 
SaNToS, ***77272;ElaiNE rafaEla riBEiro doS SaNToS, 
***12228;ElaYa KiSE liMa VaScoNcEloS, ***40215;ElEM criSTiNa 
alVES liMa, ***03234;ElESSaNdra BarBoSa coUTiNHo, 
***77291;ElEXSaNdra Socorro SoUSa da SilVa, ***33263;Eli doS 
SaNToS PENHa, ***39220;EliaNE criSTHiNE aNGEliM da SilVa, 
***18220;EliaNE diaS dE oliVEira, ***80215;Elida PaSSiNHo coS-
Ta, ***90297;EliEl SilVEira da SilVa MENdES, ***80210;EliElMa lo-
PES dE frEiTaS, ***54274;EliSaN da SilVa NoBrE, ***11287;EliZaN-
dra MarTiNS coSTa, ***58277;EliZETE doS SaNToS do NaSciMENTo, 
***10291;EllEM lariSSa PErEira da SilVa, ***43224;EllEN VaNESSa 
SaNToS fEio, ***85214;Eloar MarTHoB BEZErra MorEira, 
***70223;ElToN liMa da SilVa, ***71203;ElY carloS dE SoUZa al-
MEida, ***92272;ElZiVaNE corrEa dE oliVEira, ***81297;EMa-
NUEllY coNcEicao rodriGUES, ***08257;EMErSoN rodriGUES dE 
aBrEU, ***77275;EMillY fUrTado SoUZa, ***28230;Ercio fErrEira 
BElo, ***47291;Erica alcioNE Maia frEirE, ***40263;EriKa MElo 
dE SoUZa, ***96253;ESMEriNdo filHo fErNaNdES caSTro, 
***27249;ESTEfaNi da SilVa Maia, ***40292;ESTEfaNia NETa cor-
rEa MacHado, ***30269;EUclidES corrEa dE SENa, ***52218;EUda 
Mara rodriGUES fErrEira MiraNda, ***20222;EVaNdro corrEa 
fErrEira, ***73234;faBiaNa caldaS do NaSciMENTo liMa, 
***50205;faBiaNa criSTiNa PaNToJa coSTa, ***29234;faBiaNa fUr-
Tado da SilVa, ***09215;faBio GlEVErSoN alVES do NaSciMENTo, 
***25220;faBricio da coSTa coElHo, ***46203;faBriZio raBElo dE 
SiQUEira, ***07212;faBYaNE daNiEllE MiraNda fEio, ***26200;fEr-
NaNda fErrEira dE JESUS, ***81274;fErNaNdo MacHado rodri-
GUES, ***76204;flaVia do Socorro diaS da SilVa, ***44234;fraN-
cilEia criSTiNa fraNca dE SoUSa, ***88274;fraNcilEY dUaNE do 
ValE fariaS, ***13215;fraNciSco oliVEira da SilVa, ***34287;Ga-
BriEl MElo doS rEiS, ***37248;GaBriEla riBEiro cardoSo, 
***51238;GEiSilENE dE alMEida liMa, ***76287;GEoVaNa TaYS da 
SilVa MoraES, ***41242;GEoVaNia da SilVa SoUZa, ***19204;GEo-
VaNY MarcoS BarBoSa do roSario, ***36270;GErlaNE aNGEl NU-
NES doS SaNToS, ***65202;GioVaNNi BrUNo BarroS dE MElo, 
***24253;GiSElE PErEira MaToS, ***20253;GiSEli fUrTado cordEi-
ro, ***35225;GiSEllY da coSTa NUNES, ***90205;GlEicE KEllY crUZ 
do NaSciMENTo, ***64249;GlEiciaNE oliVEira dE frEiTaS, 
***00253;GlENda Nara fErrEira dE MEdEiroS, ***62268;GlEoSoN 
JoSE aMaral liMa, ***88249;GlEYdSoN MENdES SilVa, ***16241;Glo-
riETE MEdEiroS loPES, ***47200;GraciElE SoUSa loBo, 
***17280;GUilHErME SilVa rEiS, ***21228;GUSTaVo loUZada fEr-
rEira, ***91273;HailToN BarrETo MoraiS, ***13205;HElEM SaNNY 
dUarTE alEXaNdrE, ***81205;HEMillY VaScoNcEloS dE MiraNda 
SilVa, ***68210;HErcio diaS MarTiNS NETo, ***73200;HEricKSoN 
rUaN SilVa clEMENTE, ***53201;Hildo cESar da coNcEicao cor-
rEa, ***25204;alicE do NaSciMENTo raBElo, ***29280;idErlENE 
coSTa SaNTa roSa, ***90215;iEda PErEira PEdraS, ***61200;iGor 
MESSiaS daS NEVES, ***74288;ilKE da SilVa oliVEira, ***65298;iN-
GlEd daYaNNa GoNcalVES XaViEr, ***16260;ioNE fraNciSca fEli-
ciaNa da coSTa, ***11287;irla caroliNE dE oliVEira PErES, 
***61215;iSaBEl criSTiNa NUNES aBraNTES, ***09268;iSaBEli 
aBrEU NErES, ***74200;iSaBElla MENEZES TEiXEira, ***69285;iSa-
BEllE fariaS GoMES, ***83203;iSadora faVacHo SoUSa doS SaN-
ToS, ***07205;iVaNETY da SilVa BEZErra, ***76268;iVaNildo da 
SilVa MoraES, ***52272;iVoNE clEa da SilVa corrEa, 
***54191;iZaUNETE PErEira corrEa GUiMaraES, ***44200;Jaciara 
MarTiNS aSSUNcao NoGUEira, ***20234;JacilEia alMEida, 
***90259;JacKEliNE adriaN SalES PErEira, ***18288;JacQUEliNE 
dE SoUZa BarBoSa, ***53253;JacQUEliNE NEVES dE carValHo, 
***25291;Jairo airES cordEiro, ***76204;Jairo PiNHEiro BoTE-
lHo, ***70268;JaMillY PaZ BaTiSTa dE oliVEira, ***93213;JaNElMa 
araUJo dE SoUZa, ***58220;JaNicE Maria MoraES do ESPiriTo SaN-
To rEBElo, ***35253;JaQUEliNE clEoPaTa SaNTiaGo coElHo Bor-
GES, ***84249;JaQUEliNE dE MaToS PaNToJa, ***95277;JaQUEliNE 
do Socorro raMoS NaSciMENTo, ***34287;JEiciaNE THaiNara 
dUarTE QUEiroZ, ***94210;JESSica aliNE rafaEl dE SoUZa, 
***93206;JESSica da PaiXao caValcaNTE, ***79244;JESSica dE oli-
VEira cHaVES, ***29208;JESSica dE PaiVa da SilVa, ***03284;JESSi-
ca lariSSE da coNcEicao NEPoMUcENo, ***55270;JESSica raYaNNE 
da SilVa NaSciMENTo cUNHa, ***58272;JESSiNaldo MiraNda fEr-
NaNdES, ***62234;JHENifE doS rEiS coSTa, ***55256;JHoNaTaN da 
coSTa MarTiNS, ***17253;JHoNNaTHaN PETric VaScoNcEloS So-
Bral, ***34274;JilcE MEirE dE aSSUNcao SilVa, ***50253;Joao alE-
XaNdrE alVES fUrTado, ***43220;Joao BaTiSTa da SilVa, 
***30244;Joao iriNEU fUrTado da SilVa NETo, ***55207;Joao lUiZ 
doS SaNToS, ***68215;Joao PEdro coSTa aMaral, ***40260;Joao 
roBErTo fErrEira MarTiNEZ, ***28287;JocElia fErrEira doS SaN-
ToS, ***01204;JoEl criSTiaN doS SaNToS NESciMENTo, 
***63207;JoEl doS SaNToS QUEiroZ, ***05275;JoElBEr frEirE da 
coSTa, ***66207;JoElE MENdES doS PaSSoS, ***78203;JoHN SaN-
ToS dE SoUSa, ***67253;JoNaS lUiS carValHo da coSTa, 
***50287;JorGE aUGUSTo coElHo VaZ, ***25200;JorGE lUiZ caS-
Tro dE MiraNda SaMPaio, ***08706;JoSE afoNSo riBEiro GoUVEa 
JUNior, ***80268;JoSE BiBiaNo cardoSo riBEiro, ***41204;JoSE 
GUilHErME dE lEao JUNior, ***09268;JoSiaNE BarBoSa da SilVa, 
***81274;JoSMaY alEX SoUSa PErEira, ***05285;JoSYEllE SoUSa 
rodriGUES, ***28247;JoYcE dE aSSUNcao SEaBra, ***23236;JoZiaS 
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SaNToS MoUra, ***11253;JUcilEia daVid fErrEira, ***65209;JUci-
NEidE PiNTo SoarES, ***90220;JUciNETE SaNToS dE aZEVEdo, 
***75291;JUliaNa roaNY dE SoUZa coUTiNHo, ***17235;JUliaNNE 
alVES da coSTa, ***48251;KaMYlla doS SaNToS BarBoSa, 
***41266;KarEN KETllEN SaNToS SilVa, ***38250;KariNa fEiToSa 
NaSciMENTo, ***22214;KariNa VaScoNcEloS NoGUEira, 
***68259;Karla daNiElla coSTa dE aNdradE, ***70211;Karla dE 
JESUS dE SoUSa SilVa, ***75291;Karla rEGiNa fErrEira caValcaN-
TE, ***47272;KarolaNY doS SaNToS HaGE, ***25205;KaSSia PUGa 
da SilVa, ***15297;KEila cardoSo da SilVa, ***02263;KEila Si-
QUEira dE BarroS, ***77258;KEllY criSTiNa aZEVEdo GoMES, 
***10268;KEllY criSTiNa GoNcalVES SoUZa, ***47220;KEllY fraN-
ciS SoarES loPES, ***89224;KETHElEN PiMENTa cardoSo, 
***37290;KEYlla dE JESUS PiNTo GoNcalVES, ***50230;KEZia Sil-
ZaNNY MarTiNS dE lacErda, ***21201;KirlaNE MicHEllE SoUZa da 
SilVa, ***40287;KlEiSSoN da coSTa PiNTo, ***84208;KolliN WaKU 
MUNdUrUKU, ***02208;laYaNE GlaYcE oliVEira JardiM, 
***96246;laila BrENda alVES coSTa, ***98269;laiaNE SHirlENE 
doS SaNToS loUZEiro, ***92236;laNa do Socorro SilVa roSa, 
***75234;lariSSa PaTricia NaSciMENTo doS SaNToS, ***57270;la-
riSSa ValEria diaS da SilVa, ***16234;lariSSa VaZ cEciM, 
***88202;laUdEVaNia SilVa lEiTE, ***53281;laViNYa da SilVa dE 
MoraiS, ***57366;laYoN cHriSTiaN BraZ MiraNda, ***14201;lEaN-
dro dE SoUSa TEiXEira, ***85202;lEda Mara dE caSTro liMa, 
***90230;lEidSoN SilVa dE SaNTaNa, ***26214;lEoNardo dE JESUS 
loPES SoUZa, ***20206;lEoNardo dE SoUZa loUZardo, 
***51288;lEoNardo lUcio MENdES MorEira, ***74217;lEoNardo 
SErGio PErEira dE SoUZa, ***76212;lETicia cordoVil GoiaBEira, 
***91202;lETicia dE SoUZa rodriGUES, ***34227;lETicia Maria 
TriNdadE da coNcEicao, ***32297;lETicia SoarES SaNTa BriGida, 
***30208;liaNdra PacHEco da SilVa, ***37292;lidYaNE criSTiNE 
PacHEco MaGNo, ***02272;lilia rENE PiMENTEl NoroNHa, 
***62300;liliaN BriTo carValHo, ***62253;liliaN Marcia aMaral 
dE SoUZa, ***37253;liliaN QUEroZ doS SaNToS, ***24201;liliaNE 
foNSEca dE araUJo, ***21210;liVia BaTiSTa loPES, ***88204;lorE-
Na faBricia SoarES alBarado, ***10215;lorENa lEa SilVa coSTa, 
***24291;lorENa MarTiNS GoNcalVES, ***15200;lorENa SilVa da 
SilVa, ***87259;lorENZa flor dE SoUSa, ***89230;lUaNa BriTo 
NEGrao, ***62248;lUcaS alEXaNdrE daS GracaS SoarES, 
***26236;lUcaS EdUardo daS cHaGaS loBaTo, ***23275;lUcaS Ga-
BriEl da SilVa rEZENdE, ***62294;lUcaS GoMES coSTa, 
***46224;lUcaS MaTHEUS da coSTa TriNdadE, ***87235;lUcElMa 
coSTa liMa, ***40225;lUcia TaiNaN araUJo MoraES, ***48216;lU-
ciaNa dE faTiMa daVid BaSToS, ***82458;lUciaNa dE oliVEira 
diaS, ***10244;lUciaNE frEiTaS SENa, ***01233;lUciENE MarTiNS 
daS MErcES, ***08268;lUiZ aNToNio da SilVa alBUQUErQUE, 
***55200;lUiZ claUdio GoMES dE oliVEira JUNior, ***78239;lUiZ 
oTaVio da SilVa lUZ JUNior, ***49202;lUiZ ViNHal, ***45120;lUiZa 
Maria MElo da TriNdadE, ***90218;MaiaNNY cEcilia coSTa da Sil-
Va, ***59219;MarcElo aNTUNES MacHado, ***40220;MarcElo clEY-
ToN doS SaNToS PiNHEiro, ***00225;MarcElo GUilHErME dE SoU-
Za, ***49204;Marcia loPES ValadarES, ***68253;Marcia SUElY da 
SilVa lUZ, ***96253;Marcia ValQUiria BaPTiSTa NUNES, 
***80220;Marcio alEX BarBoSa SaViNo, ***87221;Marcio aNdrE 
dE oliVEira SoUZa, ***83234;Marcio fErNaNdo NaSciMENTo dE 
MENEZES, ***25253;MarcoS aNToNio dE SoUZa da coNcEicao, 
***93215;MarcoS crUZ PENicHE, ***78225;MarcoS lUiZ SarGES 
SilVa, ***67249;MarcUS dE MacEdo alMEida, ***45253;Maria 
claUdia SaNToS roBErTo PirES, ***49272;Maria clEia MarTiNS 
NEri, ***30204;Maria da coNcEicao NaZarE diaS da SilVa, 
***45249;Maria dE faTiMa da SilVa diaS, ***57272;Maria EliZaN-
GEla PiNTo Garcia, ***45200;Maria JaUdicEia doS SaNToS PaVao, 
***09268;Maria MadalENa JardiNa doS SaNToS, ***73220;Maria 
oliVEira NETa, ***72287;Maria rENaTa liMa BriTo NoroNHa, 
***38210;Maria roZEli dE oliVEira PErEira, ***90253;MariaNa 
coSSE fErNaNdES, ***38390;MariEli dE faTiMa ViEira SENa, 
***74220;MarifraNcE dE aVElar raBElo, ***68204;MariNEidE PiN-
To da SilVa, ***49249;MariValdo aZEVEdo alMEida, ***16272;Mar-
Ta PorTilHo da crUZ, ***60270;MaTEUS MorEira fErrEira, 
***67263;MaTHEUS BriTo liSBoa, ***02228;MaTHEUS fEliPE da Sil-
Va NaSciMENTo, ***19231;MaTHEUS loPES SaldaNHa, ***59278;Ma-
TiaS liMa caValcaNTE, ***44209;MaUra aliNE doS rEiS coNdE da 
SilVa, ***31280;MaYara GiSSElY TaPaJoS VarEla, ***24229;MaYara 
TaVarES rodriGUES, ***53221;MaYca MoNTEiro MoraES ViEira, 
***08234;MaYKoM ViaNa PaNToJa, ***19200;MicHElE dE alMEida 
rodriGUES, ***94287;MicHEllE criSTiNa BraNdao PiNHEiro, 
***63200;MiKaEli dE SoUSa GoNcalVES, ***12274;MilENa doS rEiS 
SodrE PorTal, ***98291;MillENa loUrENE dE oliVEira diaS, 
***05235;MilToN aMaral MoTa NETo, ***97272;MiriaM da coSTa 
fEiToSa rEiS, ***03200;MiriaNNi dE alMEida lira, ***93204;Moi-
SES BarroS dE SoUZa, ***02287;MoNica coSTa PENa MarQUES, 
***01208;MoNiQUE da SilVa BlaNco, ***25287;MYlENa criSTiNa al-
VES dE MaToS, ***92226;NaiaNE SoarES cordEiro, ***38259;Nara 
MicHElE GoMES dE araUJo, ***67259;NaTalia loPES doS SaNToS, 
***96212;NaTHalia coSTa foNSEca, ***37260;NaTHaliE diaS Pi-
NHEiro, ***55241;NaYaNE WaNESSa PorTUGal loBaTo, 
***32215;NaYla oliVEira coSTa, ***01267;NErYValdo BarroSo 
BraGa, ***37250;NEWToN caValcaNTE SalES JUNior, ***14283;Ni-
VEa KETlEN cardoSo riBEiro, ***06236;NiViaNE liMa NoBrEGa, 
***74219;oriENE dE SoUZa VallE, ***68234;oToNiEl MoNTEiro da 
coSTa NETo, ***15208;alEXaNdrE MarQUES dE SoUSa, ***98215;Pa-
Blo raMoS Garcia MiraNda, ***55230;PaTricia carla loBaTo BEN-

TES GoMES, ***55272;PaTricia GoNcalVES PirES ViTUriNo, 
***54268;PaTricia STEfaNia dE liMa PErEira, ***07287;PaTricK 
JoSE VilHENa PorTal, ***03287;PaUla rENaTa dE JESUS MoNTEiro, 
***81222;PaUliaNE TElES aZEVEdo, ***25209;PaUlo afoNSo HolaN-
da da SilVa JUNior, ***97284;PaUlo MaUricio SaNToS doS SaNToS, 
***20200;PaUlo SErGio BriTo SoarES, ***41204;PaUlo VENTUra dE 
SoUSa, ***40278;PEdro fErNaNdES dE VaScoNcEloS NETo, 
***30209;PoliaNa BEaTriZ doS rEiS rodriGUES, ***03201;PriScila 
KEllEN cardoSo SoUZa, ***30244;QUEZia rodriGUES da SilVa, 
***13290;rafaEl BorGES MoNTEiro, ***17295;rafaEl caNUTo doS 
aNJoS, ***93220;rafaEl GoMES da SilVa, ***25204;rafaEl diaS 
liMa, ***10215;rafaEl PaNToJa SilVa, ***21250;rafaEl PErEira Na-
GaNo dE carValHo, ***35249;rafaEla VaSQUES do NaSciMENTo Ma-
ToS, ***94259;rafaEla carValHo NEVES, ***51234;rafaEla dE 
frEiTaS da SilVa, ***47291;rafaEla NaGaNo dE carValHo, 
***03268;raffaEl lUiS XaViEr da coSTa, ***95287;raiaNE da SilVa 
crUZ, ***23267;raida aSSUNcao dE carValHo, ***72206;raiMUN-
do aicK corrEa MarQUES, ***56220;raiMUNdo alUiZio fraNco da 
coSTa JUNior, ***53212;raiMUNdo doS rEiS MarTiNS JUNior, 
***17252;raiMUNdo MarTiNS dE carValHo, ***29249;raMoM diEGo 
MaScarENHaS PorTEl, ***14320;raYlaNE iSaBEl PErEira rodri-
GUES, ***51282;rEBEca dE SoUZa GaTiNHo da coSTa, ***95291;rE-
GiaNE fErrEira SoBriNHo, ***77281;rEGiaNE SilVa da SilVa, 
***68220;rEiNaldo dUarTE NaSciMENTo, ***32290;rEliaNE dE fa-
riaS foNSEca, ***35216;rENaN aNTUNES carValHo, ***24241;rE-
NaN SilVa GUiMaraES, ***48275;rENaTa do Socorro SilVa frEiTaS, 
***27220;rENaTa SilVa raMoS, ***43200;rEUrica aMaral coSTa da 
SilVa, ***45272;riTa dE caSSia TENorio liMa, ***94291;riTa lU-
cilEidE BarroS SaNTa BriGida, ***36253;roBErTa lariSSa doS 
SaNToS SilVa, ***07251;rodriGo da roSa MElo, ***78257;rodri-
Go JaNdErSoN aMaral daMaScENo, ***84230;rodriGo lUiS da Sil-
Va araUJo, ***28208;rodriGo SilVa foro, ***92250;rodriGo WES-
lEY SoUSa NETo, ***63220;roMUlo da coNcEicao MorEira SilVa, 
***56220;roNdiNEllE fEliX BorGES da SilVa, ***84221;roNilda 
corrEa da GaMa, ***98215;roSa criSTiNa da SilVa SoUZa, 
***87215;roSaNa PErEira da SilVa, ***03258;roSaNE VaNESSa 
GoNcalVES PaNToJa, ***73287;roSEaNE afoNSo MorEira, 
***67257;roSEaNE TriNdadE TriNdadE, ***19287;roSElENE car-
doSo MaciEl, ***96291;roSiaNE SEVEriNo NUNES da SilVa, 
***90234;roSiclEidE rEiS raiol, ***80287;roSiEMa dE faTiMa coE-
lHo SoarES, ***88215;rUaN fEliPE GoNcalVES rodriGUES, 
***72270;rUaN MalcHEr PErEira, ***13244;rUi GaBriEl da VEra 
crUZ, ***95253;rYaN carValHo dE SoUZa, ***83201;SaBriNa SoU-
Sa oliVEira, ***56210;SaMara BorGES daMaScENo, ***60268;Sa-
Mara BrENda da SilVa E SilVa, ***60230;SaMila caSTro araNHa, 
***78298;SaMira KESSia da crUZ lEiTE, ***08226;SaMUEl HENri-
QUE GoMES dE araUJo, ***71206;SaNdra oliVEira da SilVa, 
***69272;SaNdro SilaS caSTro BEZErra, ***12291;Sara GoMES dE 
SoUZa, ***12257;SaraH VaNESSa ParENTE rEBElo, ***79259;SEBaS-
Tiao dE liMa GUEdES, ***46272;SElMa da coSTa NUNES, 
***86202;SElMa VaScoNcEloS da SilVa E SilVa, ***35234;SErGio 
corrEa dE SoUSa filHo, ***34205;SEVEriaNo NaZarE da SilVa, 
***27204;SHEila doS SaNToS TaVarES, ***77272;SHEila oliVEira 
doS SaNToS, ***32272;SHEYla criSTiNa BoUSSoNS ToUriNHo, 
***55291;SidNEY MEScoUTo ViEira, ***40297;SildENE da SilVa 
Maia, ***10225;SilVaNa dE aBrEU TEiXEira, ***62253;SilVia ro-
SENY caPEla dE alMEida caMPElo, ***20263;SiMoNE do Socorro 
SilVa do roSario, ***27206;SolaNGE Maria SaNTiaGo dE MoraES, 
***88249;SoNia fErNaNdES Barral, ***19287;STEfaNY lira dE al-
BUQUErQUE, ***13202;SUEllE dE TaSSia loBaTo PErEira dE alMEi-
da, ***03291;SUEllEM criSTiNa dE criSTo dUarTE, ***10241;SUYaN-
NE TaliTa BaraTa cHaGaS, ***51299;TaciaNE MorEira NaVEGaNTES, 
***15204;TaiNara GoMES, ***69206;TaiS MoNTENEGro dE araUJo, 
***38215;TaliNE EMaNUEllE da SilVa PENa, ***80249;TaliTa caro-
liNE SilVa SErrao dE caSTro SaMPaio, ***99215;TalYTa MaNUEllY 
dE oliVEira fErrEira, ***72303;Tarcilio BraGa carValHo, 
***45204;TaTiaNa SilVa dE SoUZa, ***89215;TaYla SaNdrYEllE da 
SilVa PEdadE, ***08232;TaYNa lEao da SilVa, ***22218;TaYNara 
MoNTEiro doS rEiS, ***53267;THadEU SiQUEira NaSciMENTo, 
***51233;THaiS da SilVa fErrEira, ***76266;THaiS lEarTi raMoS, 
***07205;THaiS MacHado rodriGUES, ***66274;THaMara SaNToS 
PiNTo, ***28225;THaYarE rocHa da coSTa, ***39253;THaYSa PENHa 
da cUNHa, ***04280;THaYSE criSTiNa MarcEliNo aMoEdo, 
***27206;THiaGo MoraES VaScoNcEloS, ***54286;THiaGo rafaEl 
da coNcEicao SilVa, ***82230;TiaGo dE BarroS MoraES, 
***51211;ValdENira PErEira alMEida, ***22249;ValdiaNE NaSci-
MENTo BEZErra, ***64272;VaNESSa da SilVa rocHa, ***19200;Va-
NESSa SilVa liMa, ***43250;VicTor doUGlaS coElHo loBaTo, 
***28340;VicTor GaBriEl fErrEira dE SoUZa, ***35260;VicTor Ma-
NoEl VilHENa fraNco, ***11238;VilMa lEaNdro do NaSciMENTo 
lEiTE, ***60482;ViNicioS SilVa PiNHEiro, ***56581;ViNiciUS coSTa 
fErrEira, ***35201;ViViaNE GaMBoa MariNHo, ***88206;ViViaNE 
SilVa TEiXEira, ***52201;WalBEr SoUSa SilVa, ***13236;WaldENi-
cE da SilVa fErNaNdES fUrTado, ***83287;WaldENilZa liENE Vidal 
MaGalHaES alVES, ***57287;WaldriEllY PiNHEiro BaTiSTa lESSa, 
***58275;WalTEr da SilVa araUJo, ***04200;WaNda Maria doS 
SaNToS coSTa, ***87220;WElida lorraNNY liMa BriTo, 
***67252;WElliNGToN carloS MoraES BarroS, ***87242;WElliNG-
ToN SoarES roSa, ***47290;WENdEll da crUZ coSTa, ***93249;WEN-
dEll oliVEira dE SoUSa, ***10258;WENdErSoN HolaNda dE oliVEi-
ra, ***12232;WilliaMS lEMoS dE MaToS, ***08280;WilliaN alaN 
coNcEicao dE SoUZa, ***11213;YaGo diaS VilEla, ***54302;YaN 
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GoMES aMador, ***55268;YaNa da coSTa MoNTEiro, ***39259;YaS-
MiM do Socorro NaZarE MENdES, ***95285;YUri corrEa diaS Sil-
Va, ***02225;YUri KaYKY iSacKSSoN doS SaNToS, ***46245;EliZaN-
GEla riBEiro fErrEira, ***17249;raiMUNdo alVES da SilVa, 
***00268
iNterior - adiÇÃo de cateGoria a: 
SUSaNNa MiraNda corrEa, ***47257;adEllE ada do NaSciMENTo 
GUiMaraES, ***90201;adiEl liMa doS SaNToS, ***09208;adilSoN 
adriaNo PadilHa GoMES, ***64215;adoNiraN da coSTa QUarESMa, 
***83223;adriaNa PErEira MENdES, ***27278;adriaNa XaViEr aME-
rico, ***32281;alaN caSSio fUrTado coSTa, ***59254;alaN rodri-
Go VilHENa liSBoa, ***77237;alaNdEloM SilVa rodriGUES, 
***61273;alcilENE PErEira frEiTaS, ***26291;aldoNor PErEira dE 
frEiTaS, ***19220;alENilSoN SilVa doS SaNToS, ***28200;alES-
SaNdra doS SaNToS carValHo, ***50200;alEXaNdrE SilVa SalES, 
***53268;aliNE da SilVa MoNTEiro, ***40295;aliNE MarQUES Mo-
rEira, ***61263;allaN KardEc dE JESUS fEliZ NaVEGaNTES, 
***75200;alTEGEaN do NaSciMENTo fErrEira, ***91253;alYNNE 
SilVa dE oliVEira, ***52291;alZira PErEira doS SaNToS, 
***95204;aMaNda KarEM da cUNHa SilVa, ***50219;aNa BEaTriZ 
coSTa da coNcEicao MoNTElo, ***77206;aNa clara MacHado da 
SilVa, ***48265;aNa criSTiNa da SilVEira do NaSciMENTo, 
***18299;aNa MarcEla riBEiro corrEa, ***16280;aNa Maria car-
doSo dE frEiTaS, ***58200;aNa PaUla alVES da coSTa, ***85247;aNa 
PaUla MarQUES BarroS, ***10200;aNdErSoN BriTo coiMBra, 
***06253;aNdrESSa MoTa dE aSSUNcao, ***08212;aNdrEY NaSci-
MENTo da SilVa, ***80214;aNdrEY SacraMENTo BarBoSa, 
***44287;aNdrEZa MorEira lEal, ***70287;aNToNia caSSia dUar-
TE fraNca, ***73220;aNToNia fErNaNda da SilVa SoUZa, 
***21212;aNToNia liMa rocHa, ***70244;aNToNio BENEdiTo Eri-
SoN SalES loPES, ***12830;aNToNio fraNciSco forTES da coSTa, 
***23215;aNToNio JUNior PacHEco NUNES, ***27293;BarBara Tor-
rES dE PaUla, ***44207;BEaTriZ NUNES BarBoSa, ***06242;BEaTriZ 
SilVa dE JESUS, ***31236;BrUNo doS SaNToS cardoSo, 
***97206;BrUNo ricardo XaViEr MoUra, ***21287;carla MoNiQUE 
fErrEira doS SaNToS, ***60207;carla PaTricia NaSciMENTo dE 
aNdradE, ***32209;carloS diEGo dE SoUZa crUZ, ***71248;car-
loS MaTHEUS carValHo SaNToS, ***69200;carloS ViNicioS SaNToS 
coSTa, ***31235;caroliNa da coNcEicao SilVa da coSTa, 
***00232;caSSia fErNaNda SilVa SilVa, ***60206;clariSSE doS 
SaNToS fErrEira, ***07240;criSTiElE SoarES doS SaNToS liMa, 
***15274;daiaNE PiMENTEl ViaNa, ***05220;daNiElE ViaNa da Sil-
Va, ***66216;darlaN JoSE BarroSo TaPaJoS, ***62282;darlEY Bra-
Sil fUrTado, ***42222;daYaNa BriTo loBaTo, ***74212;dEliaNE 
SilVa dE SoUZa, ***45226;dEUSa Maria da coSTa fErrEira, 
***77287;dEUZEliNa alcaNTara fErrEira, ***95200;dHEMESoN lE-
MoS da SilVa, ***30275;diEGo MaToS MENEZES, ***69290;doUGlaS 
PaES PiNHEiro, ***66260;EdiValdo MaTiaS PaNToJa, ***20297;EdNa 
aKiM SaNToS, ***59220;ElaiNE GoMES araUJo, ***22255;ElaiNE 
criSTiNa da SilVa, ***70238;ElEoNildE alVES SaNTaNa, 
***00287;EMaNUElla alEXaNdriNo doS SaNToS, ***60268;EMillY 
rafaEli oliVEira doS SaNToS, ***76292;Erica frEiTaS GoMES, 
***58202;Erida SaraiVa PiNTo, ***14234;EriKa PiNHEiro dE SoU-
Za, ***96200;ESTEfESSoN NoBrE doS SaNToS, ***67246;EVaNildo 
SoUZa dE BriTo, ***69200;EVElEN MUNHoZ doS SaNToS, 
***42278;EVErToN JoSE dE JESUS crUZ, ***68253;faBiaNo da SilVa 
araUJo, ***92217;faBricio doS SaNToS PErEira, ***94251;fErNaN-
do MacHado PErEira, ***70244;flaVia EdUarda carValHo cola-
rES, ***60207;fraNciSco alcEU doUrado BarBoSa, ***28268;fraN-
ciSco BraZ araGao, ***97200;GaBriEla ElZa crUZ NaSciMENTo, 
***42208;GEoVaNa roBErTa da SilVa MariNHo, ***64289;Gil or-
laNdo ViaNa MoraES, ***67268;GlEiciaNE MUZiNHo rodriGUES, 
***74245;GlEYSE lUaNa PalHETa MoNTEiro, ***61253;GrEicY KEllY 
dE SoUSa aQUiNo, ***84206;HEllEN dE PaUla da SilVa, 
***21249;HENriQUE SilVa do aMaral, ***36210;iara Maria Sar-
MENTo ESTEVES, ***72291;iGor PaUlo riBEiro ToMaZ, ***89204;iN-
Grid SoUZa doS SaNToS, ***37229;iSaiaS PiNHEiro da SilVa, 
***28884;iSlENa GoNcalVES PENicHE, ***40203;JaciaNE MENdES da 
SilVa, ***62249;JailSoN da SilVa cordEiro, ***30253;JaKEliNE 
GoMES doS SaNToS, ***97203;JaKEliNE PaES cordEiro, ***19201;Ja-
NETE do Socorro caldaS dE araUJo, ***32253;JaNilSoN GoMES 
roSa, ***22204;JaQUEliNE caSSia dE SoUZa SardiNHa, ***56221;JE-
SioNE fUro PaNToJa, ***89216;Joao PaUlo caValcaNTE fErrEira, 
***60267;Joao PaUlo PiNHo dE oliVEira, ***21200;JocilaNi BoTE-
lHo dE aSSiS, ***75220;JoElMa liMa riBEiro, ***92214;JoElSoN 
corrEa da coSTa, ***57200;JoElY BENTo SoUZa, ***32264;JoNil-
SoN JoSE MElo cardoSo, ***88287;JordaN caSTro MoNTEiro, 
***52237;JoSE alMir dE JESUS alMEida, ***30204;JoSE GrEGorio 
XaViEr liMa, ***43200;JoSE lUcaS oliVEira lEiTE, ***86229;JoSE 
ricardo do roSario caXiaS, ***37215;JoSE SaUlo dE oliVEira PE-
rEira, ***94208;JoSEli criSTiNa coSTa caNTao, ***25271;JUcilENE 
alVES araUJo, ***08215;JUErlaN NoBrE ViEira, ***40234;Kacia 
MarQUES da roSa, ***68253;KaliNE cardoSo da SilVa, ***85242;Ka-
MillY alMEida Baia, ***85201;KarEN ElSilENE SaNToS SoarES, 
***93210;KariNE frEiTaS do NaSciMENTo, ***70850;KaroliNE fEr-
rEira da SilVa, ***51208;KaYlaNE MENdES dE oliVEira, 
***42239;KaYlaNE SaNToS da SilVa, ***66230;KlEYSa GEciEllE Go-
MES da SilVa, ***36276;lEaNdro SilVa coSTa, ***76233;lETicia Va-
ladarES oliVEira, ***19257;liBia loBaTo ViEira, ***41220;lidia 
caroliNa da SilVa BarBoSa, ***08285;lidiaNY dE caSTro, 
***49302;lorraNa BElEM liMa, ***88240;loUrdES ESPiNdola al-
VES, ***76265;lUaN dUarTE loPES, ***74258;lUaNa MaToS TorrES, 

***70250;lUcaS MaTHEUS BaTiSTa coSTa, ***83250;lUciMar da 
crUZ SilVa, ***81220;GiZElia loPES arrUda, ***11220;lUZiaNE al-
VES da SilVa, ***84268;lUZilENE SErrao dE SoUSa, ***51253;Mar-
cEl aUGUSTo SoUSa aMaZoNaS, ***13249;MarcEla NaSciMENTo dE 
oliVEira, ***49284;Marcia do Socorro BarroSo SErQUEira, 
***68253;Marcio MoTa coSTa, ***23287;MarcoNES da SilVa liMa, 
***07271;MarcoS fEliPE SoUZa da SilVa, ***69261;MarcoS riBEi-
ro doS SaNToS SilVa, ***98268;Maria dE faTiMa dE SoUSa rocHa, 
***03249;Maria dE NaZarE da SilVa PaNToJa, ***21268;Maria Jo-
SEliNa SoUZa da SilVa, ***96203;Maria KarolaYNE oliVEira ro-
cHa, ***07216;Maria NaTalia alVES dE liMa, ***45274;MariaNa 
cardoSo ScalaBriN, ***50225;MaUra HaNNa ViSGUEira dE SoUSa, 
***05301;MaUriaNE PiMENTEl dE oliVEira, ***51210;MaXiaNo PaES 
dE MoraES, ***17220;MicHaElE SoUZa da SilVa, ***49280;MiKaEl 
dE araUJo GraNdE, ***20239;Naiara da SilVa loBaTo, ***68249;Na-
Talia da SilVa MiraNda, ***83202;NaTalia GoMES da SilVa, 
***88206;NaTaSHa faBiaNY SilVa SoUSa, ***98206;NaTHalia diaS 
ViEira, ***86206;NEilSoN PiNHEiro corrEa, ***11208;JoNaTaS 
EVaNGEliSTa da coSTa, ***99280;oTaVio JoSE SiQUEira PErEira 
NETo, ***68265;oTToN GaMa caMPoS, ***03104;PaTricK SoUZa doS 
SaNToS, ***42200;PaUlo dE MaToS da SilVa, ***28204;rafaEl fEr-
rEira dE SoUSa, ***15294;rafaEla GEaNNE SaNToS MEdEiroS, 
***57289;raiHElEN SilVa SoUSa, ***89250;raiSSa diaS dE SoUZa, 
***13273;rEJaNNE KaTia Gordo BarBoSa, ***29268;rENaTa BorGES 
liMa, ***16232;rENilda da SilVa SoUSa SilVa, ***19268;riaNES 
SaNToS foNSEca, ***25204;riQUElMY da SilVa liMa, ***57225;ri-
VaN BaTiSTa cUNHa, ***30248;roBErTa NaYaNE loBaTo cardoSo, 
***71231;roBErTo TaYlo liMa SilVa, ***39200;roBErTo JUNior Sil-
Va raiol, ***44249;roGErio aZEVEdo do NaSciMENTo, ***96220;ro-
Nald fElliPE dE SoUSa SoarES, ***19239;roNaldo MiraNda loPES, 
***38220;roNildo SaldaNHa fErrEira, ***58253;rUi GUilHErME 
PiNTo PErEira, ***34291;SaMUEl dE aBrEU SilVa, ***93204;SaMUEl 
oliVEira liMa, ***41272;SaNdra criZoSToMo, ***85234;ScHErY-
SoN rodriGUES JaTi, ***29249;SErGio dE JESUS ViaNa PiNTo, 
***37253;SErGio fErrEira corrEa, ***70297;SHaroN TorrES BaS-
ToS, ***83235;SHirlEY aNdrEia loPES coElHo, ***41220;SirENE 
alMEida liMa, ***49291;SUElEM criSTiNa MiraNda PaNToJa, 
***35239;SUElENa rafaEla cardoSo doS rEiS, ***04273;TaiaNa 
TriNdadE SENa, ***50282;TaiNara PErEira fErNaNdES, ***97283;Ta-
liTa do NaSciMENTo carMo, ***91238;THalia SaNToS da SilVa, 
***93275;THiaGo rocHa da coSTa, ***10200;ValcElY riBEiro Ma-
ciEl alVES, ***51253;ValdilEia cardEal da SilVa, ***90234;ValE-
riaNE frEiTaS da SilVa, ***84234;VaNESSa SilVa rodriGUES, 
***90240;VaNia do Socorro SaNToS do carMo, ***65207;VaNia 
PiNHEiro dE liMa, ***76291;ViToria fErrEira dE BriTo, 
***26298;WalBEr lUiS da SilVa caSTro, ***13272;WElliNGToN 
SaNToS NoroNHa, ***51327;WElliNGToN dUTra do ESPiriTo SaN-
To, ***68255;WiliMar SaNToS doS aNJoS rodriGUES, 
***55200;WilliaM VaScoNcEloS da SilVa, ***73284;WilSoN aN-
dErSoN cardoSo raiol, ***85220;WUdSoN da SilVa MaToS, 
***76221
MetroPoLitaNa - adiÇÃo de cateGoria B: 
laUaNda NicolaU doS SaNToS, ***31269;lilia SaraiVa BarroS, 
***23241;aNa criSTiNa da coSTa alVES, ***43224;adalBErTo BEN-
JaMiN frEirE doS SaNToS, ***94287;adEMilSoN doS SaNToS SoU-
Za, ***25253;adilSoN PiNHEiro SallES, ***98291;adria caSTro 
GoNcalVES, ***45226;adriaNE rEGiNa ViEira MoNTEiro, 
***92295;adriaNE SilVa fErrEira, ***56211;adriaNo BaTiSTa liMa, 
***55250;adriEllE caMila da SilVa MoNTEiro, ***20289;adriEllE 
dE KaSSia aTaidE BarroSo, ***23273;adriElli THalia PaNToJa dE 
SoUSa, ***72273;afoNSo GEraldo oliVEira doS SaNToS, 
***28253;alaN criSTHiaN da SilVa, ***30293;alaN rodriGUES PE-
rEira, ***95256;alaNa dE alMEida SilVa, ***46255;aldHiErY da 
SilVa cHaGaS, ***23210;aldilEa loBaTo MarTiNS, ***40253;aldo 
dE JESUS da coNcEicao lEal, ***98205;alESSaNdro HENriQUE da 
HUNGria SoarES, ***03202;alESSaNdro SilVa doS SaNToS JUNior, 
***85245;alEXaNdra GlaUcia oliVEira SaNTaNa, ***02283;alEXaN-
drE dE SoUSa rodriGUES, ***98203;alEXaNdrE MaNoEl corrEa Pi-
NHEiro, ***21260;alEXaNdrE WaSHiNGToN GUiMaraES PaUla, 
***15272;alicia cUNHa da rocHa, ***93453;aliciNo MoNTEiro da 
SilVa filHo, ***00249;aliNE doS SaNToS SilVa, ***28215;aliNE 
SaNdra frEiTaS, ***28256;aliSoN SErGio MoUra caSTro, 
***35204;allaN BarroS ViEira, ***10245;aNa lUcia BarBoSa da 
SilVa, ***13204;aNa lUcia SoEiro rodriGUES, ***22287;aNa PaUla 
Maia ViEira, ***68221;aNaTHiEllY doS SaNToS corrEa, 
***43200;aNdErSoN aNdradE loBaTo, ***98200;aNdErSoN SErGio 
MaciEl aMaral, ***12291;aNdErSoN YUri riBEiro corrEa, 
***36239;aNdrE alMEida MESQUiTa NEVES, ***67280;aNdrE VEra 
crUZ BriTo, ***75253;aNdrE ViTor GaTiNHo doS rEMEdioS, 
***55238;aNdrEi da SilVa doS SaNToS, ***56275;aNdrEiNa roBEr-
Ta da coSTa caNcio, ***98217;aNdrESa lEiTE SilVa, ***22275;aNi-
ZiaNE da coNcEicao NaSciMENTo, ***94226;aNToNio carloS da 
coSTa da SilVEira, ***99258;aNToNio carloS PErEira fErNaNdES, 
***01211;aNToNio NErY coSTa da GaMa, ***31201;arlEY NiKSoN 
oliVEira BarrETo, ***42201;arllEY loPES MENdES, ***14261;ar-
THUr cEZar da SilVa SaNToS, ***69214;aUria rUTE raMoS dE SoU-
Za, ***14268;BENEdiTo airToN coSTa BraGa, ***79272;BENEdiTo 
da SilVa diaS, ***59268;BrENda EliNY SoUZa BraGa, ***81270;BrU-
No foNSEca PiMENTEl, ***11250;BrUNo KaiQUE MENEZES dE liMa, 
***19290;caio SiQUEira caMPElo, ***68257;caMila dE frEiTaS lo-
PES, ***79292;caMila doS SaNToS da SilVa, ***98209;caMila Go-
MES dE SoUZa, ***79244;cariNa araUJo MoNTEiro, ***22248;carla 
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dE SoUZa SilVa, ***41210;carla Maria da coSTa fiGUEirEdo, 
***64255;carloS alBErTo SaNToS cardoSo, ***95251;carloS aU-
GUSTo corrEia dE araUJo, ***48246;carloS aUGUSTo NUNES Godi-
NHo, ***05272;carloS HENriQUE da coNcEicao raiol, 
***08202;carloS HENriQUE coSTa cHUcrE, ***48285;carloS HEN-
riQUE GUErrEiro PErEira, ***25228;carloS MarTiNS SoUTo NETo, 
***34273;carloS SaMUEl SaNTaNa dE oliVEira, ***55334;carMElia 
SiMoES GUiMaraES, ***92268;caSSio da SilVa dE alMEida, 
***65241;caTariNo da SilVa oliVEira, ***05204;cElSo fErNaNdo 
doS SaNToS PErEira, ***35289;cHriSTiaNE da rocHa da SilVa, 
***69204;cHriSTiaNY SaNToS riBEiro, ***79204;claUdEaN carVa-
lHo dE SoUSa, ***50272;claUdEcir dEiToS, ***71168;claUdia 
ElaiNE dE SoUZa SaNToS, ***56291;claUdSoN BrUNo GoMES caVal-
caNTE, ***51284;clEiciaNE lEal dE MaToS, ***21282;clEidiMilSoN 
cardoSo dE liMa, ***28234;clElSoN diaS rocHa, ***97240;criS-
TiaNE fErNadES dE carValHo, ***05279;daNiEl rEiS liMa, 
***70260;daNiEla fErNaNda alMEida SoarES, ***39243;daVid Jor-
GE da SilVa MENESES, ***65240;daVid PaMPloNa roSa, 
***90295;daYaNE dE alMEida SaNToS, ***63237;daYaNNE lETicia 
rEiS dE NaZarE, ***89210;dEBora WENY fErrEira dE SoUZa, 
***87266;dEUSiMar dE alMEida alVES MESQUiTa, ***27215;dHEY-
SoN SilVa GoMES, ***04200;diEGo PirES liMa, ***64245;diENE dE 
SENa PirES, ***03207;EdUardo BarroS do carMo, ***68239;EdUar-
do VEraS do NaSciMENTo, ***76218;EldE JHoNY PaNToJa PaNToJa, 
***51213;EliaS GUiMaraES PaSSoS, ***51253;EliElToN do NaSci-
MENTo fUrTado, ***85288;EliNa rEGiaNE SaNToS dE QUEiroZ, 
***34287;EliSaMi PErEira doS SaNToS, ***15271;EliSaNdra ra-
QUEl riBaS aMoriM, ***88222;EliZaBETE cardoSo dE SoUZa, 
***18209;EliZEU crUZ dE Sa, ***93203;ElYValdo daS MErcES dE 
SoUZa, ***30287;EMErSoN doS SaNToS do aMaral, ***48239;EMEr-
SoN HENriQUE do NaSciMENTo alVES, ***74218;EMErSoN MoNTEi-
ro, ***01200;ErBiSoN dE oliVEira NoBrE, ***01239;EriaNE cHaVES 
da SilVa, ***50200;EricKSoN SilVa Maia, ***78200;EriKa dE criS-
To GUiMaraES, ***31243;EriNaldo caMPoS corrEa, ***65242;ES-
draS MoUra lEMoS, ***45234;EVaNdro da SilVa carValHo, 
***77279;EVEliN laUaNE doS SaNToS cardoSo, ***26248;EVElYN 
THaiNa araUJo lEMoS, ***79285;EVElYN do Socorro Maia da SilVa, 
***24269;faBiola dE SoUSa liMa, ***83202;fEliPE doS SaNToS 
BarroS, ***02291;fEliX da SilVa caBral, ***32296;fErNaNdo PE-
TroNilio BENcHiMol, ***74216;filiPE oliVEira da SilVa, 
***02298;flaVia corrEa doS SaNToS, ***77207;fraNciEllEN Praia 
liMa, ***18290;GaBriEl oliVEira dE fiGUEirEdo, ***99256;GEoVaM 
alEX MoNTEiro cordEiro, ***70278;GioVaNi SilVa MEirElES, 
***67226;GraciElE coElHo fErrEira, ***32206;GUSTaVo SoUZa 
cordEiro, ***88244;HElEN ciNTHia da rocHa carValHo, 
***41280;HElENa da coNcEicao aSSUNcao MiraNda, ***33220;Hor-
TENcia oliVEira da SilVa, ***80201;HoSiclEia loPES BEZErra, 
***28272;iNara PriScYlla rodriGUES MacHado, ***95235;iN-
dalErcio GalENo dE oliVEira fUrTado, ***81205;iNGrid BErNa 
frEiSTaS doS SaNToS, ***78200;iNGrid MariaNa do NaSciMENTo 
coSTa, ***19292;iriSMar fErrEira dE MElo, ***78287;iriVaN SoU-
Sa dE liMa, ***06286;irVYEM GaBriEl SaNToS MoNTEiro, 
***26202;iTalo YUri caNcio daS cHaGaS, ***32200;iVaN KZaN PiN-
To, ***34234;iZaBEl alVES dE oliVEira, ***05268;iZaNildo da coS-
Ta fErrEira, ***10235;JacKSoN JUNior SilVa NoJoSa, ***10240;Ja-
cYaNNY MENdES dE NaZarE, ***89282;JailSoN da SilVa alfaia, 
***01220;JaiNE GoMES MoUra, ***82232;Jair SalViaNo VaScoNcE-
loS PiNHEiro, ***93248;JaMillE dUarTE ViNaGrE, ***56200;JaQUE-
liNE KEcia cordoVil dE SoUSa, ***59221;JEaN BaTiSTa loPES, 
***46234;JEfErSoN PiNTo fiGUEirEdo, ***52268;JESSica EdUarda 
loPES da SilVa, ***67241;JESSica fUrTado SilVa, ***83287;JESSica 
liMa dE SoUZa, ***00283;JESSica PENEloPP da coSTa SaNTiaGo, 
***36205;JHoNaTTa WilHaNS doS SaNToS, ***92255;Joao aBElar-
do fErNaNdES GoNcalVES, ***65215;Joao BaTiSTa da SilVa SaN-
ToS, ***41215;Joao calEBE riBEiro SaNToS, ***94201;Joao carloS 
SoarES dE carValHo, ***49218;Joao ViTor araUJo carrEira, 
***25291;JoaS da SilVa E SilVa, ***08247;JociaNE GaTo alMEida, 
***38275;JoElE doS SaNToS BarBoSa, ***27272;JoElSoN adriaNo 
cUSTodio doS SaNToS, ***79294;JoElSoN loBaTo MarQUES, 
***24256;JoElY PiNHEiro doS SaNToS dE liMa, ***78233;JoNaS Bri-
To do ESPiriTo SaNTo, ***29211;JoNaTHaS oliVEira da SilVa, 
***07224;JoNilSoN dE aZEVEdo GoMES, ***00272;JordaM ESroMSo 
SoBriNHo PErEira, ***99206;JordaNia BaTiSTa PirES da SilVa, 
***72272;JoSE alEX riBEiro PacHEco, ***22204;JoSE cElio QUiri-
No SilVa, ***90263;JoSEaNE SoarES da coSTa, ***85297;JoSUE al-
VES da SilVa, ***60263;JoTa da SilVEira dE liMa, ***50206;JUliaNa 
NaSciMENTo dE SoUZa fariaS, ***07280;KaiMY BraNdo MEiGUiNS, 
***56283;KariNa PUGa da SilVa, ***37243;KaTia criSTiNa SilVa dE 
carValHo, ***60215;KaUa doS aNJoS MacEdo, ***80242;KEiZY rE-
NaTa coSTa coElHo, ***97253;KElVYN cHriSTiaN raiol caSTro, 
***06210;KEYla MaYara da SilVa loPES, ***83242;KlEBErSoN al-
BErTo MElo MENdES, ***20272;laiaNE aParEcida loBaTo da SilVa, 
***20276;laiSE liMa dE SoUZa, ***68253;lariSSa MoNTEiro Pai-
Xao, ***47250;laUdMila coSTa dE liMa, ***08290;laUriaNE do 
ValE BaTiSTa, ***61257;laUriMar PEdroSo cardoSo, 
***20282;lEaNdro dE SoUSa MiraNda, ***84258;lEMUEl afoNSo 
loBaTo, ***12272;lENoN criSTHiaN da SilVa MaNacaS, 
***24277;lEoNaM fErrEira GoMES, ***74268;lEoNardo EVaNGE-
liSTa da coSTa, ***67267;lETicia lUaNa loUrEiro NoBrE, 
***45218;lEUdENir ViEira SoUSa, ***14290;liliaNE MElo da SilVa, 
***82261;lorENa KarolliNE PiNHEiro carrEra, ***06208;lUcaS 
fEliPE NoVaES riBEiro, ***26254;lUcaS GaBriEl BarrETo, 

***29265;lUcaS MENESES SoarES, ***75201;lUcaS MiraNda Mar-
TiNS, ***88265;lUcaS roBSoN MadEira da SilVa, ***71210;lUcaS 
WilliaN SaNToS dE oliVEira, ***55272;lUcElE TaTiaNE fErrEira 
daS NEVES, ***46234;lUciaNa dE dEUS da SilVa, ***93204;lUciaNa 
SaNTaNa crUZ, ***28209;lUciaNa STaNEY SilVa SoUZa, ***26220;lU-
ciaNGEla liNdoSo BarBoSa, ***71271;lUciaNo MoiSES alMEida dE 
araUJo, ***90268;lUciValdo riBEiro riBEiro, ***70200;lUiS claU-
dio coSTa GoMES, ***09287;lUiS ricardo BarroS MoNTEiro, 
***27240;MaGNo PEdroSo MacEdo, ***82289;MaNoEl cardoSo dE 
liMa NETo, ***17286;MaNoEl dE MElo PaES NETo, ***93261;MaNoEl 
JorGE doS SaNToS ViaNa, ***53204;MaNoEl orlaNdo doS SaNToS 
coSTa, ***45291;MarcElE ciElE da SilVa BraNdao, ***28222;Mar-
cEliNo alfaia da SilVa, ***84242;MarcElo aUGUSTo fariaS fErrEi-
ra, ***15272;MarcElo BEZErra da SilVa, ***23249;MarcElo oli-
VEira doS rEiS, ***22272;Marcio aNdrE liMa da SilVa, 
***04287;MarcoS aUrElio doS rEiS, ***36268;MarcoS BarrETo dE 
alcaNTara, ***40206;MarcoS da rocHa aYrES, ***67299;MarcoS 
diEGo rodriGUES dE aBrEU, ***82207;MarcoS lUiZ SarGES SilVa 
JUNior, ***46238;MarcoS PaUlo dE SoUZa Gloria, ***45205;Mar-
coS PaUlo doS SaNToS JardiM, ***52291;Maria criSTiNa BarBoSa 
da SilVa, ***73316;Maria dE NaZarE riBEiro dE MoUra, 
***05256;Maria lUcia foNSEca ViaNa, ***62234;Maria raiMUNda 
dE SoUZa, ***61204;Maria SalETE dE SoUSa cUNHa, ***30282;Ma-
ria ValdilENE dE SoUSa PiNHEiro, ***94250;MarliSSoN ViaNa ri-
BEiro, ***02291;MaTEUS cESar BraZ aZUlaY, ***43208;MaTHEUS 
foNSEca BarBoZa, ***33217;MaTHEUS fEliPE PErEira dE alMEida, 
***91250;MaTHEUS fEliPE PiNHEiro do NaSciMENTo, ***02238;Ma-
THEUS NaSciMENTo carValHo, ***36298;MaTHEUS YaN doS SaNToS 
dE alMEida, ***70248;MaUricio BriTo dE MElo, ***30209;MaUro 
GoNcalVES da SilVa, ***99272;MaX JUNior liMa cordEiro, 
***30277;MaYara dENiZE SilVa lEiTE, ***18219;MaYcoN BarroS 
SoarES, ***11265;MicHaEl JUNior dE SoUSa TriNdadE, ***75268;Mi-
cHaEl riBEiro fErNaNdES, ***91233;MiGUEl fEliPE SoarES da Sil-
Va, ***27242;MilENE alBUQUErQUE SaNTaNa, ***83207;MiliaNE 
liMa foNSEca, ***27223;MoNiQUE fraNciElY oliVEira do carMo, 
***79267;NaJara dE SoUZa GoNdiM, ***41264;NaTalia dE oliVEira 
loBaTo, ***34258;NaTalY loPES dE oliVEira, ***10231;NEricia lo-
PES GoNcalVES, ***86884;Nil aVENEr TriNdadE loUrEco, 
***03275;NoaMaN MiraNda doS SaNToS, ***20220;odiNEidE criS-
TiNa dE SoUZa cordEiro, ***60272;oNilda SEaBra lEiTE, 
***10230;JHoNY fraNciNEY aVElar BEcKMaN, ***12220;THaiS oli-
VEira doS SaNToS, ***96274;PaTricK da SilVa SilVa, ***89265;PaU-
la da SilVa BarBoSa liMa, ***57272;PaUlo cESar da SilVa raMoS, 
***66305;PaUlo cESar MarTiNS doS SaNToS, ***80217;PaUlo GUS-
TaVo SilVa, ***62246;PaUlo HENriQUE SoUSa PirES, ***79272;PaU-
lo VicTor BarroS doS SaNToS, ***13241;PEdro EdUardo daNTaS 
da SilVa, ***53287;PEdro JoSE SaNToS da SilVa, ***45272;PriSci-
la KETllY SaNTiaGo MacHado, ***19213;rafaEl GErEMiaS SErrao 
da SilVa, ***92272;rafaEl WallYSoN dE SoUSa SaNToS, 
***78208;rafaEla criSTiNa doS SaNToS PiMENTEl, ***47232;rafaE-
la da SilVa liMa, ***29264;rafaEla do Socorro PiNHEiro liMa 
MaGNo, ***00230;railiaNE dE faTiMa BoTElHo dE araUJo, 
***11307;raiMUNda rENaTa da SilVa araUJo, ***00273;raiSSa rE-
MEllY PaNToJa fErrEira, ***22203;raMoN alEXaNdro carMo dE 
liMa, ***80201;raUl aSSUNcao da SilVa BorGES, ***00200;raYla-
NE SilVa PirES, ***12232;rEGiNaldo da SilVa caMPElo JUNior, 
***38278;rEiNaldo fErrEira VENaNcio, ***53244;rENaN filiPE ro-
driGUES NaZarE, ***80203;rENaTa criSTiNa rodriGUES E SilVa, 
***71268;ricardo GilVaN aZaVEdo BraNdao, ***43291;ricardo 
MarTiNS GarcEZ, ***01234;riSiaNE caSTro dE SoUZa, ***99245;ro-
BErT WilliaN dE alMEida loBaTo, ***60270;roBErTa dE NaZarE da 
SilVa SaNToS, ***72297;roBErTa fErrEira da SilVa, ***57285;ro-
BErTa ViToria alVES MaciEl, ***35220;roBSoM dElliaN TENorio 
SaMPaio, ***70210;roBSoN doS SaNToS liMa, ***70254;rodolfo 
SoUSa dUarTE, ***58243;roMUlo WilliaMS coSTa, ***32250;roSa-
NE PaNToJa doS SaNToS, ***56217;roSaNGEla criSTiNa rEiS SilVa, 
***29291;roSEaNE ciriNo caValcaNTE, ***34249;roSiValdo doS 
SaNToS GoNcalVES, ***29253;rUaN raMoS dE liMa, ***60294;rU-
BENS SaYMoN liSBoa caXiaS, ***63279;SalaTiEl carValHEdo dE 
PaUlo, ***01263;SaMYr BrENdo PErEira SalES, ***20278;SaUlo do 
NaSciMENTo GoMES, ***13213;SEBaSTiao MarTiNS rocHa, 
***44272;SErGio GoMES SaNToS, ***86229;SHEila riBEiro fErrEi-
ra, ***60295;SHirlEY da SilVa MaToS, ***86234;SHirlEY JacQUEli-
NE alHo fErrEira, ***89253;SilaS aUGUSTo frEiTaS daMaScENo, 
***93293;SiMoNE NaSciMENTo BraGa TUraTTi, ***02267;SirlENE 
SaNToS da rocHa, ***79272;SirlEY BraGa doS SaNToS, 
***38220;SUaNE da SilVa crUZ, ***51214;SUElEN caMila TaVarES 
fErrEira, ***09248;SUEllEN criSTiNa cardoSo Sa, 
***29318;SUEllEN criSTiNa da SilVa MENdES, ***42291;SUElEN da 
coSTa MElo, ***70225;TaiaNE SilVa fErrEira aBrEU, ***10166;Ta-
lia SilVa dE MElo, ***88204;TaMirES MiraNda caMPoS, 
***79238;TaSSiaNNE dE oliVEira SaraiVa, ***04267;TaSSio PaZ 
fErrEira, ***07235;TaTiaNE dE SoUZa caSTro, ***80210;TaYriNE 
daYaNE lEal da SilVa, ***77237;TElViNa PiNHEiro oliVEira Bar-
roS, ***49245;THaiNara criSTiNa carValHo dE SalES ViEira, 
***68250;THaiSNara dE NaZarE doS PraZErES SilVa, 
***18230;THaliaNa criSTiNa NaSciMENTo dE SoUZa, 
***67240;THaYSSa criSTiNa SoUSa PiNTo, ***21283;THiaGo dE oli-
VEira BaTiSTa, ***43279;THiaGo PErEira PrESTES, ***30299;THia-
Go arTUr liMa BaraTa, ***29219;roSiVaN NaSciMENTo loBo, 
***01200;ValdEcio liMa ViaNa, ***59300;ValdENilSoN TaVarES da 
SilVa, ***90291;Valdira SilVa doS SaNToS, ***69134;ValEria fEr-
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rEira da SilVa, ***88200;ValTEr lUaN SilVa E SilVa, ***58250;Va-
NESSa rodriGUES coSTa, ***70209;VicTor GaBriEl PErEira aMBE, 
***22206;VicTor HUGo do ESPiriTo SaNTo SaNTa roSa, 
***62232;VicTor MaTHEUS GoNdiM MorEira, ***37238;ViTor lUcaS 
daS MErcES TElES, ***44206;ViViaNE da SilVa fariaS, ***55265;Vi-
ViaNE dE caSTro cardoSo, ***68237;Wallif KENEdi alMEida PErEi-
ra, ***57298;WalriaNE alBErTiNa SaNToS da coNcEicao, 
***12233;WaNdilKa caSSia ViTor dE SalES, ***31261;WElliNGToN 
rEiS da SilVa, ***14268;WENdEl BrUNo TaVarES da SilVa, 
***04263;WildilENE diaS da SilVa dE araGao, ***95291;WilliaM 
fErrEira fErNaNdES, ***92277;WilliaMS SaNToS ViaNa, 
***66253;YTalo caSSio GoMES PiNHEiro, ***79257;adSoN ESPiriTo 
SaNTo da foNSEca, ***50225
iNterior - adiÇÃo de cateGoria B: 
EliaNE doS SaNToS SoUSa, ***80391;adailToN corrEa BarBoSa, 
***60200;adair JoSE GoNcalVES fErrEira, ***79213;adriEllE doS 
SaNToS da foNSEca, ***35293;adriEllY da SilVa SaNTiaGo, 
***67252;adVal MaciEl PErEira, ***65259;aElio roSario dE BriTo, 
***92272;ailToN MarcEliNo dE aNdradE, ***50220;aldEriNa da 
SilVa cEZar, ***71204;alESSaNdro MorEira TEiXEira, 
***41275;alEX BoMfiM MoUZiNHo, ***23203;alYSSoN PErEira da 
SilVa E SilVa, ***07292;aNa carla SoUSa daS MErcES, ***38276;aNa 
PaUla coUTo TriNdadE, ***71215;aNdrE MElo doS SaNToS, 
***69250;aNdrY carla da SilVa NEGrao, ***03200;aNGElo SilVa 
fErrEira, ***55296;aNiSia BarBoSa da coSTa, ***60200;aNToNio 
alVES dE oliVEira, ***46104;aNToNio lUcaS PiNHEiro doS SaNToS, 
***07216;aNToNio MaciEl rodriGUES, ***90249;aNToNio MarcoS 
coNSTaNTiNo dE alMEida JUNior, ***42203;aNToNio PaSSoS doS 
SaNToS, ***47264;arliSSoN ViaNa carValHo, ***83237;aUcilEi dE 
SoUZa alMEida, ***16291;aUdETH caroliNY dE SoUSa corrEa, 
***48265;aVailKEr cardoSo coElHo, ***69253;BENEdiTa dE PaUla 
dE MiraNda NEGrao, ***62200;BrUNo alEXaNdrE doS PraZErES Mi-
raNda, ***34269;BrUNo dE caSSio raMoS dE SoUZa, ***29261;BrU-
No EdUardo GUrJao dE SoUSa, ***13234;BrUNo rafaEl fariaS dE 
MoUra, ***70236;caio HENriQUE da SilVa alMEida, ***09295;caMi-
la cardoSo dE oliVEira, ***51263;caMila daMaScENo alMEida, 
***02224;cariNE da SilVa alMEida, ***08248;carla daNiElE MoTa 
PicaNco, ***70200;caSSiaNo BorcEM SoarES, ***82278;caSSiaNo 
rodriGUES lEal, ***96238;cHriSTiaNo TaVora cUiMar, 
***09215;clEidiaNE fUrTado NUNES, ***70282;clEiToN Joao fEr-
rEira alVES, ***73200;clodoaldo doS SaNToS PErEira, 
***01204;daNiEl dE SoUSa lEiTE rodriGUES, ***87236;daNiEl lira 
da SilVa, ***76234;daVi MorEira GoMES, ***72238;daVid PErEira 
da SilVa E SilVa, ***50109;dEiSE daiaNE fErrEira rodriGUES, 
***15200;dEiVid MoraiS doS SaNToS, ***48250;dENilcE alBarado 
doS SaNToS, ***77215;diNEia MoraES aMaral, ***39291;dioNiSoN 
coSTa SoarES, ***87212;dJalMa BaTiSTa SoUSa, ***60379;doMi-
ciaNo BriTo MoNTEiro, ***95200;doMiciaNo GoMES doS SaNToS, 
***56275;EdENilSoN PErEira MacHado, ***98291;EdilBErTo da 
SilVa carValHo, ***33291;EdMilSoN PiNTo dE oliVEira SaNTaNa, 
***63283;EdiNalVa PEdroZo dE SoUZa MoNTEiro, ***06204;EdiNEi 
alMEida dE liMa, ***28210;EdiNi aTaidE dE MiraNda, ***89219;Edi-
Valdo NoGUEira dE SoUZa JUNior, ***87214;EdiVaNdro GaBriEl 
MalcHEr QUEiroZ, ***52292;EdMilSoN dE araUJo BriTo, 
***81349;EdSoN MorEira dE SoUSa, ***84250;EdUarda MaiElE 
fErrEira da SilVa, ***96205;EdUardo aiMBErE doS SaNToS SilVa, 
***01204;ElaiNE criSlEY alVES MiraNda, ***17246;ElESSaNdra 
MaGalHaES crUZ da coNcEicao, ***68280;EliaNa TEiXEira GUiMa-
raES, ***25140;EliaNE dE SoUSa NUNES SilVa, ***08321;EliaNE dE 
SoUZa SilVa, ***16204;EliaNE loBaTo fErNaNdES, ***77215;ElioNE 
aNJoS da SilVa, ***87268;EliSaNGEla coSTa MarTiNS SMiTH, 
***47204;EliSaNGEla rodriGUES MarTiNS, ***48238;EMillY Ga-
BriEllY TaVarES dE caSTro, ***73254;faBio JoSE daS cHaGaS fUr-
Tado, ***61238;faBio JUNio TEiXEira doS rEiS, ***47254;faBricio 
JUNior da crUZ doS rEiS, ***67208;faGNEr alVES da SilVa, 
***09268;fErNaNda corrEa dE MoraES, ***37261;flaVia criSTiNa 
SaNToS doS PaSSoS, ***99233;fraNciaNE alVES TEiXEira, 
***65291;fraNciaNE PErEira da SilVa, ***39287;fraNciSca dE 
loUrdES da SilVa, ***80249;GaBriEl SilVa do aMaral, ***79200;Ga-
BriElE fErrEira oliVEira, ***45217;GEcirlENE PErEira liMa, 
***29210;GEilSoN BriaN da SilVa rocHa, ***19244;GEilToN do 
NaSciMENTo Maria, ***51242;GENiVal da coSTa BENTES, 
***93220;GErlaNdi SilVa BEZErra, ***99270;GilMar MoUra dE oli-
VEira, ***67220;GilTaNia loPES da crUZ, ***98285;GlEidSoN doS 
PaSSoS MENdES, ***64282;GlEidSoN SoUZa do roSario, 
***71278;GlEiSoN SoUZa da SilVa, ***94200;HElEN criSTiNa doS 
SaNToS coSTa, ***61268;iGor MarcElo SaNToS doS SaNToS, 
***01221;iGor roGErio diaS SardiNHa, ***23249;iSaBEla caETaNo 
dE alMEida, ***20225;iSaBElla SaNToS liMa, ***89206;iSlENE TiN-
TiliaNo da crUZ, ***08207;iValda KariNE lEal SoUSa, 
***72273;iVaN da SoarES alMEida, ***80280;iVoNE loPES dE SoU-
Za, ***60204;JaQUEliNE NoGUEira da SilVa TiMBo, ***97249;JaYaNE 
MiraNda da SilVa, ***45254;JESSica da SilVa caNTaNHEdE, 
***36200;JHoNaTaS fErrEira liMa, ***92235;JHoNNaTHa doS SaN-
ToS PErEira, ***67288;Joao BaTiSTa NUNES liMa, ***91272;Joao 
BaTiSTa SoarES fErrEira, ***35268;Joao Maria carValHo VilHENa, 
***49253;Joao PErEira rodriGUES, ***31272;Joao VicTor SiMoES 
dE araUJo, ***06220;Joao ViTor dE oliVEira PErEira, ***59245;JoNi 
fErrEira alVES, ***55272;JoSE MaElSoN coTa fErrEira, 
***97291;JoSE MaTHEUS da SilVa liMa, ***73209;JoSE ricardo 
GoNcalVES NoroNHa, ***94249;JoSEliNa da SilVa riBEiro, 
***10309;JoSiaNE ViEira PErEira, ***40206;JoSiaS MoNTEiro da 

SilVa, ***97216;JoSiEli dE JESUS GoMES dE SoUSa, ***70208;JoSi-
NEi MiraNda PorTal, ***71220;JoSiVaNia PErEira SoUSa, 
***83250;JUciaNo da SilVa MacHado, ***47210;Kaio JoSE SilVa do 
NaSciMENTo, ***04255;KarEN TUaNNY da SilVa alMEida, 
***69240;KariNE araUJo da SilVa, ***90264;KEVEN HENriQUE Mi-
raNda cHaVES, ***98249;KEVENN fErrEira dE oliVEira, 
***23267;KEYTiaNE doS SaNToS SoUSa BaTiSTa, ***16384;KHriSSY 
rHUaNE fErrEira TaVarES, ***89281;KlEBSoN lUZ do roSario, 
***86215;laiS doS SaNToS PEdroSo, ***84202;lariSSa MorEira 
oliVEira, ***26254;laUra GoMES BaSToS, ***73273;lEaNdra oli-
VEira liMa, ***32256;lEidiaNE criSTiNa coNcEicao NEVES, 
***77259;lEila fraNciSca rioS GoNcalVES, ***77353;lEoNEia Ba-
TiSTa da SilVa PiNTo, ***08204;lEoNicE BarradaS da SilVa, 
***13268;liVia Nara alBarado dE SoUSa, ***40230;lUaNa aBrEU 
SaraBia, ***30204;lUaNa TriNdadE do NaSciMENTo, ***07205;lU-
caS da SilVa SoUZa, ***05245;lUcaS fErrEira alVES, ***74240;lU-
caS fErrEira da foNSEca, ***61208;lUcaS NaSciMENTo dE oliVEi-
ra, ***76215;lUcaS SilVa da coSTa, ***25200;lUcElia da SilVa 
VaScoNcEloS, ***08275;lUciaNo MENdES PErEira, ***38258;lUEila 
flaVia MiraNda dE JESUS, ***01246;lUiS GUEdES MENESES, 
***86272;lUiZa ValdilENE fEiToSa alVES, ***80200;MaciEl foNSE-
ca da SilVa, ***13204;MacioNE fErrEira NEGrao, ***30253;MaEl-
SoN rocHa da SilVa, ***63262;MaNoEl dE JESUS caSTro doS SaN-
ToS, ***21253;MaNoEl MacHado riBEiro filHo, ***53232;MarcEla 
NaiaNE ValE da SilVa, ***78297;MarcUS ViNiciUS raMoS SoUZa, 
***12219;Maria aldiSolENE crUZ dE SalES, ***52234;Maria aNGE-
lica dE SoUZa oliVEira, ***25256;Maria BENEdiTa fErrEira fEr-
NaNdES dE SoUSa, ***26200;Maria dE NaZarE da SilVa MoraES, 
***79268;Maria EliaNE caldaS MarTiNS dE liMa, ***21249;Maria 
iMacUlada da roSa BUlHoES, ***96291;Maria JUdiTE BarroS dE 
SoUZa, ***90200;Maria ValdENiZE NoGUEira, ***81264;MarilENE 
doS SaNToS MarTiNS, ***89174;Marilia MElo MarQUES, 
***86253;MariNilSoN TriNdadE GoMES, ***48227;MarJoriE loPES 
cardoSo, ***03287;MarY JaNE MaGalHaES coSTa, ***82204;Ma-
THEUS aNdradE riBEiro, ***31203;MaTHEUS riBEiro dE oliVEira, 
***93231;MaUrilio HENriQUE GUiMaraES BraNdao SoarES, 
***44230;MaYara doS SaNToS, ***20310;MicHEl coElHo MoraES, 
***46275;MiQUEiaS Barrada BraSil, ***03235;MicHElE rEiS PErEi-
ra, ***13289;NaZarENo PErEira doS aNJoS, ***18220;NEcY dEla-
MarQUES rEiS, ***33315;NEUMa do Socorro GoMES da SilVa, 
***39253;NilToN GoNcalVES MENEZES, ***65272;NUBia dE MoraiS 
SilVa, ***49272;oBENor doS SaNToS SoUZa, ***76249;odEYdYS 
MUllEr Marcal PoNTES, ***56207;PEdro araUJo SoarES filHo, 
***86290;QUEZia liMa dE oliVEira, ***00215;raiaNE da SilVa SoU-
Sa, ***45130;raiMUNda do Socorro TaVarES araUJo, ***65253;rai-
MUNdo SilVaNo SoarES BarroS, ***05234;raYara doS SaNToS ro-
driGUES, ***21251;raYSSa dE caSSia MaUES doS SaNToS, 
***40288;rEGiaNE do Socorro aroUcK dE oliVEira, ***27249;rE-
GiNa criSTiNa SaNToS doMiNGUES, ***27234;rEiNaldo doS rEiS 
caMPoS, ***00287;rENaTa SilVa E SilVa, ***63215;rENdErSoN dE 
MEdEiroS coSTa, ***05221;ricardo PaTrESE alVES PErEira, 
***61234;ricardo SoUZa dE MoUra, ***65204;ricHElY NoGUEira 
da SilVa, ***98200;rildo BarroSo do carMo JUNior, ***34243;ri-
VEliNo oliVEira da SilVa, ***50220;rodriGo SaNToS MarTiNS, 
***68251;roGErio da SilVa SilVa, ***31260;roNEr allaN PiMENTEl 
da SilVa, ***58205;roSaNa PErEira doS SaNToS, ***06200;roSaNE 
SilVa E SilVa, ***03220;roSElaiNE aParEcida SoUZa da SilVa, 
***95200;rYaN GaMa dE aZEVEdo, ***77240;SaBriNa MiraNda Ma-
ciEl, ***84262;SaMara dE liMa liMa, ***32200;SaMili dE aNdradE 
SaNToS, ***68204;SaMira liS SoUZa SilVa, ***73205;SHEldoN 
EVErToN coSTa GoMES, ***83291;SilVaNa da SilVa BEZErra, 
***45249;SilVaNia ViaNa MaciEl, ***76291;SilVia cariNa frEirE 
do ValE, ***67215;SirlEY fariaS da SilVa, ***03204;KEllEN cardi-
NallE SoUSa da lUZ, ***08253;TaSSYo SoUZa alcaNTara, 
***69248;TaYSE BarroS dE criSTo, ***97253;THaTYaNNE SalES 
GoNcalVES cardoSo, ***13259;THaYriNE aNa SEiXaS dE MoUra, 
***46279;THiaGo TENorio alVES, ***50245;UZiEl SoarES TEiXEira, 
***88290;ValdiaNE araUJo SaNTaNa SErrao, ***80291;ValdirENE 
raMoS da SilVa, ***44215;VaNdErSoN corrEa MoNTEiro, 
***90261;VaNia SUElY da rocHa SoUZa, ***83234;VaNUSa araUJo 
fErrEira, ***99200;WalaSSE PErEira riBEiro, ***81234;WaNdEr-
SoN SilVa VaScoNcEloS, ***15251;WaNicE SaldaNHa TriNdadE, 
***38203;WESllEY da SilVa SoarES, ***63291;WilliaM liMa GUiMa-
raES, ***35275;WilliaNE dE JESUS BriTo, ***88227;WilSoN do 
carMo XaViEr, ***18234;YaGo ModESTo da PaiXao, ***83207;Yo-
laNda BaTiSTa MarTiNS, ***44207;adriEl KalEB TEiXEira da SilVa, 
***18209
MetroPoLitaNa - MUdaNÇa de cateGoria B Para d: 
aBdENEYK SilVa doS SaNToS, ***57252;aBraao BraGa dE SoUZa, 
***29200;adNilToN HEldEr MarTiNS dE MENEZES, ***95260;adail-
ToN PEdro SoarES doS SaNToS, ***48250;adalBErTo BoUlHoSa 
TaVarES, ***09220;adalBErTo fErrEira da rocHa, ***80287;adEl-
SoN dE JESUS coSTa doS SaNToS, ***41249;adilSoN JUNior NEVES 
dE SoUSa, ***08258;adiMilSoN MoraES Poca, ***60259;adNElSoN 
coSTa da SilVa, ***40243;adriaNa alVES da coNcEicao, 
***50263;adriaNa aNdradE do aMaral, ***28233;adriaNa coiM-
Bra dE PaUla, ***28272;adriaNa coSTa dE oliVEira, 
***24249;adriaNa dE aNdradE liMa, ***47225;adriaNa lEiTE liMa, 
***81225;adriaNa PErEira dE MiraNda, ***07291;adriaNE PaTri-
cia rEiS raiol loPES, ***89234;adriaNo aUGUSTo coSTa da SilVa, 
***08268;adriaNo dE alMEida araUJo, ***30220;adriaNo dE caS-
Tro MacHado, ***47206;adriaNo doS SaNToS BraGa, 
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***65220;adriaNo lUZ dE SoUSa, ***72208;adriEl fEliPE ViTUriNo 
da SilVa, ***64771;adriEllE QUadroS da cUNHa, ***14238;adrYEl 
JoSE da SilVa BarradaS, ***49200;aGNaldo cUNHa dE oliVEira, 
***57253;aGNoElSoN BarBoSa araUJo, ***31221;aGUiNaldo oli-
VEira dE MoraiS JUNior, ***15249;ailToN corrEa da GaMa, 
***02291;ailToN dE liMa froTa JUNior, ***48298;ailToN JoSE Pi-
NHEiro MENdoNca JUNior, ***99205;alaN carloS BarBoSa JUNior, 
***03257;alaN KElVYN dE araUJo PErEira, ***17215;alaN oliVEira 
rocHa, ***46289;alaN PaBlo SoUZa BarroS, ***52214;alaN rodri-
GUES dE aBrEU, ***46210;alaN SilVa da crUZ, ***46216;alBErTo 
MaTEUS PiNHEiro da GaMa, ***47278;alBErTo oliVEira GUiMaraES, 
***55220;alcilENE coSTa dE SoUSa, ***03258;alcilENE oSMariNa 
GoMES da SilVa, ***09268;alciMar do SacraMENTo MiraNda, 
***27220;alcioNE da SilVa SaNToS, ***03215;aldEMir NaSciMENTo 
SaNToS, ***49269;aldENilSoN SilVa da SilVa, ***43215;alEKSaN-
dEr doS SaNToS MaGalHaES, ***72272;alESaNdro NoGUEira dE 
SoUSa, ***25268;alESSaNdra coElHo ModESTo, ***65201;alES-
SaNdra dE JESUS carValHo dE fraNco, ***77291;alESSaNdro Bri-
To doS SaNToS, ***48285;alESSaNdro GoMES da rocHa, 
***51227;alESSaNdro GUilHErME da SilVa, ***17258;alESSaNdro 
MorEira daMaScENo, ***66277;alEX doS SaNToS BarBoSa, 
***84287;alEX JoSE da SilVa rocHa, ***05421;alEX MEdradE al-
VES, ***09279;alEX MoNTEiro dE BriTo, ***08220;alEX SaNdrE 
rEiS da SilVa, ***02202;alEX SaNdro alVES, ***31291;alEXaNdrE 
alMEida dE SoUSa, ***08249;GaBriEl PErEira PaVao, ***67207;alE-
XaNdrE fariaS dE SoUZa, ***21272;alEXaNdrE lUiZ MElo da TriN-
dadE, ***80253;alEXaNdro WaGNEr liMa dE SoUSa, ***39253;al-
frEdo aSSiS TEiXEira, ***00263;aliNE aMaral da crUZ daNTaS, 
***67268;aliNE fErrEira da SilVa, ***59242;aliSoN GoMES MorEi-
ra, ***00205;aliSoN TraVaSSoS da SilVa, ***38236;aliSSoN ra-
faEl SoUZa da SilVa, ***18230;allaN alEX diordE SaNToS SilVa, 
***20277;allESoN doS SaNToS SalES, ***10208;allYSoN MicHEl 
MiraNda SaNToS, ***94233;alVaro MiraNda da SilVa NETo, 
***87249;alYSSoN MariNHo da SilVa, ***12205;aMaNda BriTo dE 
liMa, ***08262;aMaNda roBErTa liMa alVES, ***93280;aNa claUdia 
fariaS dE MiraNda, ***31234;aNa claUdia TaVarES dE liMa, 
***85215;aNa KaroliNE dE SoUZa PaNToJa, ***02213;aNa KElli 
SoarES PErEira, ***50215;aNa MilENE BarroS fErrEira, 
***62287;aNa PaUla GUErrEiro SarMENTo, ***87291;aNa SUElY Za-
cariaS PiNHEiro, ***36215;aNdENirSoN GoNcalVES dE oliVEira, 
***70234;aNdErSoN aUGUSTo GoNcalVES JiMENES, ***56228;aN-
dErSoN BaTiSTa da SilVa, ***33247;aNdErSoN cEZar SilVa Mar-
TiNS, ***91241;aNdErSoN clEiToN fErrEira MESQUiTa, 
***45280;aNdErSoN da SilVa GUiMaraES, ***46205;aNdErSoN doS 
SaNToS Maia, ***34268;aNdErSoN dUraNS do NaSciMENTo, 
***09219;aNdErSoN fEliPE da SilVa oliVEira, ***61294;aNdErSoN 
lEao corrEa, ***99260;aNdErSoN lEoNardo diaS SEriQUE, 
***60203;aNdErSoN lUiZ TaVarES GUiMaraES, ***37297;aNdErSoN 
NaSciMENTo dE SoUSa, ***20253;aNdErSoN PaTricK da coSTa Bra-
Ga, ***73239;aNdErSoN PorTilHo dE carValHo, ***79211;aNdEr-
SoN rodriGo rEiS MoNTEiro, ***17272;aNdErSoN SErGio cardo-
So dE oliVEira, ***38260;aNdErSoN WallacE MoNTEiro doS SaN-
ToS, ***40200;aNdrE da coSTa doS SaNToS EPaMiNoNdaS, 
***64286;aNdrE da coSTa HiaNES, ***77277;aNdrE fEliPE aSSUN-
cao, ***99276;aNdrE HENriQUE coSTa, ***84224;aNdrE lUiZ Mi-
raNda BarBoSa, ***89234;aNdrE lUiZ PiNoN QUadroS, 
***43272;aNdrE lUiZ rodriGUES da SilVa, ***32234;aNdrE ricar-
do caSTro do SaNToS, ***18707;aNdrE SoEiro da SilVa, 
***04287;aNdrEa da SilVa coSTa, ***08204;aNdrEi aBrEU GaSPar, 
***54288;aNdrEW daNrlEY SiQUEira colarES, ***21202;aNEdSoN 
carValHo da coNcEicao, ***97291;aNGElo GlEYSToN dE SoUZa 
MacHado, ***30249;aNGElo riBEiro da SilVa, ***82234;aNNE BEa-
TriZ alVES MElo, ***37280;aNNY MaKErllEY dE MENESES BEZErra, 
***78259;aNToNia cEcilia SaMPaio dE oliVEira, ***11222;aNToNia 
criSTiaNE loBo SaNTaNa, ***97292;aNToNia JacirEMa JorGE SoU-
To, ***27287;aNToNia SaBriNa daMaScENo MoScardo, 
***41206;aNToNio alEXaNdrE SoUSa dE caSTro, ***93231;aNTo-
Nio BiSPo GoUVEia carValHo, ***50297;aNToNio carloS coiMBra 
GoMES, ***61223;aNToNio carloS GoNcalVES doS SaNToS, 
***07249;aNToNio carloS SaldaNHa, ***70253;aNToNio dE oliVEi-
ra aMaral, ***37215;aNToNio fEliPE TElES rodriGUES, 
***03214;aNToNio flaVio diaS aGUiar, ***46204;aNToNio GoMES 
XaViEr, ***76272;aNToNio GoNcalVES PErEira, ***60220;aNToNio 
JaNdErSoN doS rEiS SilVa, ***84284;aNToNio JordaNo araUJo dE 
SoUSa, ***32229;aNToNio KEVESoN aZEVEdo MariNHo, 
***43218;aNToNio MarcoS oliVEira BraGa, ***41234;aNToNio Ma-
ria SoarES ViaNa, ***44291;aNToNio NorMaNdo fErrEira aSSUN-
cao filHo, ***65260;aNToNio ricardo raBElo do NaSciMENTo, 
***32217;ariElSoN daS cHaGaS SoUZa, ***51288;arlEidE rEiS da 
rocHa, ***21210;arlESoN BrENdo do roSario da SilVa, 
***96213;arlEY aUGUSTo MENdES SilVa, ***76213;arMaNdo JUNior 
BaTiSTa SaNTa BriGida, ***81202;arTHUr BorGES rodriGUES, 
***11249;arTHUr da SilVa E SilVa, ***82222;arTHUr do NaSciMEN-
To SaNToS, ***19283;arTHUr NETo MarTiNS QUarESMa, 
***90224;arTiME cESar loBaTo da SilVa, ***54220;arYaNa da Sil-
Va caValcaNTE, ***35222;aTaliaS da SilVa SoUSa, ***10209;aTHoS 
doS SaNToS MoraiS, ***91201;aUGUSTo JHoNaTa SoUZa da SilVa, 
***46296;aUGUSTo JoSE fraNco MEdEiroS, ***76251;BEaTriZ MoTa 
dE SoUSa, ***50233;BErG doS SaNToS oliVEira, ***11234;BraiNNE 
KEViN MENEZES dE liMa, ***18219;BrENda caroliNE SoUSa doS 
rEiS, ***63212;BrENda criSTiNa SENa Maia, ***53213;BrENo al-
MEida rodriGUES, ***47276;BrENo da SilVa fraNca, ***81287;BrE-

No loBaTo da coNcEicao, ***88251;BrENo TiaGo doS SaNToS SoU-
Sa, ***96255;BrUNa SEBaSTiaNa SilVa da SilVa, ***67213;BrUNo 
acaSSio SaMPaio fErNaNdES, ***83234;BrUNo cUNHa MElo, 
***77203;BrUNo da SilVa BarroS, ***80210;BrUNo dE carValHo 
daMaScENo, ***41250;BrUNo GUSTaVo BarrETo MacHado, 
***91806;BrUNo MarcEl SilVa NUNES, ***53224;BrUNo TriNdadE 
MaciEl, ***52220;BrUNo UESlEi fErrEira caNdido, ***51160;caio 
coSTa fErNaNdES, ***64269;carloS raMoN BarBoSa dE SoUZa, 
***18253;carloS afoNSo fErrEira BarBoSa, ***84291;carloS 
alaN cHaGaS SoUZa, ***77214;carloS alBErTo alcaNTara doS 
SaNToS, ***15220;carloS alBErTo aMaral da SilVa JUNior, 
***80220;carloS alBErTo MEirEllES, ***43291;carloS alBErTo 
SilVa Maia, ***95233;carloS alBErTo SilVa SoUSa, ***34111;car-
loS alEXaNdrE carValHo PiNHEiro, ***85219;carloS aUGUSTo 
coSTa TEiXEira, ***60204;carloS aUGUSTo liMa colarES, 
***40225;carloS criSTiaNo do carMo doS SaNToS, ***91253;car-
loS EdUardo liMa frEiTaS, ***11230;carloS EdUardo SaNToS 
MoUra, ***43234;carloS GaBriEl PaNToJa SilVa, ***90208;carloS 
HENriQUE BENTES doS SaNToS, ***54293;carloS oNaSSiS BroGES 
rodriGUES, ***20230;carloS THiaGo da coSTa lira, ***18207;car-
MEN lUcia oliVEira da SilVa, ***47215;caroliNE daYaNE SaldaNHa 
dE SiQUEira, ***57294;caroliNE VilHENa doS SaNToS, 
***25239;caSSio SaNToS da cUNHa, ***46261;cElSo NoBErTo MoN-
TEiro da coNcEicao, ***13204;cESar aUGUSTo daMaScENo da Sil-
Va, ***03249;cHarlES aNToNio QUEiroZ roSa, ***49253;cHarlES 
laGoia corrEa, ***95268;cHarNEY orlaNdo da foNSEca PaiVa, 
***51215;cHriSTiaN GEoVaNE MENdoNca E SilVa, ***65290;cHriS-
TiaN SilVa da SilVa, ***47271;ciBElE da SilVa UcHoa, ***82232;ci-
cEra fUrTado dE liMa, ***88204;cicEro BraBo forMiGoSa NETo, 
***23260;ciNTia loPES NaSciMENTo, ***63220;claUBEr NoroNHa 
dE liMa, ***83253;claUdElY BiTTENcoUrT loBaTo, ***22200;claU-
dia doS SaNToS NEriS, ***08287;claUdio cUNHa da SilVa, 
***76172;claUdio iTalo BarBoSa dE alMEida, ***07291;claUdio 
JoSE fUrTado SoarES, ***83234;claUdio oliVEira SoUZa, 
***07200;claUdio PorTal doS SaNToS JUNior, ***37261;claUdio-
Nor da SilVa GoMES, ***16249;claUdioNor dE SoUSa coElHo, 
***63234;claUdMilSoN da SilVa SalES, ***98253;claUdoMiro Sil-
Va coSTa, ***67287;clEBEr PadUa corrEa MiraNda, ***39215;clE-
BSoN JUNior SaNToS GoNcalVES, ***67281;clEdSoN WilliaN doS 
PaSSoS da crUZ, ***32245;clEidiaNE carValHo liMa, ***41287;clEi-
diaNE MiraNda dE carValHo, ***80268;clEidiNEa Maria fariaS lo-
PES, ***56272;clEiSoN WElToN dE carValHo SoUZa, ***16298;clEi-
ToN cESar doS SaNToS, ***65253;clEiToN da SilVa SoarES, 
***14208;clEiToN PENicHE diaS, ***99214;clEiToN SEBaSTiao oli-
VEira SaNToS, ***06253;clEoMar EVaNGEliSTa, ***97265;clEoSoN 
PalMEiriNHa SaNToS, ***30244;clEUSoN da SilVa carValHo, 
***40211;clEUSoN dioNNYS da SilVa liMa, ***34224;clEUTo Mo-
rEira dUarTE, ***25200;clEYToN coSTa MiraNda, ***76213;criS-
TiaNo SoUZa dE SoUZa, ***21229;crYSlE SaNToS caMPoS, 
***28233;cYBEllE MiraNda doS SaNToS MariaNo, ***84268;daG-
Mar MiraNda da SilVa PaSSoS, ***77200;dalliNE SoUSa da SilVa, 
***44249;daNiEl alVES MaciEl JUNior, ***13204;daNiEl HENriQUE 
BaTiSTa dE SoUSa, ***31201;daNiEl JUNior GroTa BarBoSa, 
***66101;daNiEl liMa SoarES, ***21201;daNiEl MaGalHaES SoUSa, 
***31241;daNiEl MEirElES MoNTEiro, ***07243;daNiEl MoNTEiro 
ViEira, ***28208;daNiEl NaSciMENTo PalHETa, ***04251;daNiEl 
roNdSoN caMPoS da crUZ, ***29249;daNiEllE dE NaZarE NaTiVi-
dadE MoNTEiro, ***02234;daNiElli SilVa MarQUES, ***96272;daNi-
lo BraGa dE SoUZa, ***55200;daNilo doS rEMEdioS ENcarNacao 
dE SoUZa, ***22200;daNilo loBaTo da coSTa, ***72269;daNilo 
MoraiS doS SaNToS, ***24210;daNilo ricardo SilVa do NaSci-
MENTo, ***33201;daNilo TEiXEira doS SaNToS, ***21277;daNrlEY 
MEYrElES dE SoUZa, ***98206;daNYEl criSTiaN araUJo SaNToS, 
***92211;darPHNY SilVa SaNToS, ***97219;daVi dE oliVEira Mar-
QUES, ***10243;daVi MEirElES SilVa, ***49250;daVi MENESES Go-
MES, ***82211;daVi SaNToS Garcia, ***58204;daVi SaNToS MoN-
TEiro, ***29217;daVid afoNSo riBEiro alMada, ***39219;daVid 
doS aNJoS oliVEira, ***77248;daVid EVaNGEliSTa araUJo, 
***67219;daVid JoSE dE SoUZa SEaBra, ***05268;daVid loHaN PE-
rEira dE SoUSa, ***37230;daVid lUcENa da SilVa, ***51234;daVid 
rafaEl PErEira doS SaNToS, ***73209;daVid SaMMY fErrEira lo-
PES, ***25200;daViSoN do roSario rocHa, ***29266;daYSEaNE 
MaYara diaS fErrEira, ***54207;daYVid MaliK liMa, ***91226;daY-
Vid SaMUEl TEiXEira coElHo, ***23219;daYViSoN diEGo raMoS 
SaNToS, ***32275;daYWSoN PaBlo oliVEira da MoTa, ***44220;dE-
BoraH alYNE liMa dE VilHENa, ***62272;dEcio JorGE doS rEiS 
SaNToS, ***90297;dEiViSoN ViEira BorGES, ***12240;dENilSoN 
oliVEira da SilVa, ***49220;dENilSoN raMoN BaTiSTa loPES, 
***49232;dENiS dE SoUSa SalES, ***95291;dENiSoN faBricio 
BraNdao PiNTo, ***87260;dErEK cHrYSTiaN MoNTEiro lEiTao, 
***05293;dEricK SoUZa do NaSciMENTo, ***05239;dEUZilENE dE 
SoUZa fEliX, ***32284;dHYaNi KlEN PErEira dE alMEida, 
***31249;diEGo aUGUSTo da SilVa MENdES, ***94291;diEGo Bar-
BoSa dE oliVEira, ***18214;diEGo NaSciMENTo SaraiVa, 
***41222;diEGo fariaS daMaScENo, ***54201;diEGo fEliPE riBEi-
ro fErrEira, ***54251;diEGo MorEira roSa, ***84229;diEGo NaS-
ciMENTo da SilVa, ***50240;diNair da SilVa E SilVa MENdES, 
***05253;dioGENES lEVY TaVarES da SilVa, ***47261;dioGo HENri-
QUE doS rEiS SilVa, ***68240;dioGo SaMPaio dE araUJo, 
***52202;dioNEl MaToS MarTiNS, ***86200;dJalMa coElHo BriTo, 
***60259;dJalMa dE SoUSa JUNior, ***03278;roBiVal XaViEr dE 
SoUZa, ***34272;doriValdo EliZiario da SilVa GoMES, 
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***31287;doUGlaS NaSciMENTo cardoSo, ***72213;doUGlaS SaN-
ToS dE oliVEira, ***32230;doUGlaS SilVa dE BriTo, ***35299;doU-
GlaS YUri fErrEira da SilVa, ***41283;Ed carloS SillVa lEal, 
***50230;EdE BarroS do roSario, ***21249;EdENilSoN da SilVa 
NaSciMENTo, ***72220;EdENilSoN ViEira cordoVil, ***67224;EdEr 
da SilVa PaNToJa, ***19212;EdEr dE JESUS TaVarES dE SoUZa, 
***65220;EdEr doS SaNToS liMa, ***20250;EdErSoN SoarES dE al-
MEida, ***30204;Edi carloS doS SaNToS, ***60206;EdilaNE roSa-
ria BEZErra NEGrao, ***76225;EdilSoN rEiS dE SoUSa, 
***03266;EdiNa SilVa PErEira, ***05249;EdiNaldo cardoSo da 
SilVa, ***29203;EdiNaldo dUTra da SilVa, ***00263;EdiNaldo Go-
MES corrEa, ***22287;EdiNalVa araUJo da SilVa, ***88234;Edi-
NElSoN coSTa dE oliVEira, ***17291;EdiNEUSa PrESTES da SilVa, 
***48770;EdiPo oliVEira SilVa, ***65293;Edir laMEira SoarES, 
***94268;EdiValdo aTaidE dE SoUSa, ***09234;EdiValdo MaciEl 
dE SoUZa, ***83228;EdiValdo SodrE PalHETa, ***27291;EdiVaN 
fErrEira dE oliVEira, ***39253;EdiVaNdErSoN loPES SilVa, 
***81209;EdMilSoN alVES riBEiro, ***10272;EdSoN BaTiSTa Xa-
ViEr, ***20291;EdSoN dE NaZarE cardoSo MorEira, ***44254;EdU 
PirES arrUda, ***02250;EdUardo aNToNio caMPoS carMoNa, 
***82249;EdUardo da SilVa dE oliVEira, ***55237;EdUardo da 
SilVa liMa, ***53213;EdUardo Gaia doS SaNToS, ***03243;EdUar-
do MariNo alVES rocHa, ***66210;EdUardo rodriGUES doS SaN-
ToS, ***83203;EdVaN ladiSlaU cHaVES, ***48272;EdYElSoN da Pai-
Xao aMaral, ***20287;EfraiN coSTa do NaSciMENTo, 
***48268;EGiaNE NUNES SilVa, ***80234;ElaiNE alENcar da SilVa, 
***48220;ElaiNE fErrEira da SilVa, ***96229;ElaiNE SaMara coS-
Ta dE SoUSa, ***65223;ElaNE criSTiNa cardoSo E SilVa, 
***94292;ElEdiNaldo aMaral PacHEco, ***64204;ElENiZE ViEira 
da SilVa, ***29253;ElENiZY raiaNY liMa dE SoUZa, ***96260;EliaN 
Profiro BaTiSTa, ***33234;ElidElSoN fErrEira doS SaNToS, 
***82268;Elido SEaBra cardoSo, ***53253;EliElSoN aZEVEdo doS 
rEiS, ***11233;EliElSoN doS SaNToS alMEida, ***57270;ElYoNaY 
TEiXEira da SilVa, ***98204;EliSEU da lUZ GoNcalVES, 
***45261;EliSMar coSTa dE SoUSa, ***97220;EliSoN WESlEY car-
ValHo araUJo, ***36298;EliSVaNio rodriGUES da SilVa, 
***79272;EliVaNE doS SaNToS GoES, ***31299;EliZaNi NUNES dE 
aZEVEdo, ***82204;ElKSoNlEE fariaS fEiToSa, ***65261;EllESoN 
EdUardo PErEira dE caMPoS, ***09246;ElToN NaSciMENTo SaNToS, 
***06220;ElToN SilVa doS SaNToS, ***66287;ElViS araUJo TElES, 
***17243;ElViS lUiZ cordoVil dE araUJo, ***92291;EMaNoEl cid 
da coSTa BarBoSa Garcia, ***01222;EMaNoEl ValdoMiro Barral 
doS SaNToS, ***01269;EMErSoN NaSciMENTo da SilVa, 
***23272;EMErSoN roBErTo caSTro SoUZa, ***02200;EMErSoN 
WElliNGToN araUJo dUarTE, ***14219;EMMaNUEl ZacariaS diaS 
NETo, ***22249;ENdErSoN lUiZ cUNHa da SilVa, ***75234;ENio da 
foNSEca PErEira, ***61299;EricK coSTa dE SoUZa, ***48210;EricK 
da SilVa rodriGUES, ***44255;EriK HENriQUE SaNToS diaS, 
***40230;EriKSaNd EVaNoViTcH dE SoUSa, ***67200;EriSBErTo 
raiMUNdo alVES da SilVa, ***95272;ErNaNdo fErrEira caBral, 
***49225;EValdo BaENa fErrEira, ***32238;EValdo MoNTEiro da 
coSTa, ***11291;EVErSoN aood SaNToS, ***04204;EVErToN cor-
rEa dE aBrEU, ***13208;EVErToN fiGUEirEdo GUiMaraES, 
***19272;EVErToN PErEira da SilVa, ***51204;EVErToN rodriGo 
da SilVa frEiTaS, ***11272;EWaNdro KlEciUS SaNToS BarroS, 
***05245;EZEQUiEl do aMaral loPES, ***02291;faBiaNo riBEiro 
da SilVa, ***36286;faBio alVES fEiToSa JUNior, ***48294;faBio 
aUGUSTo BENcHiMol corrEa, ***63236;faBio cordoVil PiNHEiro, 
***98287;faBio doS SaNToS riBEiro, ***40225;faBio JUNior doS 
SaNToS GoES, ***82299;faBio loPES MarQUES, ***97200;faBio or-
MEU da coNcEicao carValHo, ***71215;faBio TadEU dE SoUZa Bar-
BoSa, ***08220;faBio ViNiciUS SilVa JardiM, ***79200;faBricio 
BarBoSa MariaNo, ***89249;faBricio doS SaNToS oliVEira, 
***49210;faBricio WilliaM coSMo, ***50249;faUSTa Maria BUlHo-
Sa aYrES, ***03249;fEliPE araUJo lUZ, ***37218;fEliPE aUGUSTo 
dE fraNca GoMES, ***25219;fEliPE EdUardo SoUZa dE MoraES, 
***56275;fEliPE GoMES PoNTES, ***07281;fEliPE GoNcalVES dE 
carValHo, ***01209;fElliPE lira da SilVa, ***87236;fEliPE MaToS 
cardoSo, ***94265;fEliPE oliVEira MoNTEiro, ***37297;fEliPE 
SilVa dE PaUla, ***48280;fEliPE SilVa MoNTEiro, ***55267;fEr-
NaNdo GoMES doS rEiS, ***56204;fErNaNdo VEraS dE SoUZa, 
***83288;flaVio HENriQUE aMoriM coSTa, ***77202;flaVio lEo-
NaM coElHo PiNTo, ***05247;flaVio lUiZ SilVa foNSEca, 
***56209;fraNciSca frEiTaS da SilVa, ***78358;fraNciSca Ga-
BriEla PErEira riBEiro, ***43270;fraNciSca SaNdiElE daMaScENo 
MoScardo, ***99262;fraNciSco adailToN SoUSa GoMES, 
***12387;fraNciSco aNToNio SoarES, ***24249;fraNciSco dE aS-
SiS MiraNda PiNHEiro, ***65272;fraNciSco dE NaZarE loBaTo, 
***72272;fraNciSco EdUardo SaMPaio da SilVa, ***78271;fraN-
ciSco EriSValdo SoUZa MoraES, ***30200;fraNciSco EVErToN 
frEiTaS ViEira, ***21291;fraNciSco faUSTo doS SaNToS, 
***79291;fraNciSco JoSE dE liMa SoarES, ***78214;fraNciSco 
JoSE dE SoUSa SiQUEira, ***08291;fraNciSco MaciEl SoUSa, 
***86331;fraNciSco PaUlo rodriGUES dE SoUZa, ***77287;fraN-
ciSco WENdEll da coSTa MaGalHaES, ***85272;fraNciSco WENdEr 
coNcEicao dE PaiVa, ***00244;fraNciSco WilliaM GoNcalVES da 
SilVa, ***62318;fraNcYd PiNHEiro dE caMPoS, ***36272;fraNK 
TriNdadE E SilVa, ***67223;fraNKliN BrUNo GoNcalVES MoTa oli-
VEira, ***87293;GaBriEl caNdido da coSTa, ***99252;GaBriEl dE 
JESUS NEGrao araGao, ***18258;GaBriEl doS SaNToS dE SoUZa, 
***75284;GaBriEl fidEraliNo fErrEira, ***46219;GaBriEl HENri-
QUE doS SaNToS araNHa, ***78238;GaBriEl MaTHEUS da coSTa 

diaS, ***71230;GaBriEl NaTaN TaVarES dE liMa, ***41227;GaBriEl 
SilVa da SilVa, ***25260;GaBriEl SoarES SaNToS, ***06279;GE-
dEiaS SaNToS BraGa, ***98200;GEEdSoN PiNTo TriNdadE, 
***44291;GEiSSY aNdrEY SilVa SaNTa BriGida, ***69204;GENilcE 
BraNdao dE SoUSa, ***07242;GENildE GUiMaraES dE aNdradE, 
***41249;GEoVaNE BarroSo MoNTEiro, ***76266;GEoVaNi MoraES 
BoTElHo, ***64271;GEraldo alVES da SilVa JUNior, ***01291;GE-
raldo carloS SilVa dE SoUSa, ***34291;GESiEZio dE SoUSa TaVa-
rES, ***96253;GEVaNdro da SilVa roSa, ***38268;Gil GUilHErME 
VarEla BarBoSa, ***17220;GilBErTo do carMo PiNTo, ***84215;Gil-
SoN ricardo GEMaQUE raMoS, ***23234;GilVaN da SilVa lira, 
***82268;GilVaNdro NoroNHa cordEiro, ***78291;GioVaNi SaN-
ToS dE oliVEira, ***49257;GioVaNNi cardoSo rodriGUES, 
***66205;GioVaNNY WilliaM doS SaNToS TaVarES, ***93266;GiSElE 
da SilVa caValcaNTE, ***41287;GiSElE TEiXEira doS SaNToS, 
***20268;GiSEllE SilVa PiNHEiro, ***34268;GlaUBEr HENriQUE 
roSa SaNToS, ***72273;GlaUcE Maria MoraES ViEira, 
***53217;GlaUKSoN aZEVEdo, ***10244;GlEBErSoN da SilVa cor-
rEa, ***89182;GlEiBSoN fErNaNdo raBElo da SilVa, ***17200;GlEi-
cE dE faTiMa Jordao da SilVa, ***20297;GlEYdSoN doUGlaS SaM-
Paio loPES, ***17260;GraciEllE PoMPEU doS aNJoS, ***84251;Gra-
cilENa Maia aBrEU, ***09200;GUilHErME JoSE SilVEira dE SoUSa, 
***46216;GUilHErME SilVa PErEira, ***38229;GYSEllE Gloria da-
MaScENo, ***72260;HaBliEl fEliX dE carValHo, ***21202;HailSoN 
da SilVa rocHa, ***31802;HallaN WUaNSEl aZEVEdo daS NEVES, 
***90201;HaNdriEllY SaBriNa PErEira da SilVa, ***43272;HarE da 
SilVa rocHa, ***49258;Haroldo fErNaNdo da crUZ MENEZES, 
***10253;HEldEr SilVa doS SaNToS, ***07205;HEliVElToN MENEZES 
da SilVa, ***41264;HEloiSa cElia GoMES MaciEl, ***82234;HElToN 
SoUZa doS SaNToS, ***73225;HENdrEo JoSE oSorio dE SoUZa, 
***94294;HENriQUE da coSTa PErEira, ***02210;HENriQUE rodri-
GUES dE MiraNda, ***05220;HErBErT dE alMEida SoUZa, 
***32253;HErBErTH EVaNGEliSTa dE SoUZa alMEida, ***15245;HE-
rica criSTiNa aNdradE dE carValHo, ***08268;HEricK lUaN Mi-
raNda dE araUJo, ***19285;HErlaNE GoMES ViaNa, ***90287;Hi-
Gor carloS PErEira da SilVa, ***93268;HiTlEr fErrEira da SilVa, 
***91209;HodirlEY cESar PErEira liMa, ***37220;HoSaNa do NaS-
ciMENTo SalES, ***10253;HUaN fErrEira BraSil PiNHEiro, 
***91249;HUGo flaVio SaNToS dE alBUQUErQUE, ***87287;iaN fE-
liPE liMa da SilVa, ***43280;iGo MaTEUS BarroSo doS SaNToS, 
***70203;iGor doS SaNToS SilVa, ***62229;iGor lEal dE SoUZa, 
***30230;iGor lEoNardo dE aViZ, ***86249;iGor SESar fErrEira 
doS SaNToS, ***65234;ilToN MElo doS SaNToS, ***60265;iNacio 
MarQUES BraGa JUNior, ***55283;aUGUSTo cESar oliVEira dE 
SoUZa, ***60200;iraNildo ViEira da SilVa aZEVEdo, ***16392;iriS-
lENE coNcEicao dE liMa, ***20215;iroN coSTa PiMENTEl, 
***53287;iSac PErEira fErNaNdES, ***55260;iSaVaNi coSTa doS 
SaNToS, ***81204;iSMaEl GoMES da coSTa, ***98297;iSraEl PaTri-
cK doS aNJoS roSa, ***07253;iSTElio dE NaZarE coSTa, 
***08254;iTallo JoSE BriTo MoUTiNHo, ***90293;iTallo PaTricK 
MoNTEiro BriTo, ***89207;iTalo lUcaS raMoS da SilVa, 
***18285;iUrY PErEira cHaVES, ***14225;iValdo da SilVa NEVES, 
***09200;iValdo JUNior MarQUES da SilVa, ***00247;iValdo ro-
driGUES da SilVa, ***23439;iVaNildo BarBoSa MoraiS, 
***51298;iVaNildo SilVa da coNcEicao, ***98269;iZaiaS corrEa 
dE BriTo, ***80291;JacilENE raMoS do MoNTE, ***59222;JacQUEli-
NE SoUZa caSTro, ***32234;JadEr NaSciMENTo dE oliVEira, 
***94253;JadSoN dE JESUS cadETE BraGa, ***98280;JailSoN da 
SilVa coSTa, ***34208;Jair SoUSa da SilVa, ***36272;JairiSoN lo-
PES PoNTES, ***37271;Jairo MorEira cardoSo, ***64207;JaKSoN 
alVES coSTa, ***78221;JaKSoN daVid BarBoSa GUiMaraES, 
***23260;JaMilSoN fErrEira fErrEira, ***82207;JaNaiNa SiQUEira 
coSTa, ***22268;JaNE MoraES da SilVa BarroS, ***40160;JaNilToN 
dE araUJo diaS, ***05270;JaQUEliNE aMoriM da SilVa, ***83206;Ja-
QUEliNE daNiElE dE SoUZa lEal MoNTEiro, ***40263;JaQUEliNE 
caSTro fErrEira PaSSiNHo, ***23200;JardENEi fariaS da SilVa fi-
lHo, ***48236;JEaN liMa raMoS, ***79222;JEaN MESSiaS da SilVa 
aMaral dE SoUSa, ***14272;JEciaN cHriSTiaN doS SaNToS falcao, 
***31275;JEfErSoN dE JESUS rEiS corrEa, ***00230;JEfErSoN SaN-
TaNa QUadroS, ***56344;JEffErSoN SoEiro rodriGUES, 
***77283;JEffErSoN alEXaNdrE MorEira rodriGUES, ***84253;JE-
ffErSoN daS cHaGaS GoNcalVES, ***68240;JEffErSoN JUNior Mar-
GalHo SilVa, ***82273;JEffErSoN PErEira aSSUNcao, ***98200;JE-
ffErSoN SaNToS dE alMEida, ***83253;JEHMErSoN WaSlaN lUZ dE 
SoUSa, ***72220;JENNYfEr WErllEN YaSMiM fErrEira foNSEca, 
***30287;JEoVaNEY araUJo fErrEira, ***76275;JErSoN rodriGUES 
coSTa, ***48273;JESiEl Garcia da coSTa, ***62200;JESSE MoNTEi-
ro GaliZa, ***90282;JESSica KaroliNE BarroS MarQUES, 
***51257;JESSica KaTHiaNE da SilVa E SilVa, ***79206;JESSica ME-
liSSa GoNcalVES dE SoUZa PiNHEiro, ***37226;JESSica SaNToS 
doS SaNToS, ***86324;JESSica THaiS MacEdo dE liMa PErEira, 
***82287;JESSYca KalifE do NaSciMENTo, ***76261;JHENMiSoN ali-
Pio MoTa GoMES, ***49250;JHoNaTa EdUard fariaS dE oliVEira, 
***43278;JHoNY lUiZ SilVa da SilVa, ***65265;Joao aUGUSTo Bara-
Ta coSTa, ***41291;Joao aUGUSTo loUcHard carNEiro, 
***78253;Joao BarroSo da SilVa, ***71272;Joao carloS loPES da 
SilVa, ***71273;Joao carloS riBEiro dE araUJo, ***17253;Joao 
fEliPE doS SaNToS SilVa, ***58243;Joao filiPE doS SaNToS cor-
rEa, ***79275;Joao lUiS oliVEira da coSTa, ***90230;Joao Mar-
cio dE SoUZa MElo, ***08220;Joao MarcoS GoMES doS SaNToS, 
***71234;Joao MarQUES aSSUNcao JUNior, ***56204;Joao MaToS 
SilVa caValcaNTE, ***31224;Joao PaUlo corrEa dE SoUSa, 



112  diário oficial Nº 34.744 Sexta-feira, 22 DE OUTUBRO DE 2021

***75234;Joao PaUlo da SilVa SoUZa, ***46250;Joao PaUlo SaN-
ToS da coSTa, ***64268;JociEl SilVa SaNToS, ***92200;JoEdSoN 
dE frEiTaS JUNior, ***63283;JoEldEr BarBoSa aNdradE, 
***52214;JoElMa SilVa do NaSciMENTo, ***21218;JoElSo araUJo 
dE oliVEira, ***75220;JoElSoN da coSTa rodriGUES, 
***44291;JoElSoN da SilVa NaSciMENTo, ***16277;JoElZENildES 
Baia coUTiNHo, ***05215;JoErdES SoarES frEirE, ***16234;JoHaBE 
GoNcalVES dE MEllo, ***87280;JoHN lENNoN da SilVa TaVarES, 
***90242;JoHNaTaS da coSTa alMEida, ***11204;JoHNNY KENEld 
frEirE dE carValHo, ***63276;JoHNYSoN PaNToJa da SilVa, 
***60282;JoilSoN ViaNa PoNTES, ***02240;JoNaS alVES fErrEira, 
***42280;JoNaS liMa diaS dE SoUSa, ***06244;JoNaTa fErrEira 
MorEira, ***94200;JoNaTa lENo cordoVil PErEira, ***76286;JoNa-
TaS PaiVa doS SaNToS, ***28250;JoNaTHaN SoBral dE BriTo, 
***16203;JoNaTHaS MiraNda da coSTa, ***46281;JoNEYMar da Sil-
Va aSSiS, ***84291;JoNilSoN BriTo da Graca, ***09272;JoNilSoN 
fErrEira dE araUJo, ***44277;JoNY roBErTo ViEGaS PirES, 
***23220;JoNY WaSHiNGToN rodriGUES da SilVEira, ***29237;Jor-
GE EliaS SilVa dE MENEZES, ***97272;JorGE EMErSoN fraNco ri-
BEiro, ***73204;JorGE fErNaNdo ESPiriTo SaNTo doS SaNToS, 
***78268;JorGE GaBriEl da roSa GUiMaraES JUNior, ***69235;JoSE 
aldo roSario doS SaNToS, ***18268;JoSE alEX PiMENTEl dE oli-
VEira, ***92234;JoSE aNToNio MErcES SaNToS, ***04268;JoSE aU-
GUSTo MaciEl da SilVa, ***71215;JoSE claUdio dE criSTo SilVa, 
***94217;JoSE diEGo liMa PErEira, ***47292;JoSE fEliPE BraBo da 
rocHa, ***13291;JoSE liUNo PiNTo da rocHa, ***32278;JoSE MaG-
No dE SoUZa MaciEl, ***82215;JoSE Maria MaTiaS MEdEiro, 
***63249;JoSE olEGario BorGES PErEira, ***09253;JoSE oTaVio 
cHaVES SodrE, ***78259;JoSE PaUlo da SilVa MaTiaS, ***28200;JoSE 
PaUlo dE oliVEira Sa, ***62297;JoSE roBErTo MarTiNS TEiXEira, 
***80249;JoSE VladEMir NoGUEira da rocHa, ***03221;JoSE WilK 
fErrEira MElo, ***63271;JoSiaNE da SilVa riBEiro, ***06204;Jo-
SiaS daS cHaGaS oliVEira, ***07249;JoSiEl da SilVa corrEa, 
***09291;JoSiEl da SilVa fErNaNdES, ***51270;JoSilEia dE PaUla 
BEZErra MariNHo GriEco, ***10204;JoSilEUdo BESSa da SilVa, 
***43204;JoSiNEi da SilVa corrEa, ***20278;JoVEilSoN SaNToS da 
SilVa, ***61290;JoYcilENE fErNaNdES alBUQUErQUE, ***90272;Jo-
ZENildE da SilVa SoUSa, ***05268;JUaN rEGiNaldo NoroNHa da 
SilVa, ***00211;JUlio adriaNo PirES cUNHa, ***87249;JUlio cESar 
doS SaNToS riBEiro, ***85299;JUlio PaiXao coSTa, ***58234;Kai-
SE HaNS MUEllEr fariaS dE GoUVEia, ***74234;Kalicio dE SoUSa 
SaNToS, ***94203;KarEN roBErTa coUTo doS SaNToS, ***92291;Ka-
riNE raYaNE BarBoSa rodriGUES, ***82204;KaSSia criSTiNa SaN-
ToS PEiXoTo, ***56253;KEdSoN BrUNo HUNGria VarJao, 
***11280;KEllEN SilVa dE oliVEira, ***37205;KEllY cHriSTYaNE 
liMa da SilVa, ***19272;KEllY criSTiNa MoNTEiro liMa, 
***92204;KElVEN GaBriEl BaliEiro dE aBrEU, ***44271;KElVia ro-
GErS carValHo MoNTEiro, ***01261;KElYSoN MEScoUTo dE aViZ, 
***91268;KETlEN criSTiNa oliVEira SoUSa, ***35249;KETlEY STE-
faNE PalHETa SaNToS, ***53280;KlEBEr aNToNio caSTro do car-
Mo, ***37272;KlEGToN coSTa SalES, ***06235;Klicia rEGiNa Bar-
BoSa BaliEiro, ***40220;laEcio alVES SaNToS, ***56249;laNdEr-
SoN lUiZ coSTa doS SaNToS, ***92230;lariSSa doS SaNToS E Sil-
Va, ***18205;lariSSa ViNHoTE BriTo, ***86203;laUdiaN rENE PaS-
TaNa da SilVa, ***07272;laYaNa raMoS fErrEira, ***87231;lEaN-
dro araUJo da SilVa, ***66297;lEaNdro dE JESUS da SilVa faYal, 
***22236;lEaNdro dE oliVEira cardoSo, ***58285;lEaNdro doS 
SaNToS araUJo, ***06260;lEaNdro doS SaNToS fErrEira, 
***56227;lEaNdro MarGalHo da SilVa, ***42213;lEaNdro MElo 
rodriGUES JUNior, ***21253;lEaNdro ViEira dE SoUZa, 
***21272;lEidEaNE BriTo NaSciMENTo, ***73215;lEidiaNE SoUZa 
SaNToS, ***61223;lEiri laUra da coSTa alENcar, ***15204;lENil-
Za PacHEco rodriGUES, ***40289;lENNoN MaciEl ViEira, 
***54238;lENNoN rodriGo rodriGUES dE SoUZa, ***83222;lEoNaM 
EdUardo SoUZa NEVES, ***80280;lEoNardo coSTa, ***13256;lEo-
Nardo do ESPiriTo SaNTo coSTa da SilVa, ***04261;lEoNardo doS 
SaNToS corrEa, ***86203;lEoNardo doS SaNToS dE MElo, 
***49202;lEoNardo fEllYPE EllErES farES, ***53224;lEoNE HENri-
QUE PiNHEiro BarBoSa, ***26236;lEoNMiSSY ciNa araUJo, 
***00225;lETicia MaToS SilVa, ***09269;lETicia caroliNE BaliEi-
ro cardoSo, ***32254;lidiaNE dE oliVEira TriNdadE, ***11234;li-
liaN coSTa E SilVa, ***58253;liNdBErG GoMES doS SaNToS, 
***69315;faBio JUNior coElHo MalcHEr, ***07249;loUHaNE daN-
TaS dE SoUZa, ***45250;lUaN liMa lUZ, ***67233;aNa claUdia caS-
TElo BraNco da SilVa, ***57258;lUaNdErSoN coNcEicao doS SaN-
ToS, ***74285;lUaN PaTricK da PaZ diaS, ***99274;lUcaS adriaNo 
dE alcaNTara corrEa, ***16211;lUcaS alMEida raBElo SoUSa, 
***87296;lUcaS aUGUSTo crUZ dE SoUSa, ***34205;lUcaS coSTa 
fErrEira, ***70248;lUcaS EMaNoEl SilVa do NaSciMENTo, 
***11211;lUcaS fErrEira dE oliVEira, ***22205;lUcaS MaTHEUS 
riBEiro SaNToS, ***09290;lUcaS MoNTEiro dE carValHo, 
***96200;lUcaS SaMUEl fErrEira da SilVa, ***59227;lUcaS Soa-
rES da SilVa, ***61287;lUciaNa afoNSo E SilVa, ***87272;lUciaNE 
TEiXEira doS SaNToS, ***21287;lUciaNo aTaidE dE SoUZa araUJo, 
***29252;lUciaNo dE aViZ BriTo, ***20297;lUciclEia PErEira do 
NaSciMENTo, ***33215;lUcio flaVio MarQUES alVES, ***25200;lUiS 
alESSaNdro doS SaNToS araUJo, ***10234;lUiS aNdErSoN aSSUN-
cao raMalHo, ***02202;lUiZ carloS carValHo MoScoSo, 
***46291;lUiS fErNaNdo ciriNo colarES, ***47204;lUiS KENNEdY 
aNdradE dE SoUSa, ***95255;lUiS lEaNdro GoMES da SilVa, 
***59268;lUiS VicTor diaS da SilVa, ***50244;lUiZ aNToNio oli-
VEira dE oliVEira, ***10210;lUiZ arMaNdo SaraiVa, ***10268;lUiZ 

carloS dE SoUZa MoNTEiro, ***14287;lUiZ diEGo SoUZa VENaN-
cio, ***62275;lUiZ fEliPE alMEida da SilVa, ***34291;lUiZ fErNaN-
do SoarES rEGo, ***46208;lUiZ GlEidSoN SoarES GoMES, 
***93213;lUiZ HENriQUE aTaidE PErEira, ***88200;lUiZ lUcaS ri-
BEiro BriTo, ***38240;lUiZ oTaVio fariaS daS cHaGaS, 
***41214;lUiZ oTaVio MaXiMo do ValE, ***23219;lUiZ PaUlo coSTa 
dE SoUZa JUNior, ***91220;lUiZ PaUlo dE oliVEira da SilVa, 
***20250;MadSoN MoraES alVES, ***12306;MaGNo WilliaM do 
aMaral lEal, ***29210;MaiKSoN dE BriTo coSTa, ***60220;MaNoEl 
carValHo dE SoUZa filHo, ***64215;MaNoEl da SilVa PiNHEiro, 
***87200;MaNoEl MarQUES da SilVa, ***74268;MaNoEl SilVa oli-
VEira, ***57288;MaNUEllE aMoraS doS SaNToS, ***24253;MarcEl 
doS SaNToS riBEiro, ***81272;MarcEla JUliaNa MoNTEiro caBral, 
***17205;MarcElo aUGUSTo doS SaNToS riBEiro, ***61298;MarcE-
lo coSTa liMa, ***46211;MarcElo crUZ SalaME, ***04215;MarcElo 
GioVaNE oliVEira da SilVa, ***42223;MarcElo PiNHEiro NEVES JU-
Nior, ***25265;MarcElo QUarESiMa da SilVa, ***88204;MarcElo 
SilVa cordEiro, ***88447;MarcElo SilVa da SilVa, ***87291;Mar-
cia riTa rodriGUES SoUZa, ***41226;Marcio SaNToS coElHo, 
***03249;Marcio alEXaNdrE SilVa dE SoUZa JUNior, ***46204;Mar-
cio aNToNio lacorTE da SilVa, ***34215;Marcio da SilVa rocHa, 
***80215;Marcio JorGE PoMPEU SoUZa, ***83250;Marcio PaUlo 
PiMENTEl PErEira, ***39287;Marcio roGErio da SilVa, 
***30244;Marcio SaNdro loPES GoMES, ***73287;Marcio SErGio 
rodriGUES frEiTaS, ***58287;Marcio SoUZa diaS, ***83237;Mar-
co aNToNio rodriGUES dE PaUla, ***93261;Marco TadEU da rocHa 
MacEdo, ***39200;MarcoS alaN BraGa dE MoUra, ***49284;Mar-
coS aMaral fErrEira, ***07287;MarcoS aNiBal NUNES dE SoUZa, 
***09268;MarcoS aUGUSTo PErEira dE SoUSa, ***30215;MarcoS 
MoNTEiro SilVa, ***03215;MarcoS NaSciMENTo SoUSa, 
***37200;MarcoS PaUlo coUTiNHo doS SaNToS, ***27210;MarcoS 
PaUlo dE JESUS araUJo, ***50204;MarcoS roBErTo NaSciMENTo dE 
SoUZa, ***10206;MarcoS TaVarES VaScoNcEloS, ***53200;MarcoS 
VENicioS do NaSciMENTo loPES, ***03202;MarcoS ViNiciUS lEao 
diaS, ***35264;MarcUS roMEro BarroS dE MiraNda, ***95253;Ma-
ria alcilENE GoMES da SilVEira, ***97287;Maria aUXiliadora ro-
driGUES PErEira, ***32234;Maria dE NaZarE cUNHa NEVES, 
***63291;Maria dE NaZarE roSario da lUZ, ***20225;Maria fEr-
NaNda aMaral dE alMEida, ***40200;Maria GEiSiElE cardoSo da 
coSTa, ***23257;Maria iZadora alMEida rodriGUES, ***84237;Ma-
ria lETicia raMoS GoNcalVES, ***40242;Maria NilcilENE dE SoUSa 
diaS, ***54253;Maria SilVaNa da coSTa PiNHEiro, ***05234;Maria 
SoliaNE SoUSa coSTa, ***36200;MariaNE frEiTaS dE SilVa, 
***58201;MariNaldo PalHETa da SilVa, ***70287;MariNEUSa SilVa 
dE SoUSa, ***30272;Mario aNToNio doS rEiS raMoS, ***56234;Mar-
liSoN MaTEUS BENTES doS SaNToS, ***12297;MarloN WaNdErSoN 
PrUdENcio PiNHEiro, ***17237;MarKSYlEi da SilVa SiQUEira, 
***24272;MaTHEUS BlaNco NETo, ***78289;MaTEUS dE JESUS NE-
Grao araGao, ***38272;MaTEUS fErrEira SENa, ***74280;MaTEUS 
JoHN da SilVa PaNToJa, ***45267;MaTEUS PErEira dE SoUZa, 
***16245;MaTHEUS alVES dE alMEida, ***42296;MaTHEUS BraNdao 
dE SoUSa BriTo, ***18253;MaTHEUS caSTElo BriTo, ***82274;Ma-
THEUS da coNcEicao TorrES, ***14228;MaTHEUS MEirElES da Sil-
Va, ***70249;MaTHEUS MENEZES BErNardES, ***49241;MaTHEUS 
MoUra lacErda, ***25205;MaTHEUS NaSciMENTo SoUSa, 
***57201;MaTHEUS PaNToJa MadUrEira, ***59295;MaTHEUS PaZ dE 
aBrEU, ***53202;MaTHEUS SaNToS dUarTE, ***36298;MaUriNo doS 
SaNToS da SilVa, ***37240;MaUro aNdErSoN SoUZa rodriGUES, 
***73268;MaUro da SilVa rEiS, ***18220;MaUro JorGE MoraES PE-
rEira, ***34287;MaUro VilHENa corrEa, ***60206;MaX da SilVa 
GUiMaraES, ***18256;MaX lUElBY MENdES da SilVa, ***04239;MaXlE-
No SoUZa SilVa, ***83272;MaYara aMElia SilVa dE SoUSa alVES, 
***07264;MaYcoN doS SaNToS GoNcalVES, ***66204;MaYra JUlYaN-
NE Maia dE SoUSa, ***21260;MESSiria daS GracaS SoarES fErrEi-
ra, ***70268;MicHaEl aUGUSTo oliVEira MiraNda, ***98298;Mi-
cHaEl doS aNJoS dE MiraNda, ***96254;MicHaEl WaNdErSoN caS-
Tro dE SoUSa, ***91216;MicHEl PiNHEiro dE araUJo, ***00279;MilE-
NE dE NaZarE crUZ MoNTEiro, ***45268;MiSaEl liMa loPES, 
***48236;MoacYr GUiMaraES fariaS, ***40220;MoiSES PEdro Bar-
roS MUNiZ, ***73391;MoiSES riBEiro MoNTEiro JUNior, 
***84268;MoiSES rodriGUES VaZ JUNior, ***58296;MoiSES SiQUEi-
ra da SilVa, ***79220;MoNica da SilVa caSTro, ***98268;MoNica 
do Socorro oliVEira da SilVa, ***42250;MoNica MaGalHaES da-
MaScENo araUJo, ***40210;MoNiQUE iriS BElUcio dE oliVEira, 
***95260;MoriaNY dE lEao NaSciMENTo, ***30200;MUrilo aNGElo 
Vidal do ValE, ***88270;MUrilo ViNiciUS SilVa rodriGUES, 
***12281;NadilSoN cardoSo loPES, ***60272;NaGilla JErraN dE 
JESUS SoUSa, ***28252;Naiara JaQUEliNE MaTToS da SilVa, 
***01207;Nair rEGiNa BorGES dE SoUZa, ***24225;NaTalia NaSci-
MENTo PaSSiNHo, ***13235;NaTaliNo GoMES doS SaNToS filHo, 
***09204;NaTaNaEl oliVEira da SilVa SoBriNHo, ***39234;Na-
THaNNiEl JUaNN dE liMa WaNZEllEr, ***49227;NaYara caMila do 
carMo NaZarE, ***85204;NaYara cordoVil MarTiNS, 
***32253;NaYara rENaTa VirGoliNo PiNHo, ***40234;NaYara roSa 
alVES, ***23233;NaZarENo MEdEiroS oliVEira, ***30247;NEil car-
loS do roSario dE SoUZa, ***74287;NEiValdo rodriGUES dE oli-
VEira, ***73291;NElSoN PorTal caMPoS, ***33291;NElYaNE caroli-
NE doS SaNToS SilVa, ***91270;NEY PiNTo da SilVa, ***17215;NEY-
Valdo fErrEira BaSToS, ***96287;NilBEr oliVar SaNTaNa MoNTao, 
***53218;NilSoN MarQUES da SilVa, ***87287;NilToN clEBEr dE 
SoUZa SoarES, ***10206;NiNo BENTo fErrEira NETo, ***16293;Ni-
Via TariTa PorTilHo Mafra, ***17249;NoEMY lira NaSciMENTo, 
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***52299;NoNaTa criSTiaN liMa dE SoUZa, ***67268;oBErlaNdio 
MarQUES dE aQUiNo, ***75291;ocENildo TEiXEira Baia, 
***15287;ociMar MElo carValHo filHo, ***88272;ociNETE BarroS 
da coSTa, ***81234;odElEidE da SilVa MoNTEiro, ***39220;odE-
NilSoN coNcEicao GoMES, ***70225;odoN EVar da SilVa NETo, 
***07298;oNaidaN GoMES dE JESUS, ***04290;orlaNdo riBEiro 
oliVEira, ***69200;oSMaNY Barra fariaS JUNior, ***37281;oSMar 
SoarES da SilVa, ***15220;oZiNaldo alVES frEiTaS, ***01234;Pa-
Blo BaTiSTa NaVarro da SilVa, ***09235;PaBlo raMillE GoMES da 
SilVa, ***47263;PaMElla oliVEira da coSTa, ***63249;PaTricia 
crUZ fErrEira, ***22213;PaTricia MoTa doS SaNToS, ***15287;Pa-
TricK aNToNio MoraES rEGo, ***12291;PaTricK JHoNES BarroS da 
rocHa, ***63204;PaTricK SilVa dE SoUSa, ***62235;PaTricK ViNi-
ciUS PErEira dE oliVEira, ***02298;PaUla raQUEliNE dE oliVEira 
cHaVES, ***59280;PaUla SilVa MaXiMiaNo, ***14288;PaUliNo dE 
SoUZa SilVa, ***48268;PaUlo aNdradE liMa, ***61219;PaUlo aNTo-
Nio PErrEira filHo, ***95244;PaUlo cEZar GoMES cEciM, 
***30272;PaUlo cUNHa, ***63251;PaUlo doS PaSSoS da coSTa, 
***30200;PaUlo EdUardo da TriNdadE GoMES, ***66291;PaUlo fE-
liPE corrEa JardiM, ***23208;PaUlo fraNKliN doS aNJoS PiNTo, 
***93224;PaUlo GEoVaNE SilVa rodriGUES, ***42291;PaUlo HENri-
QUE liMa da SilVa, ***70244;PaUlo HENriQUES MaTHiaS coNTENTE, 
***44234;PaUlo KElVEN da SilVa PErrEira, ***55275;PaUlo ra-
PHaEl BiZErra fraNca, ***15292;PaUlo roBErTo BaSToS PEiXoTo, 
***86272;PaUlo roBErTo BraGaNca coSTa JUNior, ***22202;PaUlo 
roBErTo GoMES da coSTa JUNior, ***72279;PaUlo roBErTo SilVa 
foNTENElE, ***54298;PaUlo roBSoN oliVEira cHaVES, 
***75203;PaUlo roBSoN SoUSa doS SaNToS, ***10220;PaUlo SEr-
Gio MoUra SilVa, ***96249;PaUlo SErGio ViaNa doS SaNToS, 
***71234;PaUlo ViNiciUS riBEiro NaSciMENTo, ***84201;PEdro do 
NaSciMENTo aNdradE, ***76204;PEdro NaTaliNo GoNcalVES BElo, 
***26291;PEdro PaUlo carValHo dE SoUSa, ***42291;PEdro SilVa 
dE SoUSa, ***40225;PEdro ViTor SoUZa doS SaNToS, ***68280;PE-
dro WENdEl coSTa alENcar, ***14259;rafaEl da crUZ dE liMa, 
***03296;rafaEl dE oliVEira da coNcEicao, ***96230;rafaEl dE 
SoUZa aQUiNo, ***19208;rafaEl doS rEiS SaNTaNa, ***76211;ra-
faEl doS SaNToS coSTa, ***84288;rafaEl doS SaNToS TaVarES, 
***71253;rafaEl HENriQUE da SilVa GoNcalVES, ***56404;rafaEl 
MaciEl dE BriTo, ***22200;rafaEl PaSTaNa SiQUEira, ***30230;ra-
faEl QUEiroZ dE oliVEira, ***51215;rafaEla laVarEda dE oliVEi-
ra, ***13265;rafHaEl doS SaNToS oliVEira, ***61266;raildo lo-
PES dE JESUS, ***31232;raildo rodriGUES oliVEira JUNior, 
***12234;alaN MENiNEia da TriNdadE, ***61268;raiMUNdo aMaral 
GoES, ***05242;raiMUNdo BENEdiTo MElo, ***64268;carloS ro-
Naldo MoraES da coSTa, ***93272;raiMUNdo carloS SiQUEira dE 
SoUZa, ***91234;raiMUNdo NETo MarTiNS MarQUES, ***12242;rai-
MUNdo NoNaTo dE MElo, ***77200;raiMUNdo NoNaTo doS SaNToS 
MarQUES, ***04268;raiMUNdo NoNaTo PalHaNo SoUZa, 
***70200;raiMUNdo NoNaTo rodriGUES daS NEVES, ***23215;ra-
MaSSES lEVY da coSTa coTa, ***43207;raNiErE da SilVa TriNdadE, 
***33239;raNiErE firMiNo da SilVa, ***66234;raoNE da SilVa ra-
MoS, ***96285;raQUEl oliVEira da SilVa, ***19287;rariSoN GUi-
lHErME rESPlaNdE BarBoSa, ***35212;rarYMa liMa dE oliVEira, 
***37270;raUl lUcaS cordEiro MoraiS, ***28280;raYaN aNToNio 
MENEZES SoUSa, ***72255;raYara dE BriTo dE SoUSa, 
***60234;raYSSa BEaTriZ coSTa doS SaNToS, ***96232;raYSSa rE-
GiNa rodriGUES liMa rodriGUES, ***47236;rEGia MYrlEa MarTiNS 
NoGUEira, ***56215;rEGiNa cElia Garcia dE SoUSa, ***12215;rE-
GiNaldo rodriGUES MaToS, ***13352;rEiNaldo NoNaTo dE carVa-
lHo, ***51204;rENaN da SilVa coSTa, ***17275;rENaN HilToN fEr-
rEira dE oliVEira, ***88260;rENaN lEal PoNTES, ***12278;rENaN 
MESQUiTa dE SoUZa, ***61209;rENaN SoUZa dUarTE, ***28204;rE-
NaTa oliVEira daMaScENo, ***18223;rENaTo aMaral MENdES, 
***94285;rENaTo da coNcEicao BarroS, ***18253;rENaTo MaGNo 
MacHado fErNaNdES, ***48249;rENaTo NaSciMENTo alHo, 
***27244;rENaTo PalHETa rodriGUES SilVa, ***91225;rENESoN 
SilVa da SilVa, ***94278;rENildo do NaSciMENTo araUJo, 
***21274;rENilSoN rEiS da SilVa, ***09220;ricardo BoTElHo 
diaS, ***75253;ricardo fErrEira da SilVa, ***24253;ricardo Mi-
raNda doS rEiS, ***35200;ricardo PaTricK doS rEiS da SilVa, 
***12212;ricardo SaliM, ***21220;ricHard GHilBErT fErrEira 
coSTa, ***68264;ricHEr frEiTaS da coSTa, ***10259;riTa dE caS-
Sia dE liMa foNSEca, ***38287;riTHiEllY SoUZa doS SaNToS, 
***43220;roBErio alVES dE MEdEiroS, ***34272;roBErT MaTEUS 
coNcEicao dE alMEida, ***94876;roBErTo da coNcEicao ModES-
To, ***62272;roBSoN alVES coNcEicao, ***98237;roBSoN cElio 
cardoSo do ESPiriTo SaNTo, ***84253;roBSoN da SilVa GoMES, 
***78216;roBSoN GoMES dE SoUSa, ***41234;roBSoN SaNToS da 
coSTa, ***54204;roBSoN TiaGo fErrEira lEiTE, ***70272;rodolfo 
fEliPE fErrEira alBUQUErQUE, ***43263;rodolfo PiNTo da SilVa, 
***21286;rodriGo dE araUJo MoraES, ***00263;rodriGo alEXaN-
drE PErEira doS SaNToS, ***66250;rodriGo caMPoS aNdradE, 
***00245;rodriGo fErNaNdES rodriGUES BraSil, ***26275;rodri-
Go fraNciSco SoUZa da SilVa, ***69290;rodriGo NoroNHa daS 
NEVES, ***01252;rodriGo alVES rocHa, ***08249;rodriGo Salda-
NHa BorGES, ***14288;rodriGo SalGado doS SaNToS, ***56261;ro-
driGo SaraiVa da coSTa, ***63268;rodriGo SoUZa do roSario, 
***04268;roGErio PErEira doS SaNToS, ***87202;roGErio SoUZa 
dE aGUiar, ***01235;roGErio SoUZa MoraiS, ***30265;roMario 
doS SaNToS coSTa, ***64221;roMario SoUZa da rocHa, 
***19257;roMario WaNdErlEY raMoS, ***63249;roMES carValHo 
dE oliVEira, ***99256;roMUlo caSSio PacHEco PErEira, 

***40225;roMUlo Nacif dE JESUS doS SaNToS, ***25215;roNald 
BorGES coSTa, ***96234;roNald doS SaNToS frEiTaS, ***64220;ro-
Nald raMoS dE liMa, ***35201;roNaldo SaNToS cHaVES, 
***68200;roNaN SErGio MacHado raNGEl, ***30210;roNEY SaNTa-
Na da coSTa, ***75273;roNildo carloS da SilVa E SilVa, 
***71291;roNildo carValHo dE oliVEira, ***50166;roNilSoN 
TriNdadE, ***54253;roNiSE frEiTaS MarTiNS, ***09200;roNY SoU-
Za da foNSEca, ***14268;roSEVElT MarTiNS dE SoUZa, ***90200;ro-
SEMilToN PENHa dE oliVEira, ***06204;roSiaNE PiNHEiro coElHo, 
***15272;roSiNEidE NoGUEira NUNES, ***62278;roSiNElSoN fraN-
ciSco liMa JorGE, ***91268;rUaN dE alfaia MaGNo, ***43250;rUaN 
fEliPE loPES dE NaZarE, ***40230;rUaN GoNcalVES da SilVa, 
***54205;rUBErlaN MoNTEiro da PaZ, ***04200;rUdiVal doS ValES 
rodriGUES, ***70297;rUi oliVEira crUZ, ***03249;SaBriNa aMa-
ral PiNTo, ***16292;SaBriNa SaNdi rodriGUES da SilVa, 
***35217;SalaTiEl doS SaNToS QUarESMa, ***96232;SaloMao ra-
MoN TElES da SilVa, ***55220;SaloMao SacraMENTo da SilVa, 
***24279;SaMara TElES PEdroSo, ***89220;SaMUEl aMBE PaNToJa, 
***64291;SaMUEl aNToNio da SilVa PiNHEiro, ***54278;SaMUEl 
GoMES PiMENTEl, ***21215;SaMUEl MarTiNS doS SaNToS, 
***42199;SaNdErSoN NoNaTo doS SaNToS SilVa, ***74253;SaN-
dErSoN riBEiro do ValE, ***35230;SaNdra EllEN fEiToSa fiGUEi-
rEdo, ***42210;SaNdro diaS loPES, ***98200;SaNdro GoMES fia-
lHo, ***49287;Sara KaroliNE dE oliVEira MacHado, ***41272;Sa-
raH EVEM SaNTaNa SEaBra, ***30234;SaVio lUaN caSTro NaSci-
MENTo, ***98298;SaYMoN SaNdEr SoUZa SilVa, ***58288;SEBaS-
Tiao alVES dE SoUZa, ***24291;SEBaSTiao aUGUSTo do carMo 
MoraiS, ***90231;SEBaSTiao carValHo cirQUEira, ***25215;SE-
BaSTiao TriNdadE corrEa, ***50215;SElSoN aUGUSTo dUTra SoEi-
ro, ***23203;SErGio roBErTo da SilVa liMa, ***19200;SErGio ro-
BErTo SilVa da SilVa, ***29291;SHalloN rafaEl SaNTiaGo dE SoU-
Za, ***38220;SHEila aNdrEa SoarES caSTaNHEira, ***34204;SHir-
lEY SWiTH MoraES fariaS, ***56268;SidNEY aNToNio MEdEiroS 
alHo filHo, ***93244;SidNEY coSTa dE MiraNda, ***06291;SidNEY 
da SilVa cardoSo, ***84290;SidNEY GlEYdSoN PErEira da SilVa, 
***55200;SidNEY SoUZa da coSTa, ***56272;SilaNa aliNE dE liMa 
fErrEira, ***30272;SilVaNo SaNToS cHUMBEr, ***15276;SilVaNY 
fErrEira da SilVa, ***54269;SilVia cariNa NYlaNdEr SilVa, 
***49249;SilVio diaS PErEira, ***43253;SilVio do roSario BUNS-
cHoTEN, ***65205;SilVio JoSE riBEiro MarQUES JUNior, 
***62220;SilVio JUlio da SilVa rEiS, ***04200;SilVio NoGUEira dE 
SoUZa, ***45249;SilVio PirES, ***95204;SiMar SiNEY airES PaNTo-
Ja, ***52253;SMarTN VaScoNcEloS fariaS, ***34225;SoiaNE SaN-
ToS da SilVa, ***01252;STEfaNi do Socorro NaSciMENTo do car-
Mo, ***05273;STEfaNNE dHUllia BraGa SoUZa, ***93216;STEfaNNE 
KaTEriNE BorGES frEiTaS, ***44248;STErPHESoN criSTiNo alVES, 
***82234;STHEfaNi ViToria fariaS BraSil, ***12208;SUZaNE dE 
TaSSia Garca aTaidE, ***80282;TaiNara liMa oliVEira, 
***43246;TaiSE fErNaNda NaSciMENTo dE SoUSa, ***42229;Tarcia-
Na doS SaNToS SilVa, ***91287;TaYaNa SUElY doS SaNToS da SilVa, 
***90234;TaYNara NaYffiTali coUTiNHo dE oliVEira, ***77270;TaYS-
SoN fUrTado fErNaNdES, ***58296;TEofilo lEoN Bordo rodri-
GUES, ***36268;TEofilo riBEiro dE liMa NETo, ***37238;THaiNara 
coSTa QUEiroZ, ***91265;THariK daNilo dE VaScoNcEloS da Sil-
Va, ***36220;THiaGo da SilVa caMiNHa, ***41275;THiaGo HENri-
QUE dE SoUZa QUadroS, ***90257;THiaGo HENriQUE GoMES BESSa, 
***20264;THiaGo MoraES araUJo, ***98253;THiaGo SoUSa dE oli-
VEira, ***93294;THiEGo NUNES TEiXEira, ***72272;TiaGo fiGUEira 
laUrido, ***66253;TiaGo SaNToS BarBoSa, ***50200;ToBiaS ENZo 
doS SaNToS aZEVEdo, ***20259;UEllE SilVa doS SaNToS, 
***04234;ValBErTo rocHa ViaNa, ***56291;ValdEMar doS SaNToS 
oliVEira, ***39204;ValdiNaldo MarTiNS fErrEira, ***99291;ValE-
ria fErrEira dE SoUZa, ***62271;ValMir SoUSa doS SaNToS, 
***90263;VaNdErlUcio raiMUNdo PErEira fErrEira, ***35268;VaN-
drESSa NaTalia oliVEira PiNTo, ***55203;VaNdSoN dE SalES MElo, 
***37271;VaNESSa diaS do ValE, ***28204;VaNia caSTro dE MoU-
ra, ***22272;VaNiElli oliVEira PiNTo, ***59202;VEra lUcia SilVa 
dE SoUSa, ***52272;VErENa dE faTiMa daS cHaGaS, ***56239;Vic-
Tor da coSTa BaraTa, ***53211;VicTor GUSTaVo TriNdadE alVES, 
***52254;VicTor HUGo fUrTado caValcaNTE, ***51297;VicTor JEf-
fErSoN cardoSo MorEira, ***53271;VicTor MaTHEUS BarBoSa 
doS SaNToS, ***01246;ViNiciUS da coSTa roSario, ***39266;Vi-
Tor GEraldo SaNToS da SilVa, ***56291;ViTor HUGo doS SaNToS 
SilVa, ***70208;ViViaN caroliNE BroNi GUiMaraES, ***69240;WaG-
NEr diaS SalES, ***20204;WaGNEr WalMEriSToN corrEa MarQUES 
JUNior, ***69240;WaldENir liMa SarGES, ***84216;WaliSY BaraTa 
MEdEiroS da SilVa, ***39215;WallacE fErNaNdo lUZ da SilVa, 
***42249;WallacE roMUlo MaciEl SaNTa roSa, ***26270;WalMir 
MENEZES dE aBrEU, ***18272;WaNdErSoN clEBEr PErEira TorrES, 
***50263;WENdErSoN MaGNo rodriGUES, ***59294;WaNdErSoN 
MaTEUS SilVa MiraNda, ***24222;WaNdErSoN ricardo EVaNGEliS-
Ta dE QUEiroZ, ***35280;WaNEr GElBEr dE oliVEira PrESTES, 
***59200;WaNESSa alVES do NaSciMENTo, ***82200;WarlESoN JU-
Nio aTaidE doS SaNToS, ***63264;WaSHiNGToN MaX SoUSa SaNTia-
Go, ***29249;WaYlaN rodriGUES da coSTa, ***09204;WEliToN 
carNEiro dE araUJo JUNior, ***29202;WElliNGToN alVES dE JESUS, 
***66268;WElliNGToN lUiZ BarBoSa SoUSa, ***18209;WElliNGToN 
SilVa BorcEM, ***99208;WENdEl lUiZ BraGa cEZar, ***44245;WEN-
dEll BrENdo SilVa da SilVa, ***42200;WENdEll dE JESUS GalVao 
dE SoUSa, ***74299;WENdEr BaTiSTa rodriGUES, ***04208;WEN-
dEr frEiTaS MENdoNca, ***69242;WENdEr TiaGo BriTo SilVa, 
***41284;WErVESoM JoSE fErrEira da rocHa, ***10225;WErVESoN 
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lUiZ BraGa cEZar, ***37251;WESdEN ricHard SaNToS dE MENdoN-
ca, ***28216;WESlEY NEri oliVEira PiNHEiro, ***18275;WESlEY NE-
VES da rocHa, ***70230;WESlEY SilVa araUJo, ***70211;WESlEY 
SoUSa da crUZ, ***22200;WESlEY TEiXEira da SilVa, ***12204;WES-
llEN ErNESTo froTa fErrEira, ***98247;WESlEY alEXaNdrE PErEi-
ra alVES, ***79230;WESllEY cHriSTiaN aNdradE MarTiNS, 
***29253;WEVErToN alVES doS aNJoS, ***73250;WEVErToN GlEUB 
dE liMa SoUZa, ***07249;WHaN clErES cardoSo daMacENa, 
***28223;WHEriSoN corrEia loPES, ***88204;WilclES dENiSoN 
rodriGUES alVES, ***35266;WilKEr da SilVa SoarES, 
***63293;WilliaM aNdrEY PaNToJa cHaVES, ***73262;WilliaM Na-
THaN dE aViS BriTo, ***54270;WilliaMES raMoS frEiTaS, 
***40238;WilliaN lira caValcaNTE, ***69246;WilliMaNS dE SoUZa 
MiraNda, ***11240;WilSoN BarBoSa SilVa, ***84285;WirllEY dE 
SoUZa caMPElo, ***47209;WiViaNE corrEa dE oliVEira MElo, 
***44291;WUlicEli SoarES dE SoUZa, ***79247;YaGo aNdrE loU-
rEiro da SilVa, ***54263;YaN rocHa PiMENTEl, ***19259;YNaldo 
cEZar Garcia dE MoUra, ***80278;YVaN SilVa SaNToS, 
***69228;adriElE do NaSciMENTo foNTENElE,***11281
iNterior - MUdaNÇa de cateGoria B Para d: 
fErNaNdo BarroS da SilVa, ***05272;EliEl dE SoUSa GoNcalVES, 
***84220;VaNESSa doS SaNToS frEirE, ***18252;aBElardo JoSE 
airES da SilVa, ***15253;aBiMaEl fiGUEirEdo NoGUEira da SilVa, 
***81269;aBiMaEl QUEiroZ daMaSroSa, ***89280;aBiNadar ro-
driGUES dE SoUSa, ***87291;aBMaEl BEliZario doS SaNToS, 
***56196;aBMaEl coElHo cardiaS, ***84239;aBMaEl dE MoraES 
MiraNda, ***83291;adaiaS BriTo da coNcEicao, ***48369;adaildo 
da MoTa araNHa, ***18205;adEliaNa BraNdao SoarES, 
***66222;adEliNo doS SaNToS dE JESUS, ***96295;adElSoN doS 
SaNToS BriTo, ***96215;adEMilSoN carValHo doS SaNToS, 
***47268;adEMilSoN cUNHa BorGES, ***21265;adENildo dE liMa 
VaScoNcEloS, ***07244;adENilSoN lorEdo dE aBrEU, 
***43278;adilio dE JESUS da SilVa, ***39209;adJalMa fariaS da 
coSTa, ***42215;adJaNio oliVEira dE aSSiS, ***16215;adoNai oS-
Valdo liMa da SilVa, ***33210;adoNilSo roSario dE SoUZa, 
***07290;adria daYaNE Maia dE SoUSa, ***23207;adriaNo HolaN-
da liMa, ***92234;adriaNo Marcal da SilVa, ***98213;adriaNo 
rodriGUES TEiXEira, ***12204;adriaNo SaraiVa da rocHa, 
***91215;adriEl BaTiSTa dE SoUZa, ***65287;adriEl PENa da coN-
cEicao, ***51279;adriEllY SoUZa dE oliVEira, ***81260;adrir 
GUiMaraES dE oliVEira, ***30286;adSoN diEGo liSBoa, 
***42253;aElSoN cordEiro doS SaNToS, ***10297;adilSoN KEVEN 
da SilVa GaMa, ***20234;aGEU fErrEira da SilVa filHo, 
***80206;aGUiNaldo fariaS aGUiar, ***79206;ailSoN cErdEira Pi-
NHo, ***93240;airToN carloS GoES doS rEiS, ***26291;airToN 
PorTEla MacHado, ***06299;airToN SaNTaNa GoMES, ***08277;alaN 
cESario dE SoUSa, ***10204;alaN dE liMa MoUra, ***06231;alaN 
doUGlaS BriTo GodoT, ***88234;alaN dUTra MaTiaS, ***24261;ala-
NE BraNdao fariaS, ***93220;alBErTo doS SaNToS MaToS, 
***01291;aldEMir alBUQUErQUE caMUrca, ***17234;aldEriS Pi-
NHEiro TEiXEira, ***50215;alESSaNdra MoUra dE BriTo, 
***33234;alESSaNdro cardoSo SilVa, ***99240;alESSaNdro 
araUJo BaraTa, ***46268;alESSaNdro fErNaNdo diaS dE SoUZa, 
***12241;alESSaNdro GUiMaraES da SilVEira, ***34275;alESSaN-
dro VENaNcio BarBoSa, ***59291;alEXaNdrE araUJo alMEida, 
***32250;alEXaNdrE da SilVa aQUiNo, ***14208;alEXaNdrE dE 
QUEiroZ MENdES, ***57265;alfraiN alMEida dE JESUS, ***76202;al-
frEdo cardoSo TaVarES, ***63281;aliNE SUdario liNS riBEiro, 
***48134;allaN dE SoUSa raBElo, ***12209;alTENilZa daMaScENo 
ViaNa, ***13267;alUiSio doS SaNToS aNdradE JUNior, 
***52290;alYSSoN BlENdo PErEira dE JESUS, ***10223;aMaNda 
KaSSia BriTo raMoS, ***34252;aNa carla cordEiro dE oliVEira, 
***77249;aNa carla SoUSa aBrEU, ***95206;aNa caroliNE riBEiro 
da SilVa, ***38279;aNa cElia do NaSciMENTo, ***25280;aNa clara 
diaS cordEiro, ***77291;aNa claUdia roSa SilVa, ***69287;aNa 
Karla ModESTo PiNTo, ***15246;aNa lUci SilVa dE liMa, 
***48204;aNdErSoN cUNHa BorGES, ***71202;aNdErSoN GoNcal-
VES MEdEiroS, ***64220;aNdErSoN PErEira da SilVa, ***63239;aN-
dErSoN SENa MarTiNS, ***88261;aNdrE lUiZ dE SoUSa SilVa, 
***60261;aNdrE PacHEco dE SoUZa, ***38200;aNdrEia rodriGUES 
doS SaNToS, ***98227;aNdrEllY carValHo dE oliVEira, 
***54204;aNdrESa caNdido da SilVa, ***38210;aNdrESoN MoNTEi-
ro MiraNda, ***30225;aNdrEY corrEa aGUiar, ***47240;aNdrEY 
SaNToS da SilVa, ***96238;aNGEla alMEida da SilVa, ***00250;aN-
GElo dE PaUlo MENdES, ***81220;aNGElo NETo crUZ araGao, 
***64240;aNToNio cESar coSTa caBral, ***91289;aNToNio dE JE-
SUS SaMPaio JUNior, ***00210;aNToNio dE liMa MiraNda NETo, 
***93233;aNToNio EdVaNdo BraZ dE liMa, ***72215;aNToNio faG-
NEr dE JESUS SoUZa, ***22249;aNToNio fraNciSco da SilVa E Sil-
Va, ***00330;aNToNio fraNciSco dE carValHo loPES, ***38280;aN-
ToNio GilVaNi da coSTa NaSciMENTo, ***28265;aNToNio JorGE da 
SilVa, ***95272;aNToNio JoSE dE MoUra SilVa, ***90220;aNToNio 
lUiS riBEiro NaSciMENTo, ***70234;aNToNio MaGalHaES SoUZa, 
***56253;aNToNio Marcio da coSTa raMoS, ***13204;aNToNio 
MarTiNS da coSTa SilVa, ***01204;aNToNio MoSaiaS da SilVa al-
VES JUNior, ***44270;aNToNio SaUlo Maia GoMES, ***68271;aNTo-
Nio THiaGo da SilVa SaNToS, ***05264;aNToNio WilSoN SilVa fEli-
PE, ***69257;ari fEliPE crUZ dE oliVEira, ***34290;ariaNE MilHo-
MEM lEiTE, ***89251;ariValdo dE SoUSa fEio, ***05291;arlEN Sil-
Va dE carValHo, ***46201;arNaldo PaNToJa doS SaNToS filHo, 
***44291;arNaldo PaUlo da SilVa SoUSa, ***02247;arY fraNco 
MElo SoUZa, ***08291;aSafE adoNai GoMES dE JESUS, ***65256;aTi-

la caBral fErNaNdES, ***37189;aUrElio SoarES dE SoUSa, 
***97287;aVEliNo PErEira do NaSciMENTo JUNior, ***31203;aZaEl 
aQUiNo araUJo, ***45249;BalBiNo rodiGUES MarTiNS, 
***68272;BENNY alVES doS SaNToS, ***82215;BiaNca fraNciSca 
PardiM, ***89287;BrENdo dE alMEida foNSEca, ***64299;BrUNa 
BaTiSTa ViEira, ***75288;BrUNa criSTiNE carValHo ciriaco, 
***63225;BrUNa da coNcEicao SaGica fEio, ***23296;BrUNo aN-
drE doS SaNToS, ***56264;BrUNo araUJo dE SoUZa, ***86219;BrU-
No PaTricK fUrTado dE araUJo, ***21295;BrUNo SilVa coUTiNHo, 
***30242;BrUNo SoUSa MElo, ***16221;caMila caroliNE dE SoUZa 
da cUNHa, ***89280;carla NoroNHa ViNHaS, ***19271;carla So-
laNGE SilVa rodriGUES, ***70204;carlESSaNdro MiraNda fialHo 
SilVa, ***13268;carloS aUGUSTo GoNcalVES coElHo, 
***57252;carloS alEXaNdrE do roSario SilVa, ***07210;carloS 
cESar PENicHo rodriGUES, ***88220;carloS HENriQUE SilVa, 
***11264;carloS JHoNaTaN SilVa da coSTa, ***08292;carloS lUiZ 
alVES SoarES, ***72245;carloS roBErTo alVES dE carMo, 
***22287;caSSio caMPBEll da foNSEca, ***06200;caSSio roNaN 
MacHado fErrEira, ***92345;caTiaNa doS rEiS SilVa MESQUiTa, 
***19234;cElio carrEra PiNHEiro JUNior, ***07234;cElSo fErrEi-
ra loBaTo filHo, ***07277;cESar da SilVa oliVEira JUNior, 
***24216;cHarlES BriTo dE alMEida, ***81220;cHarlES dE oliVEi-
ra PErEira, ***70268;cHarlES WilliaM dE caSTro aNTUNES, 
***74234;cHrYSTYaN alBErTo dE liMa dUarTE, ***03209;clailSoN 
BraGa dE liMa, ***69256;clair PErEira do NaSciMENTo, 
***62249;claUBErlaN raBElo PirES, ***60220;claYToN cESar da 
SilVa oliVEira, ***67268;clEBEr SoUSa PErEira, ***36291;clEdE-
Nor fiGUEirEdo SaNTa BriGida, ***39268;clEdSoN dE aViZ Maia, 
***49250;clEicE cardoSo da SilVa, ***57204;clEidiaNE da SilVa 
PaUliNo, ***11253;clEidiValdo JoSE da SilVa, ***60215;clEilToN 
rodriGUES GalVao, ***06280;clEiToN oliVEira liMa, ***30230;clE-
lio carValHo da SilVa, ***93253;clEMildo caMPoS oliVEira, 
***08268;clENildo GiBSoN BraGa, ***33291;clEoNEidE NoVaiS 
ViEira, ***76310;clEoNilSoN doS SaNToS E SaNToS, ***71220;clEU-
diVoNi clEMENTE TriNdadE, ***56370;crEoNilda rodriGUES Bar-
roSo SilVa, ***75200;criSTiaNo GoNcalVES do NaSciMENTo, 
***28291;daG Nolia SilVa dE SoUSa BraNdao, ***64282;daiaNa 
aliNE VoN PaUMGarTTEM cardoSo, ***20261;daiaNE loPES alVES 
SilVa, ***59274;daNi EVErToN Mafra doS SaNToS, ***14291;da-
NiEl aSSUNcao da SilVa, ***27229;daNiEl coSTa liMa, ***53255;da-
NiEl EVErToN lEiTE SilVa, ***73229;daNiEl fEliZardo cUNHa, 
***91240;daNiEl MoraiS dE QUEiroZ, ***86235;daNiEl SaNTaNa 
SoUZa, ***76204;daNiEl SaNToS caSTro, ***72220;daNiEl SaVio 
coSTa SaNToS, ***01253;daNiEla caNTUaria coSME, ***88287;da-
NiEla cUNHa doS SaNToS, ***29203;daNiEla SoUSa coSTa fErrEi-
ra, ***72203;daNiElE SilVa da crUZ, ***74244;daNiElla lEMoS ro-
cHa, ***61263;daNillo coSTa da lUZ, ***33220;daNilo JorGE SoU-
Za SilVa, ***02265;daNiVal rocHa doS SaNToS, ***95291;dariEl-
SoM caSSEB dE SoUZa, ***10206;darlENE do carMo MElo, 
***05290;daVi do roSario fraNca, ***92235;daVi fEliPE cEVida-
NES MarTiNS, ***13200;daVi NaSciMENTo da SilVa, ***43276;daVi 
PaES BarBoSa, ***10220;daVi SaraiVa TaVarES, ***19234;daVid 
coSTa fErrEira, ***89201;daVid da SilVa da coSTa fErrEira, 
***92242;daVid doUGlaS SaMPaio caNdido, ***16290;daVid SilVa 
E SoUZa, ***83291;dEaNdro oSValdo PiNTo da coSTa, ***19236;dE-
Bora alMEida BarBoSa, ***40226;dEicli darlaN oliVEira fariaS, 
***83200;dEiVaNE BarBoSa da SilVa, ***11297;dEMErSoN daNilo 
SaNTiaGo cirilo, ***06204;dENilSoN SoarES SoUSa, ***14222;dEY-
GlYSoN lUaN oliVEira fErrEira, ***26204;dHoNaTa fEliX da SilVa, 
***98280;diEGo carValHo PiNTo, ***51200;diEGo dE SoUZa JU-
Nior, ***03294;diEGo GoMES doS SaNToS, ***51284;diEGo laEr-
cio doS aNJoS NUNES, ***97234;diEGo PacHEco NaSciMENTo, 
***67208;diEGo roSario da SilVa, ***89268;diElEM SaNTaNa dE 
MESQUiTa, ***79200;dilciNEia MiraNda doS SaNToS, ***36270;di-
liaNE MariaNo BarBoSa MaToS, ***09249;dilVaN caSTro coSTa, 
***35232;diNair PorTacio aNdradE, ***16249;dioclEio BENEdiTo 
da SilVa PoNTES, ***18204;diolENE cardoSo MaGNo, ***11215;dio-
NES doS SaNToS PErEira, ***52234;diVaN rodriGUES GoMES, 
***79290;dJaNE loPES rocHa, ***18245;doUGlaS da SilVa SoUZa, 
***33228;doUGlaS rodriGUES NoGUEira, ***34203;dUaNY aNToNia 
dE oliVEira, ***42291;dUciETE PiNTo MENdES, ***30230;dUlciNdo 
MoraES dE oliVEira, ***50215;dYEMYSoN WESlEY da SilVa SaNToS, 
***05225;EdEr dE SoUZa TEiXEira, ***40225;EdEr fErrEira SaM-
Paio, ***98268;EdiElia liMa MESQUiTa, ***06252;EdiElSoN HUN-
Gria TaVarES, ***64260;Edil SilVa dE VilHENa, ***31203;EdilZa 
fErrEira foro SaNToS, ***44272;EdiMilSoN MorEira da coSTa, 
***66221;EdiNaldo PaNToJa ToUrao, ***13264;EdiNilToN SarMEN-
To dE aNdradE, ***05238;EdiSoN fUrTado ProcoPio, ***02238;Edi-
Valdo alVES da SilVa, ***76215;EdNilSoN MaciEl MaUES, 
***04287;EdQUESia TaiS MoNTEiro liMa, ***99222;EdSoN alMEida 
PaES, ***88220;EdSoN arTHUr caSTro fariaS, ***16163;EdSoN da 
SilVa E SilVa, ***90220;EdSoN da SilVa GoMES, ***42207;EdSoN 
NaSciMENTo da SilVa, ***40244;EdSoN loPES da coSTa, 
***80802;EdSoN rUi BarroS dE liMa, ***73202;EdValdo TaffarEl 
rocHa do Prado, ***39260;EdVaN MoiZiNHo BaraTa, 
***68286;EfraiM dE SoUZa TorK, ***12215;EGBErTo lESSa SilVa, 
***04234;ElaiNY BraNdao SilVa, ***38293;ElBEr PErEira da SilVa, 
***54219;ElBY fariaS doS SaNToS, ***19240;EldErlaN NoGUEira 
dE SoUSa, ***11216;EliaNa dE MEdEiroS rEBElo, ***86209;EliaNE 
da SilVa oliVEira, ***39220;EliaNE PErEira WaGNEr, ***70234;EliaS 
araUJo da SilVa JUNior, ***03293;EliaS dE JESUS araUJo, 
***76272;EliaS MaMEdE dE MiraNda, ***84227;EliaS MarTiNS loU-
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rEiro, ***96234;EliaS raMoS MarQUES, ***19200;EliaS SoUSa lEi-
Tao, ***36245;EliEl cardoSo SaNToS, ***33263;EliElSoN BarBoSa 
PErEira, ***85223;EliElSoN doS SaNToS SilVa, ***97253;EliElToN 
doS SaNToS coSTa, ***84200;EliENai rEiS TaVEira, ***59278;Eli-
Mar VENTUra Gil, ***98292;EliNaldo SoUZa MiraNda, ***75261;Eli-
NEi coSTa do carMo, ***06272;EliNElSoN dE aGUiar MaGalHaES, 
***97287;EliSaNdra PErrEira do NaSciMENTo, ***87234;EliSaNGE-
la caBral dE oliVEira, ***69204;EliSEU SarMENTo riBEiro, 
***29214;EliToN PErEira da SilVa, ***95275;EliValdo dE Bricio 
da SilVa, ***41270;EliZElMa oliVEira BriTo, ***23215;EllEN iN-
Grid alVES fErrEira, ***78244;ElliToN rodriGUES doS SaNToS, 
***00220;ElMa fErrEira carValHo, ***58267;ElQUiaS NErES da 
SilVa, ***78206;ElriToN MElo da SilVa, ***80250;ElToN aNToNio 
JoSE NaSciMENTo, ***29282;ElToN da SilVa MaNcio, ***31293;El-
ToN NaZarENo Baia corrEa, ***13268;ElToN SENa da NoBrEGa, 
***68214;EMaNoEl dE JESUS BElcHiol BriTo, ***01204;EMErSoN 
liMa oliVEira, ***25212;EMErSoN rodriGUES JUPPE, ***22220;EMEr-
SoN ViNaGrE dE oliVEira, ***13268;EMilY dE SoUZa PErEira, 
***45261;ENdrio BENEdiTo riBEiro TaVarES, ***20280;Eraldo MU-
NHoZ da SilVa, ***32291;Erica THalicia SilVa da rocHa, 
***41266;EricK Garcia dE oliVEira, ***19262;EriElSoN da SilVa 
MariNHo, ***69215;EriSSoN PHEliPE doS SaNToS BarroS, 
***81220;EroNilToN BraGa frEiTaS, ***12200;ESaU TEiXEira da 
cUNHa, ***68248;ESMaEl doS SaNToS NUNES, ***96228;EUdalia dE 
SoUSa GoNcalVES, ***64202;EVaNdo da SilVa cHaVES, 
***31291;EVaNdro SilVa dE MElo, ***61230;EVaNY SilVa SilVa, 
***17204;EVEraldo do NaSciMENTo SoarES SilVa, ***58387;EWEr-
ToN da SilVa MariNHo, ***69286;EWErToN fErrEira dE JESUS, 
***04275;EWErToN SaNToS doS aNJoS, ***61279;EWErToN THaYaN 
PaUla GoNdiM, ***70282;EYdila ViaNa BarBoSa, ***89257;EZE-
QUiaS corrEa da SilVa, ***07225;EZEQUiEl BaSToS da SilVa, 
***94249;faBiaNa coSTa dE SoUZa, ***64248;faBiaNa doS SaNToS 
coSTa, ***34219;faBiaNa rodriGUES da coSTa VaScoNcEloS, 
***54204;faBiaNo aUGUSTo SoUZa da SilVa, ***75229;faBiaNo dE 
oliVEira dE SoUZa, ***63268;faBio alVES coSTa, ***05292;faBio 
da coNcEicao MoNTEiro, ***63284;faBio JUNior ViEira da SilVa, 
***60263;faBio loPES da coSTa, ***19220;faBio MoUra dE fraNca, 
***20260;faBio SoarES da SilVa, ***88234;faBricio araUJo dE 
oliVEira, ***00261;faBricio da SilVa lEiTao, ***19258;faBricio 
Gaia cardoSo, ***99234;faBricio MariNHo MENEZES, ***94209;faG-
NEr SaNToS crUZ, ***63215;faUSTo carNEiro SoUSa liMa, 
***53241;fEliPE adrEliNo SoUSa da SilVa, ***70235;fEliPE araUJo 
coSTa, ***70239;fEliPE BaTiSTa SaNToS, ***45226;fEliPE doS SaN-
ToS oliVEira, ***93267;fEliPE PErEira NaZarE, ***61224;fEliPE 
raBElo dE SoUZa, ***21277;fEliPE ViEira GoMES, ***24220;fEr-
NaNda Maiara da SilVa GoMES, ***89215;fErNaNdo frEiTaS doS 
SaNToS, ***36283;fErNaNdo da SilVa E SilVa, ***30234;fErNaNdo 
MENdES da coNcEicao, ***31230;fErNaNdo ricHard dE caSTro 
cHaVES, ***55247;fErNaNdo SiMiTH SoUSa, ***97203;fidEliS Gil 
da lUZ, ***68291;flaUBErTH riBEiro dE SoUSa, ***91300;flaVia 
fiGUEira doS SaNToS, ***31291;flaVio MElo dE alBUQUErQUE, 
***30283;flaVio PaiXao doS SaNToS, ***52234;flaVio SaNToS da 
SilVa, ***88248;flor dE NEia SoUSa doS SaNToS coSTa, 
***61276;florENcio JUNior VEra fErrEira, ***13250;fraNciNaldo 
dE oliVEira fErrEira, ***74253;fraNciSco alBErNaZ dE JESUS, 
***37224;fraNciSco alENcar dE liMa, ***40204;fraNciSco da Sil-
Va TElES, ***09234;fraNciSco dE aSSiS NaSciMENTo da SilVa, 
***33236;fraNciSco dE aSSiS SilVa MoUrao, ***33230;fraNciSco 
EUdES GoMES dE SoUZa, ***58253;fraNciSco fErNaNdES diaS, 
***67223;fraNciSco GaTo ViEira, ***73206;fraNciSco GUilHErME 
aMaral QUEiroZ, ***29227;fraNciSco JEfSoN da cUNHa cardoSo, 
***17251;fraNciSco JUciMar dE oliVEira, ***00244;fraNciSco 
raEliToN alVES da SilVa, ***50276;fraNciSco rEGiS alVES TElES, 
***41291;fraNciSco Tacio liMa da SilVa, ***97229;fraNciSco VE-
Nicio da SilVa liMa, ***03319;fraNciSdioNY rEiS MoiTa, 
***18240;fraNciSMar rEiS MoiTa, ***86203;fraNciValdo alVES 
SoUSa, ***28204;fraNKliN WilliaMS GoMES do carMo, 
***45250;frEd fiGUEirEdo dE alMEida, ***37205;frEdErico MEN-
dES da SilVa, ***73291;GaBriEl aSSUNcao dE oliVEira, 
***42203;GaBriEl da SilVa caSTro, ***71205;GaBriEl GoMES dE 
carValHo, ***14221;GEaN carloS fErrEira diaS dE araUJo, 
***25253;GEaN da SilVa ViEira, ***73214;GEaNE oliVEira SoUZa, 
***05215;GEaNN carloS SilVa BaSToS, ***06291;GEaZi dE liMa 
cHaGaS, ***11200;GEffErSoN coSTa oliVEira, ***10295;GEffEr-
SoN dE caSTro alMEida, ***25234;GEidSoN MENEZES dE SoUZa, 
***54220;GEiSSY dE oliVEira GoNcalVES, ***03210;GENiElSoN 
NEri dE SoUZa, ***48221;GENiSoN BarBoSa frEiTaS, ***83267;GEo-
VaNE PirES araNHa, ***17200;GEoVaNNa criSTHiNa XaVaNTE doS 
SaNToS, ***30299;GErEMiaS aMaral TEiXEira, ***00883;GErliVaN 
MaTEUS dE PaUla, ***63270;GErSoN da SilVa TriNdadE, 
***01215;GErSoN oliVEira Maia, ***87253;GESiEl corrEa Garcia, 
***83228;GESlEidE rodriGUES doS SaNToS, ***73279;GEYViSoN dE 
BriTo fErrEira, ***20230;GilBErTo diaS cardoSo, ***90215;Gil-
dETE alVES araUJo, ***23272;GilMar SaNToS crUZ filHo, 
***46286;GilVaN GoMES dE SoUZa, ***62271;GilVaN liMa dE BriTo, 
***97257;GioVaNNi SaNTiaGo dE oliVEira E SilVa, ***40269;GiU-
liaNo roSSi GiVoNi frEiTaS, ***74249;GiZElE GoMES liMa, 
***94234;GlacENildo SilVa SoUSa, ***36203;GlEiciElE TiMoTEo 
ViEira da coSTa, ***78220;GlEidSoN BaTiSTa aNcHiETa, 
***80297;GlEidSoN fErNaNdo PiNHEiro da SilVa, ***64204;GUSTa-
Vo crUZ SilVa, ***48268;GUTHEMBErG alVES PErEira, ***62250;HaN-
dErSoN EValdo MaUES coElHo, ***48212;HarliSSoN coSTa doS 

SaNToS, ***79283;HElToN lUiZ Jordao SoarES, ***82272;HElViS 
PEiXoTo BriSoN, ***10223;HEMErSoN liMa dE liMa, ***73277;HEN-
riQUE BarBoSa carValHo, ***11295;HErloN HENriQUE SilVa dE 
QUEiroZ, ***01296;HErMarQUE SUEl coElHo dE oliVEira, 
***31206;HiGor MaTEUS da SilVa coUTiNHo, ***86200;HilToN dE 
oliVEira corrEa, ***34290;HordiNEidE fErrEira BENTES, 
***29274;HUMBErTo da SilVa GUEdES, ***62280;iaGo SoarES fEr-
rEira, ***76258;iGo lira PaES, ***52234;iGor BraNdao SilVa, 
***44286;iGor lEoNardo ViaNa GoNcalVES, ***12251;iGor MUrilo 
aNdradE SalaME, ***23290;iGor rEGo NoGUEira, ***70223;iNGri-
dE lorraNa TriNdadE PEdroSo, ***75235;iNGrYd KETTElEN fEr-
NaNdES BarroS, ***81248;iolaN VEraS corrEa, ***33200;iraNil-
SoN QUEiroZ liMa, ***89290;irENilda aBrEU MENdES dE SoUZa, 
***89272;irENildE liMa SoUSa, ***70236;MiriaN liMa da SilVa, 
***88249;iSaac BarroS cHaVES, ***28205;iSaQUE fErrEira SEra-
fiM, ***08203;iSMaEl carloS da coSTa SoUSa, ***75249;iSMaEl da 
crUZ doS SaNToS, ***76200;iSraEl BarroS dE SoUSa, ***83291;iS-
raEl dE liMa carValHo, ***48215;iTalo dE oliVEira araUJo, 
***77268;iTalo dHUlio PErEira SaraiVa, ***73257;iTalo JoSE dE 
SoUZa fariaS, ***76202;iTalo ViaNa BaTiSTa, ***67268;iTaMar 
NErE aNaclETo, ***69251;iUrES alVES dE araUJo SaNToS, 
***88273;iValdo GoNcalVES dE carValHo, ***20215;iValdo oli-
VEira dE JESUS, ***78272;Jaciara do carMo liMa fErrEira, 
***76291;JacKSoN cardoSo dE aBrEU, ***30248;JadiSoN allaN da 
SilVa SaNToS, ***00256;JadSoN doS SaNToS, ***68253;JadSoN Mo-
rEira dE oliVEira, ***08249;JadSoN MoUra da SilVa, ***80201;Jail-
SoN SoUSa dE caSTro, ***07210;JailToN alMEida da SilVa, 
***24206;JailToN dE alMEida MENdES, ***52263;JaiME ViEira dE 
frEiTaS, ***96215;JaiMErSoN da coNcEicao TaPaJoS, ***29234;Jair 
dE oliVEira alVES, ***97368;Jair doS SaNToS SilVa, ***97204;Jair 
MorEira PErEira JUNior, ***47273;Jairo corrEia dE liMa BriTo, 
***20234;Jairo SilVEira dE MoUra, ***10249;JaMES oliVEira da 
SilVa, ***65275;JaMilSoN da SilVa dE SoUSa, ***04215;JaMilY Bar-
BoSa NUNES, ***35214;JaMiSoN ViEira dE SoUSa, ***51229;JaNaiNa 
oliVEira alMEida, ***16262;JaNE NaSciMENTo da SilVa, 
***19224;JaNildo NUNES E SilVa, ***77287;JaNilToN PaSTaNa, 
***37200;JaNio Marcio aVila do ValE, ***60278;JarliElSoN TriN-
dadE PirES, ***32248;JarliENE foNTEl oliVEira, ***45243;JEaN 
carloS GoMES QUEiroS, ***53228;JEaM carloS SaNToS coSTa, 
***70253;JEaN NEVES dE SoUZa, ***08261;JEcElMir SoUZa do NaS-
ciMENTo MoUra, ***09207;JEfErSoN aNdrE SoarES PErEira, 
***90287;JEffErSoN clEVEM alMEida colaco, ***45253;JEfErSoN 
cUNHa da coSTa, ***86206;JEffErSoN rENaTo SaNToS aBraNTES, 
***83268;JENilSoN MiraNda corrEa, ***23202;JErrY adriaNo SaN-
ToS froTa, ***38268;JHEiMiSoM alENcar VaScoNSEloS, 
***41241;JHoN lENoN doS SaNToS VaScoNcEloS, ***67293;JHoNa-
THa da SilVa rEiS, ***29216;JoaB alMEida da SilVa, ***98235;JoaB-
SoN alMEida riBEiro, ***69237;JoaNir GoNcalVES dE MElo JUNior, 
***37262;Joao alfrEdo SMiTH dE oliVEira NETo, ***62200;Joao 
BaTiSTa dE SalES, ***24243;Joao BaTiSTa MENdES fErrEira, 
***23215;Joao dE dEUS cUNHa fErrEira, ***63253;Joao fErNaN-
dES cEZar, ***48234;Joao MarcoS dE SoUZa SilVa, ***01241;Joao 
MiGUEl rodriGUES BaTiSTa, ***99268;Joao PaUlo rodriGUES da 
SilVa, ***92268;Joao PaUlo SaraiVa dE PaUla, ***53212;Joao Vic-
Tor doS PaSSoS cardoSo, ***90237;JociclEi rocHa da MoTa, 
***54249;JoEdSoN TEiXEira coiMBra, ***87259;JoEl da SilVa BE-
ZErra, ***51200;JoEl MoNTEiro ViEira, ***83250;JoElSoN doS 
SaNToS rocHa, ***63229;JoErlaN caMPoS dE oliVEira, 
***15270;JoHN BiSPo GoMES, ***34234;JoHNaTa SilVa da coNcEi-
cao, ***27280;JoHNaTHaN caSTro doS rEiS, ***96294;JoicilENE dE 
MElo PErEira, ***15225;JoNaS coSTa caliSTa, ***33230;JoNaS PE-
rEira alMEida, ***18220;JoNaS SilVa da SilVa, ***93202;JoNaTaN 
doS SaNToS liMa, ***68366;JoNaTaS TorrES MorEira, ***91291;Jo-
NaTHaN SilVa BENTES, ***34235;JoNaTHaS PEiXoTo alENcar, 
***93220;JorGE PaUlo dE MElo BaTiSTa, ***72234;JorGEaNo dE 
JESUS carNEiro, ***06264;JorGElENo GoMES da lUZ, ***86208;Jor-
laN JordaN SoUZa NaSciMENTo, ***83203;JorlaNdE JESUS doS 
SaNToS, ***73204;JoSE JailSoN daMaScENo fErrEira dE alMEida, 
***71203;JoSE afoNSo PiNHEiro doS SaNToS, ***19272;JoSE aNGEl 
QUiJada rEQUENa, ***84205;JoSE aUGUSTo SilVa rEiS, 
***26253;JoSE caio PErEira da SilVa, ***04296;JoSE carloS dE 
liMa PaiXao, ***58266;JoSE dE JESUS PErEira alMEida, 
***10308;JoSE dE riBaMar BriTo MoUrao JUNior, ***65200;JoSE 
EdilENo rodriGUES dE oliVEira, ***89286;JoSE EdUardo PacHEco 
GUElHE, ***88209;JoSE filHo rodriGUES JacoB dE SoUZa, 
***98221;JoSE Maria fErrEira da SilVa, ***50253;JoSE Maria NaS-
ciMENTo dE SoUSa, ***40278;JoSE MiraNda dE SoUSa, 
***79302;JoSE NilSoN fUrTado BriTo, ***09261;JoSE orlaNdo fa-
riaS liMa, ***38269;JoSE PaUlo coUTiNHo, ***27253;JoSE raiMUN-
do rUfiNo da SilVa, ***87268;JoSE rENaTo cUNHa fErrEira, 
***63215;JoSE riBaMar diNiZ, ***11100;JoSE roBSoN EliaS riBEi-
ro, ***96280;JoSE rodriGUES da SilVa JUNior, ***10200;JoSE ro-
SiValdo SoUSa da SilVa, ***62272;JoSE SaMUEl PErEira MarTiNS, 
***60206;JoSEaNE da SilVa dE SoUSa, ***81268;JoSEaNE GoNcal-
VES raBElo, ***04204;JoSElE da cUNHa TEiXEira, ***74253;JoSENil 
rodriGUES SoUSa, ***10247;JoSiaNE MoraES doS SaNToS, 
***04249;JoSiaNE oliVEira dE SoUSa, ***60276;JoSiaS MEdEiroS 
loBo, ***43253;JoSiclEi PalHa BEZErra, ***95269;JoSiEl MacEdo 
fErrEira, ***95200;JoSiMar da SilVa NoNaTo, ***36256;JoSiMar 
PErEira PadilHa, ***48227;JoSiVaN liMa dE oliVEira, ***98207;Jo-
SUE BaraTa da SilVa, ***28234;JoSUE da coSTa SilVa, ***52238;Jo-
SUE doS SaNToS PacHEco, ***78215;JoSUE SilVa BriTo, ***29249;Jo-
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VaN fEliX dE carValHo, ***10200;JoZElHa doS rEiS NaSciMENTo, 
***12272;JUaN PaBlo coSTa da SilVa, ***91217;JUBENicE Maria 
SilVa, ***63423;JUcEliNo MoraES doS PraZErES, ***82232;JUliETE 
da SilVa, ***21253;JUlio dE oliVEira caSTro NETo, ***58252;JUlio 
rodriGUES dE SoUZa, ***55232;JUlio SilVa dE oliVEira, 
***81220;JUraNdi da SilVa, ***67249;JUVENal dE oliVEira PErEi-
ra, ***72204;KalEB MEdEiroS dE araUJo, ***90247;KaTHEllEM 
MErcEdES dE SoUSa cardoSo, ***49222;KaTiaNE do NaSciMENTo 
SilVa dE SoUSa, ***97205;KaTiUScia MoUra dE oliVEira, 
***89253;KEila rENaTa doS SaNToS SPEroTTo, ***82703;KEldEr dE 
PaiVa TriNdadE, ***73233;KEllVY criSTHiaN PirES coSTa, 
***82202;KElToN ValENTiM raMirES dE SoUZa, ***75256;KElVEN fa-
riaS PErEira, ***38244;KENNEdY EliaN SoUZa VaZ, ***28257;KlE-
BEr GoMES coSTa, ***37269;KlEBEr TEiXEira riBEiro, 
***54230;KraNKl BUGariM PirES, ***88268;laEdSoN coSTa BaTiS-
Ta, ***19271;laErcio dE oliVEira MorEira, ***28381;laErcio Nil-
ToN GoMES SoUSa, ***84241;lailSoN aBrEU GaZE, ***06258;laiS 
SaNTaNa, ***80259;lariZE criSTiNa ParENTE doS rEiS, 
***54234;laUriaNE fiGUEira da SilVa, ***68220;lEaNdro da SilVa 
aNdradE, ***49205;lEaNdro NaSciMENTo dE SoUZa, ***17208;lEaN-
dro rodriGUES SilVa, ***58233;lEicE KEilE oliVEira dE SoUZa, 
***55265;lEidiaNE dE SoUZa SaNToS, ***40215;lEidiaNY PErEira 
da SilVa, ***86210;lEiliaNo alVES VicENTE, ***17260;lENildo doS 
SaNToS cardoZo, ***93200;lEoNaN JUNior NEVES carValHo, 
***58258;lEoNardo doUGlaS oliVEira PiMENTEl, ***34860;lEo-
Nardo EdEr da SilVa NUNES, ***15261;lEoNardo SilVa doS SaN-
ToS, ***57212;lEoNEl GoMES da SilVa, ***77215;lETicia caroliNE 
fErrEira PENicHE, ***72275;lidiENE SoUSa dE VaScoNcEloS, 
***64234;liliaNE coSTa dE SoUZa, ***70253;liNdalVa PErEira, 
***72287;loUriVal rEiS da SilVa, ***01299;lUaN BErNardo dE 
SoUZa, ***62225;lUaN carloS PoJo riBEiro, ***40223;lUaN diEGo 
dE araUJo MENdES, ***05206;lUaN roSario ViaNa, ***99224;lUaNa 
BarroS riBEiro, ***40270;lUcaS fEiToSa dE MElo, ***81279;lUcaS 
GoMES NoGUEira, ***07296;lUcaS MaToS SaNToS, ***21209;lUcaS 
raMoN TEiXEira NUNES, ***50242;lUcaS ViNicioS coSTa SilVa, 
***65283;lUcElia NEGrao MaUES, ***25259;lUciaN dE MaToS ra-
MoS, ***88274;lUciaNa aUrEa dE SoUZa E SoUZa, ***93200;lUcia-
Na da SilVa BriTo, ***46253;lUciaNE SaNTarEM da SilVa, 
***05249;lUciaNo aMaral da SilVa, ***32204;lUciaNo da SilVa 
loPES, ***52273;lUciaNo dE oliVEira SaNToS, ***47240;lUciElE dE 
JESUS aGUiar, ***75270;lUcilEia BriTo da SilVa, ***71268;lUcilE-
NE PErEira dE oliVEira, ***81287;lUciNaldo MoUra SilVEira, 
***29249;lUciNEidE Garcia diaS, ***55274;lUiS carloS GoMES 
caSTro, ***85249;lUiS oTaVio oEiraS MENESES, ***17200;lUiZ 
araUJo dE SoUSa NETo, ***80210;lUiZ aUGUSTo da MoTa NETo, 
***67200;lUiZ aUrEliaNo da rocHa MoTa, ***25220;lUiZ carloS 
daMaScENo MorEira, ***63272;lUiZ fErNaNdES BarroS PErEira, 
***64249;lUiZ roNai dE SoUSa SilVEira, ***27235;lUrYEllY coSTa 
doS SaNToS caSTro, ***78131;MaaSEiaS da SilVa SoUZa, 
***19287;MaciEl da SilVa SEVEro, ***75228;MaGNa BraSil GoMES, 
***39241;MaGNo rodriGUES GoMES, ***91208;MaicK dE SoUZa ca-
riBE, ***15281;MaiSa alMEida da SilVa, ***86203;MaiZa JardiM 
GoMES, ***49302;MaNoEl dE JESUS BorGES SaldaNHa, ***66287;Ma-
NoEl doS rEiS GoMES SoarES, ***69268;MaNoEl filHo fErNaNdES 
dE SoUZa, ***18268;MaNoEl GENiValdo GoMES aMoriM, 
***95291;MaNoEl raiMUNdo dE oliVEira, ***55249;MaNoEl rodri-
GUES da coSTa, ***91287;MaNoEl roGErio da coNcEicao GoMES, 
***72204;MaNoEl TadEU PErEira rodriGUES, ***01294;MaNoElla 
fUrTado fariaS, ***07263;MaNUEl cHarlES liMa da SilVa, 
***01204;MaNoEl dE JESUS da SilVEira PErEira, ***02200;MarcEla 
ParENTE BraZ, ***20225;MarcElaNE riBEiro alVES doS SaNToS, 
***16218;MarcElia SaNToS SoUSa, ***09291;MarcEllY BiaNca Ma-
cEdo dE MElo, ***19205;MarcElo alVES da SilVa, ***19216;MarcE-
lo aUGUSTo dE liMa rodriGUES, ***04217;MarcElo da SilVa fEr-
rEira, ***69220;MarcElo JoSE araUJo TaVarES, ***69291;MarcElo 
MarTiNS Gaia, ***60269;MarcElo MUNiZ da SilVa, ***57268;MarcE-
lo TEiXEira MUNiZ, ***67249;MarcElo WilKEr doS SaNToS rEiS, 
***78272;MarciaNo BEZErra da SilVa, ***70206;MarciEl aBrEU 
alBErNaS, ***41298;iNGrEd PaUla BoTElHo riBEiro, ***80200;Mar-
cio MoUra doS SaNToS, ***41239;Marcio NoNaTo da coSTa Bor-
GES, ***49287;Marcio roNaldo coSTa daMaScENo, ***23200;Mar-
cio YUri fraNciSco daMaScENo, ***58268;MarcoNdES fErrEira 
PErEira, ***09242;MarcoNE JordaN ViaNa SoarES, ***51230;Mar-
coS alaN BaTiSTa fErrEira, ***07201;MarcoS alVES da coSTa, 
***63217;MarcoS aNToNio coSTa da coNcEicao, ***13242;MarcoS 
aNToNio doS SaNToS BarBoSa, ***15220;MarcoS aNToNio riBEiro 
ViaNa, ***15272;MarcoS aUrElio SoUSa SaNToS, ***75204;MarcoS 
BarradaS GoNcalVES, ***86241;MarcoS dioNi da SilVa dUarTE, 
***54251;MarcoS dioNE MEira doS SaNToS, ***89254;MarcoS 
EdUardo dE SoUZa lESSa, ***95296;MarcoS fEliPE PiNHEiro da 
coSTa, ***88230;MarcoS JarENKo doS SaNToS, ***64268;MarcoS 
JoaBi liMa da SilVa, ***36220;MarcoS JoSE MaGNo ViEira, 
***26295;MarcoS lEVY cHaGaS GoMES, ***59208;MarcoS PaNToJa 
dE PaNToJa, ***41200;MarcoS PaUlo riBEiro oliVEira, 
***19216;MarcoS rodriGo SaNToS carValHo, ***51229;MarcoS 
ViNiciUS dE SoUZa corTEZ, ***25288;MarcoS ViNiciUS criSTo Mo-
rEira, ***11260;Maria aParEcida fErrEira da SilVa, ***39204;Ma-
ria cElia BaTiSTa coElHo, ***70200;Maria cirlaNdia PaUliNo 
MoTa, ***87249;Maria clEoNicE MaMEdE rodriGUES, ***09276;Ma-
ria dE faTiMa SoUSa VENTUra, ***32287;Maria do Socorro alBU-
QUErQUE doS SaNToS, ***96200;Maria doS SaNToS MENEZES, 
***51300;Maria EdaliaNE NoGUEira SoarES, ***37287;Maria El-

cioNEia dE SoUSa aNdradE, ***93278;Maria fraNciSca rodriGUES 
dE SoUZa, ***80215;Maria JacirENE GaMa dE aGUiar SilVa, 
***37272;Maria PEdriNa SilVa cHaVES, ***35234;Maria roSaNGEla 
alMEida NaSciMENTo, ***82378;Maria roSiaNE SilVa dE SoUZa, 
***05219;MariNaldo Moia aSSUNcao dE fraNca, ***90244;Mario 
KlEUSToN SoUSa araUJo, ***70210;MarKoS JoEl dE frEiTaS Xa-
ViEr, ***66220;MarlENSoN daNiEl SilVa fErrEira, ***64222;Mar-
loN dE SoUSa MoTa, ***90253;MarloN doUGlaS diaS fiGUEirEdo, 
***17287;MarloN lUcaS MoNTEiro da SilVa, ***34269;MarlUcia dE 
SoUSa oliVEira fErrEira, ***35372;MaTEUS cardoSo dE oliVEira, 
***78281;MaTEUS doUGlaS liMa da SilVa, ***44260;MaTEUS HUd-
SoN loPES dE liMa, ***71211;MaTEUS MEdradE dE MElo, 
***94290;MaTEUS SilVa SaNToS, ***83221;MaTHEUS HENriQUE SoU-
Za rodriGUES, ***43290;MaUricio GUiMaraES BriTo, ***09251;MaU-
ricio ViEira SoarES, ***47158;MaUro oliVEira da SilVa, 
***65272;MaXiMiliaNo SPairaNi rocHa, ***02236;MaYara fErrEira 
MaToS, ***83280;MElQUiSEdEc Maia dE SoUSa, ***32234;MElQUi-
SEdEQUE da SilVa SoUSa, ***40230;MESSiaS da SilVa PErEira, 
***63285;MicHEl BaHia do ValE SilVa, ***53287;MicHEl MoraES 
VEraS, ***87246;MicE VaNia carValHo dE oliVEira, ***34249;Mi-
ZaEl BEZErra da SilVa, ***63200;MoiSES dE SoUSa BorGES, 
***84220;MoiSES SoUSa cHaVES, ***32248;MUNiKE SoarES dE caS-
Tro, ***92110;MYcHaEl fEliPE NaSciMENTo BarroS, ***12183;Na-
dia doNiZETT lola oliVEira, ***93253;NadSoN da SilVa loBaTo, 
***34291;NailToN doUGlaS doS rEiS alMEida, ***38230;NaliNE 
MarTiNS doS SaNToS PErEira, ***12204;NaNdo loUriNHo dE caS-
Tro, ***92264;Naria clorES rocHa doS SaNToS, ***44291;NaYara 
BrUNa da SilVa daMaScENo dE SoUZa, ***18241;NaYara SErrao E 
SilVa, ***15229;NElciaNE SilVa da SilVa, ***90234;NElio NUNES dE 
oliVEira, ***04291;NElMa roSa MarTiNS dE alMEida, ***71291;NEl-
SoN PErEira da SilVa, ***08201;NoEMi roSaNa alMEida SaNToS, 
***24200;NUBilENE PErEira doS SaNToS, ***09274;odair PaNToJa 
lEao, ***09211;odEilSoN liMa MESQUiTa, ***68240;odEMilSoN 
cordoVil PiNHEiro, ***48209;odiEl dE araUJo aSSUNcao, 
***20234;odMilSoN crUZ doS rEiS, ***36272;oNilZa SaNToS Sil-
Va, ***71215;oriValdo TEiXEira da SilVa, ***40272;orlaNdo PaU-
lo diaS PiMENTEl, ***72253;orlEaNS alVES PiNHEiro, 
***50225;oSEiaS PErEira da SilVa, ***70207;oSlEaN doS SaNToS 
PiNHEiro, ***50251;oSMar PErEira da SilVa, ***90234;oSValdo 
SoUSa alVES, ***47232;oTaVio dE JESUS riBEiro da SilVa, 
***36253;oVidio coSTa da SilVa, ***19272;oZiEl cordoVil PiNHEi-
ro, ***53200;oZiEl da SilVa carNEiro, ***84270;PaBlo dE aNdra-
dE BriTo, ***27222;PaBlo raiNEro liMa SoUSa, ***85232;PaTricio 
TaWaN SaNToS SilVa, ***25249;PaTricK doS SaNToS TriNdadE, 
***61203;PaUla frEiTaS dE SaNTaNa, ***88220;PaUlo caSSio MES-
QUiTa PErEira, ***75220;PaUlo da SilVa liMa JUNior, ***24241;PaU-
lo ElEUTErio dE JESUS, ***88274;PaUlo HENriQUE aBrEU BarBoSa, 
***97225;PaUlo HENriQUE doS SaNToS dE SoUSa, ***76244;PaUlo 
HENriQUE raMoS dE oliVEira, ***57227;PaUlo PErEira loPES, 
***40259;PaUlo rocHa dE MacEdo, ***01273;PaUlo SErGio SaNToS 
SarMENTo, ***77220;PaUlo THEdiX cUrSiNo liMa, ***95237;PEdri-
To MoNTEiro ValadarES, ***13268;PEdro HENriQUE SaNToS BaTiS-
Ta, ***61263;PEdro lUcaS loBaTo NUNES, ***78246;PEdro SilVa da 
coSTa, ***89200;PollYaNa GUiMaraES alVES, ***42206;PolYaNa 
SilVa daS NEVES, ***93296;rafaEl caldEira rEGo, ***53225;ra-
faEl da SilVa crUZ, ***96228;rafaEl riBEiro da SilVa, ***14242;ra-
faEl SilVa SoUZa, ***82280;rafaEla dE SoUSa PaNToJa rodriGUES, 
***16292;railaN loPES aSSUNcao, ***42270;railENE SilVa ESTU-
MaNo, ***89270;raiMUNda PaTricia MENdES, ***83249;raiMUNdo 
NoNaTo da SilVa, ***17261;raiMUNdo da SilVa BaSToS, 
***97253;raiMUNdo EriNaldo diNiZ da MaTa, ***86210;raiMUNdo 
MoNTEiro dE araUJo, ***86215;raiMUNdo NETo coSTa TriNdadE, 
***75240;raiMUNdo NoNaTo SalaZar dE oliVEira, ***83880;rai-
MUNdo SoUSa da SilVa, ***27287;raiMUNdo SoUSa SilVa NETo, 
***56225;raiSa SilVa MENEZES, ***80244;raMoN SaMPaio MoTa, 
***90207;raQUEl da SilVa SoUSa, ***21205;raQUElMa VEricio 
SaNcHES, ***36272;raUaNdErSoN SiQUEira, ***48100;raUl coSTa 
da SilVa, ***99231;raYciaNE riBEiro BriTo, ***43210;raYNE Pi-
NHEiro loUBE, ***76242;raYro doS SaNToS PErEira, ***90218;rE-
GiNaldo SilVa dE SoUZa, ***94249;rEiNaldo BaTiSTa dE oliVEira 
JUNior, ***68272;rEiNaldo SilVa dE oliVEira, ***71234;rENaN 
aBrEU MoNTEiro, ***26274;rENaN NUNES BaTiSTa, ***41286;rENiS-
SoN caSTro cardoSo, ***13234;ricardo oliVEira liMa, 
***16270;riValdo PaSTaNa da SilVa, ***89230;riVErlaN NEVES da 
coSTa, ***08291;roBErT MoNTEiro loPES, ***81255;roBErT JUNior 
riBEiro SarMENTo, ***86268;roBErTa fErrEira PaNToJa, 
***84254;roBErTa PorTEla cHaVES, ***93267;roBErTo PorTilHo 
doS SaNToS, ***29226;roBSoN foNSEca dE SoUZa, ***81291;roB-
SoN lUiZ MENEZES dE alMEida, ***50261;roBSoN MacHado doS 
SaNToS, ***67220;roBSoN THalES coElHo da SilVa, ***99297;ro-
driGo aUGUSTo dE oliVEira, ***55204;rodriGo carNEiro SoUZa 
liMa, ***11239;rodriGo da SilVa TaVarES, ***89287;rodriGo ri-
BEiro alVES, ***33296;rodriGo TaVarES PErEira, ***51297;rodri-
Go VaScoNcEloS aMoriM, ***66278;roGErio loBo PiNHEiro, 
***05271;roGErio MariNo, ***11153;roMaiKo da SilVa oliVEira, 
***54272;roMario rEiS SoUSa, ***69265;roMEU liMa dE oliVEira, 
***92153;roMildo liMa da SilVa, ***14205;roMUlo alVES cUNHa, 
***16206;roNald JUNio TEiXEira laVarEda, ***06282;roNaldo do 
carMo BUlHoES, ***52225;roNaldo oliVEira TriNdadE, 
***21268;roNaldo TriNdadE da Gloria, ***48291;roNiclEiToN PE-
rEira da SilVa, ***00243;roNiEl MarQUES alMEida, ***55251;ro-
NiElSoN SaNToS doS SaNToS, ***06204;roNildo MacHado MoTa, 
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***15215;roNildo SilVa dE SoUSa, ***00209;roNilSoN da SilVa 
araUJo, ***84280;roNiSoN loPES dE SoUZa, ***55200;roNYldo 
BraNdao dE SoUSa, ***41372;roSa SilVa lEMoS, ***90239;roSalia 
aBGaill SilVa oliVEira, ***86375;roSalVo coNcEicao oliVEira, 
***10278;roSaNa GoMES da NaTiVidadE, ***80214;roSaNa PErEira 
cardoSo, ***64389;roSENildo da SilVa cUNHa, ***78230;roSENil-
do dE JESUS MoNTEiro rodriGUES, ***09222;roSiaNE corrEa dE 
SoUSa, ***88268;roSiaNE dE SoUSa MESQUiTa, ***36287;roSiaNE 
doS SaNToS da SilVa, ***86204;roSiaNE lUiZa GUiMaraES, 
***19231;roSilENE NaSciMENTo aMoraS dE MoraES, ***64249;ro-
SiMEirE do Socorro dE oliVEira MoUra SoUZa, ***76253;roSiVal-
do da coSTa E SilVa, ***70263;roSiValdo aTaidE BENTES, 
***95234;roSiValdo GoMES VaScoNcEloS, ***50276;roSiVaN doS 
SaNToS SaraiVa, ***80219;roSiVaNE carValHo dE oliVEira, 
***32203;rUBENildo SoUSa doS SaNToS, ***25240;rUBENS arcaN-
Jo SilVa, ***62268;rUBENS dE liMa VaScoNcEloS, ***04290;rU-
GlEiSSoN PalMEira MarQUES, ***26297;rUiValdo caSTro cUNHa, 
***67268;rUTH ViNaGrE MUNiZ criSTo, ***46289;SaBriNE da SilVa 
BENTo, ***06220;SalliaNNE coSTa caSSEB, ***15220;SalViMar 
aMaral doS SaNToS, ***97200;SalViNo rodriGUES TaVarES filHo, 
***23215;SaMUEl daS NEVES aNdradE, ***52184;SaMUEl doS SaN-
ToS NUNES, ***33291;SaMUEl TraJaNo da lUZ, ***94242;SaMUEl 
WElliNGToN doS SaNToS MoraES, ***14211;SaNdra fErrEira ME-
NEZES, ***51268;SaNdro cUNHa BorGES, ***88270;SaNdro JorGE 
da SilVa BolHoSa, ***56202;SaNdro JoSE alBUQUErQUE coSTa JU-
Nior, ***79268;SaNdro NaZarENo SaNToS da SilVa, ***37220;SE-
BaSTiao da SilVa HoNoraTo, ***99215;SEBaSTiao PErEira da ro-
cHa, ***84287;SHEllEY riBEiro dE oliVEira, ***31288;SilaS Mar-
coS SaNToS rESENdE, ***60298;SilVia da SilVa araUJo, 
***65201;SilVio lUiZ MarTiNEli, ***74948;SiMoNE PErEira SilVa, 
***39220;SiNVal aViS TaVarES, ***70248;SoNiclEidE dE SiNHa 
lEal, ***92215;STEfaNY YorraNcEl SilVa dE SoUZa, 
***63202;SUEllEN dE faTiMa doS SaNToS MoraES doS rEiS, 
***18272;SUEllEN ViEira dE SoUZa, ***60210;SUSENa doS SaNToS, 
***67240;SUZaNE ViEira dE SoUZa, ***63214;SUZilaNE NaSciMEN-
To SiQUEira, ***65285;TaliaNE MarQUES SoUSa, ***44200;TaliEl-
SoN NUNES coElHo, ***94226;TaTiaNE WaUGHaN SardiNHa, 
***80287;THaiNa lEaNdra BarBoSa rEiS, ***91204;THaiS SilVa dE 
MESQUiTa, ***57271;THalYTa dE oliVEira fiGUEirEdo, 
***74211;THaMYrES SaNToS dE SoUSa, ***63230;THaiS MoNTElES 
fraNco, ***14271;THEKSoN THaro da SilVa BarBoSa, 
***29238;THiaGo Baia BraSil, ***93201;THiaGo BriTo dE araUJo, 
***02855;THiaGo do Socorro oliVEira loPES, ***21202;THiaGo 
fErrEira NoGUEira, ***53233;THiaGo PaUliNo dE SoUZa SilVa, 
***45201;TiaGo da coSTa NErES, ***94271;TiaGo doS SaNToS Sil-
Va, ***42299;TiaGo MoNTEiro da SilVa, ***44234;TiaGo SilVa 
araUJo, ***91402;TUlio aNToNY BriTo alBiNo, ***23205;JUScEliNo 
doS SaNToS rodriGUES, ***30259;VailSoN SaNTiaGo doS SaNToS, 
***38204;ValdEci doS SaNToS, ***59291;ValdENir doS SaNToS 
SoUZa, ***14289;ValdETEr dE MoUra GaMa, ***50282;ValdiMar 
araUJo alVES, ***48234;ValdiNEia fEiToZa da SilVa, ***79240;Val-
diNElSoN BraNdao rodriGUES, ***83248;ValdiNEY da SilVa fEr-
rEira, ***60240;ValdirENE doS SaNToS da SilVa, ***32204;VaN-
dErlENE dE aZEVEdo MoNTEiro, ***80244;VaNdErSoN ParaGUaSSU 
E SilVa, ***27201;VaNESSa dE araUJo fariaS, ***11215;VaNESSa 
GoMES dE SoUSa MorEira, ***42218;VaNESSa PaiVa cardoSo, 
***61262;VilaNa frEiTaS da SilVa, ***54207;ViTor PiNHo alVES, 
***48256;ViToria dE araUJo lacErda, ***55299;WaGNEr alVES dE 
alcaNTara, ***84220;WalacE BarroS da coSTa, ***37233;WaldEci 
PErEira diaS, ***52233;WalKir PHWElYToN alVES dE oliVEira, 
***56234;WaNdErclaYToN GUrJao dalMacio, ***13268;WaNdEr-
NEY roBErTo PiNHEiro BraGa, ***20207;WaNdErSoN coSTa GoN-
calVES, ***25203;WaNdErSoN da rocHa lUiZ, ***31200;WarriSoN 
rENaN liMa loPES, ***48240;WaYNE SoUTo dE lEMoS, ***32238;WE-
cio dE SoUSa SaNTaNa, ***65252;WEdErSoN SaNTaNa dE aNdradE, 
***75205;WElciclEidY PErEira da SilVa, ***73249;WEliToN cUNHa 
SoBriNHo, ***48294;WElliNGHToN carNEiro doS SaNToS, 
***07264;WElliNGToN dEiViSoN dE SoUZa fEliX, ***23208;WElliN-
GToN raBElo caMPoS, ***37246;WENYSoN SaNToS alMEida, 
***48215;WESlaNY TEiXEira doS SaNToS, ***66266;WESlEY alES-
SaNdro fErrEira dE SoUZa, ***17204;WESlEY roGErio BriTo al-
VES, ***75251;WESlEY SilVa Mororo, ***14242;WicTor Mario NaS-
ciMENTo do NaSciMENTo, ***53240;WildSoN carloS araGao riBEi-
ro, ***52295;WillEr JorGE dE SoUSa fErraZ, ***72275;Willi dE 
SoUSa MoraES, ***52235;WilliaM PErEira dE oliVEira, 
***19279;WilliaN rUiTEr caMPoS rocHa, ***25273;WilMar PErEi-
ra doS SaNToS, ***42272;WilSoN SilVa SaNToS, ***91292;WiNdJE-
rlliS NaSciMENTo doS SaNToS, ***02220;WYlriS TaVarES SoUZa, 
***19266;ZaQUEU PErEira da SilVa JUNior, ***70243;ZEZiEl SaN-
ToS SilVa, ***78249;ZidiclEia Maria riBEiro liMa, ***14258
MetroPoLitaNa - PriMeira cNH a: 
BrENo fEliPE fErrEira fErNaNdES, ***62263;claUdia caMila Bar-
BoSa doS SaNToS, ***37202;clEicE BarroS caBral, ***67215;Joao 
MaUro MENdES da SilVa, ***79204;Marcio aNToNio raPoSo rodri-
GUES MaGalHaES, ***36297;raiMUNdo alVES dE SoUSa, 
***19272;aBiMaEl SilVa rEiS, ***29254;aBraao da SilVa, 
***87244;adaMarlY cardoSo rodriGUES, ***25253;adElaiNE aN-
drESSa coSTa do NaSciMENTo, ***22251;adElSoN EricK TEiXEira 
PiNHEiro, ***38275;adENilSoN MacEdo corrEa, ***03202;adilSoN 
MarTiNS dE SoUSa, ***16222;adriaN SaNTaNa fErrEira MiraNda, 
***50268;adriaNa BocKEr, ***69215;adriaNa cHaGaS dE oliVEira, 
***00225;adriaNa diNiZ fariaS, ***60259;adriaNa doS SaNToS 

SilVa, ***63275;adriaNa HElENa SoUZa doS aNJoS SaNToS, 
***49291;adriaNa SoUZa da coNcEicao, ***06200;adriaNE liMa 
NaZarE, ***10226;adriaNE SoUZa MiraNda, ***20292;adriaNo dE 
JESUS riBEiro, ***91283;adriaNo fErrEira PoNTES, 
***27279;adriaNo roBErTo MorEira MocBEl, ***68204;adriEl da 
SilVa liMa, ***60210;adriElE SilVa dE SoUZa, ***65267;adriElE 
ViNaGrE PErEira, ***81228;adriElli KailaNE dE JESUS coSTa, 
***25262;adSoN alEXaNdrE BaNdEira liMa, ***88261;aGaTa criS-
TiNa araUJo frEiTaS, ***55241;ailToN alaN PiNHEiro cUNHa, 
***23260;ailToN carValHo E carValHo, ***47217;ailToN Mar-
TiNWS dE SoUSa, ***69286;alaildo da PaiXao fErrEira, 
***38217;alaiSa ViEira PErEira, ***62224;alaN fErNaNdES dE 
SoUZa, ***44217;alaN MoiSES PaNToJa do NaSciMENTo, 
***04299;alaNa SErrao corrEa, ***52252;alaNE criSTiNE dE SoU-
Za rodriGUES, ***42205;alBa lENa MENdES BarrETo, ***40224;al-
cilENE dE aSSUNcao MElo, ***58249;alci da coSTa cardoSo, 
***54272;aldEcir MElo da SilVa, ***19215;aldENira do NaSciMEN-
To MElo, ***57268;alESSaNdra KarolaYNE PiNHEiro cardoSo, 
***06235;alESSaNdra rEGiNa doS SaNToS PaSSoS, ***29200;alES-
SaNdro lEal frEiTaS, ***91230;alEX HENriQUE liNS alVES doS 
SaNToS, ***27250;alEX JUNior cUNHa airES, ***71251;alEX MiGUEl 
aNdradE PaZ, ***49224;alEX rodriGUES dE carValHo, 
***45208;alEX SaNdro doS SaNToS SoUZa, ***61232;alEXaNdra 
SaMPaio corrEa, ***94294;alEXaNdrE rodriGUES carValHo, 
***28238;alEXSaNdro alVES loUrENco, ***32223;alicE alMEida 
rEiS, ***59277;alicE EliZaBETH PaiXao airES, ***89272;alicE Ma-
ria da SilVa PaNToJa, ***67258;alicE MaYara corrEa SaNTa roSa, 
***43267;aliNE aSSUNcao da coSTa, ***84279;aliNE caroliNi caS-
Tro dE caSTro, ***91271;aliNE JESSica fErrEira MarTiNS, 
***18297;aliNE NaSciMENTo NUNES, ***09290;aliNE SilVa dE frEi-
TaS, ***80231;aliNE BarBoSa ViEira, ***41261;aliSoN GaBriEl Pai-
Va da SilVa, ***54283;aliSoN MiKaEl rodriGUES loBaTo, 
***24200;allaN HENriQUE oliVEira TaVarES, ***76229;alZENir 
oliVEira MESQUiTa, ***74200;aMaNda dE KaSSia SilVa da coSTa, 
***65265;aMaNda ESTEffaNY fErrEira da SilVa, ***49210;aMaNda 
JENNifEr PErEira BraNdao, ***11200;aMaNda MiKaElE ViEira Sil-
Va, ***66222;aMaNda MoNTEiro dE caSTro, ***02243;aMaNda PE-
rEira da SilVa coSTa, ***82207;aMaNda SaNToS PaNToJa, 
***64212;aNa roSE dE araUJo BarBoSa, ***52268;aNa adria Bara-
Ta fErrEira, ***78266;aNa alicE liMa loPES, ***10210;aNa BEaTriZ 
da SilVa araUJo, ***40228;aNa BEaTriZ doS SaNToS cHaVES, 
***74200;aNa BEaTriZ riBEiro doS SaNToS NaSciMENTo, 
***53205;aNa BETE da SilVa SalGado, ***49200;aNa carla SilVa 
da SilVa, ***01287;aNa caroliNa doS SaNToS MarcEliNo, 
***64250;aNa caroliNa GoNcala dE araUJo, ***57260;aNa caroli-
Na SaNToS PErEira, ***54229;aNa caroliNa SoUZa liMa, 
***99261;aNa caroliNE SoUZa carValHo, ***02209;aNa clara da 
SilVa aSSUNcao, ***36260;aNa claUdia MElo dE criSTo, 
***70220;aNa clEY da SilVa SaNToS, ***98220;aNa criSTiNa coSTa 
carValHo, ***23219;aNa criSTiNa da coSTa BarBoSa, ***87255;aNa 
flaVia SaNToS da SilVa, ***37254;aNa GaBriElE dE SoUZa BarroS, 
***46211;aNa JoSiElE dE BarroS SarMENTo, ***12253;aNa JUlia dE 
oliVEira coSTa, ***57277;aNa KaroliNa corrEa SErrao, 
***62240;aNa KarolliNa dE JESUS fiGUEira, ***65277;aNa KElY do 
NaSciMENTo caSTro, ***74287;aNa lUcia PErES PaSTaNa, 
***62275;aNa PaUla araUJo doS SaNToS, ***17200;aNa PaUla PE-
rEira MoNTEiro, ***56295;aNa raQUEl arrUda lEMoS, 
***88243;aNa roZaNa loPES cardoSo, ***83890;aNa ViToria VaZ 
PorTEla, ***81217;aNalia BEaTriZ PiNTo faria, ***41220;aNaTalia 
NEVES aMoriM, ***31289;aNaZilENE dE SoUZa MoraES, ***20287;aN-
dErSoN NaSciMENTo dE JESUS, ***08207;aNdErSoN rodriGo araU-
Jo liMa, ***08200;aNdrE carloS GaUdENcio TraVaSSoS, 
***94240;aNdrEi fariaS rodriGUES, ***46280;aNdrEi rUGGEri PU-
rEZa PaiXao, ***86209;aNdrESSa alVES NUNES, ***28280;aNdrES-
Sa caroliNa rodriGUES da SilVEira, ***33294;aNdrESSa caSTro 
dE MoUra, ***55281;aNdrESSa criSTiNE SilVa do ValE, 
***13207;aNdrESSa GEoVaNa BriTo doS SaNToS, ***74215;aNdrEW 
GaBriEl caSTro do NaSciMENTo,***36286;aNdrEY dElGado dE 
frEiTaS, ***21204;aNdrEY MaUricio BarBoSa cHaVES, ***84234;aN-
drEY MESSiaS dE lira SilVa, ***78209;aNdrEZa doS SaNToS PiMEN-
TEl, ***85271;aNdrEZa NaSciMENTo da SilVa, ***53288;aNdrEZa 
QUEiroZ dE NaZarE, ***09245;aNdrEZa TEiXEira loPES, 
***85220;aNdrEZZa PiNTo doS SaNToS, ***17284;aNdrioN roNald 
loPES da SilVa, ***25285;aNdrYa criSTiNa fErrEira da roSa, 
***12280;aNE caroliNE SilVa coElHo, ***12210;aNGEla MarQUES 
SodrE, ***99235;aNGElica STEPHaNi BElEM PiNHEiro, 
***39210;aMaNda cardoSo da crUZ, ***35261;aNNE caMilE da Sil-
Va MoUra, ***13240;aNNE GaBriEllE fariaS rodriGUES, 
***92279;aNToNia carlEaNE doS SaNToS SoUZa, ***52222;aNTo-
Nia MoraES aNdradE, ***89200;aNToNia lENiVaN liMa, 
***68289;aNToNia SaNTa do NaSciMENTo cordEiro, ***85287;aN-
ToNia SHirlENE caSTro SilVa, ***47200;aNToNiETa dE SoUZa Ba-
TiSTa, ***77209;aNToNio carloS da SilVa alVES, ***76253;aNTo-
Nio carloS forTilHa Gaia, ***95272;aNToNio daNilo PorTo da 
SilVa, ***35282;aNToNio EdiNaldo dE BriTo SilVa, ***88225;aNTo-
Nio EdUardo ViaNa da coNcEicao, ***63241;aNToNio GaBriEl da 
SilVa SaNToS, ***99279;aNToNio HUENdErSoN liMa, ***67252;aN-
ToNio MoraES dE SoUZa JUNior, ***66208;aNToNY criSTiaN dE JE-
SUS SaNToS, ***49205;aNY KarolaYNE da coSTa SoUZa, 
***68242;ariaNa crUZ do roSario, ***40287;ariElY MaGNo SaN-
diM, ***92256;ariENE MarTiNS PiNHEiro, ***28231;arlENE da SilVa 
alVES, ***95234;arliSoN fEliPE SilVa rodriGUES, ***42285;arliS-
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Sa criSTiNa SilVa dE MoraES, ***89290;arTHUr aMoraS da SilVa, 
***38239;arYaNNE GaBriEla PiNHEiro dE SoUZa, ***10225;arYaN-
NE KaliNY fErNaNdES diaS, ***94206;aTilio rodriGUES diNiZ, 
***01250;aUGUSTo rENaN da coSTa PErEira, ***28259;aYla lorra-
NE liMa SoarES da SilVa, ***24202;aYlaNa MaKEllE do roSario 
MarTiNS, ***51264;BarBara alVES rodriGUES, ***83806;BEaTriZ 
BorcEM VEraS, ***68278;BEaTriZ coSTa PErEira, ***21278;BEaTriZ 
fErrEira MiraNda, ***27200;BEaTriZ MiraNda BarroS, 
***86295;BEaTriZ NaSciMENTo riBEiro, ***80200;BEaTriZ doS rEiS 
diaS, ***01250;BEaTriZ SaNToS dE alMEida, ***56250;BENEdiTa 
PaUla MENdES, ***19215;BENEdiTo filiPE Mac doWEll da SilVa, 
***36212;BENEdiTo SacraMENTo frEiTaS, ***19268;BErNardo 
KaYKY oliVEira dE QUEiroS, ***77227;BiaNca alMEida doS SaNToS, 
***17241;BiaNca da SilVa caMilo, ***61222;BiaNca PErEira NaSci-
MENTo, ***16230;BiaNca rEiS BarBoSa cHaGaS, ***59203;BiaNca 
SaNToS da coNcEicao, ***96207;BiaNca SaNToS dE BriTo, 
***92295;BlENa alVES NEVES, ***88294;BraiaN TElES fErrEira, 
***59281;BrENda alicE SilVEira GoMES, ***91230;BrENda aNdra-
dE da SErra, ***58252;BrENda da coSTa BorGES, ***79265;BrEN-
da JUliaNa loBaTo da cUNHa, ***06281;BrENda lorraNE SoUSa 
TraJaNo, ***64271;BrENda rodriGUES GoNcalVES, ***72251;BrEN-
da rodriGUES SaNToS, ***70200;BrENda WilKa riBEiro da crUZ, 
***51220;BrENdoN WilliaM riBEiro da crUZ, ***30215;BrENo cE-
Sar doS SaNToS MaGalHaES, ***32202;BrENo MiZEraNi MilHoMEM 
dE aZEVEdo, ***19823;BrENo PaUlo dE SoUZa BENTES, 
***07270;BrENo rENaN NUNES rodriGUES, ***50228;BrUNa da Pai-
Xao daS NEVES, ***09298;BrUNa KElEN dE liMa cardoSo, 
***29220;BrUNa lUZia dE SoUSa rEiS, ***45205;BrUNa SoUZa TEi-
XEira, ***08264;BrUNiEllE SilVa corrEa, ***29232;BrUNo caETa-
No da SilVa, ***68203;BrUNo cEZar TaVarES PiNHEiro, 
***87209;BrUNo PiMENTEl doS SaNToS, ***78261;BrUNo SoUZa dE 
SalES, ***79261;BrUNo ViTor BaraTa fUrTado, ***72230;BrUNo 
YoHaN coSTa da SilVa, ***03213;caMila criSTiNa doS SaNToS ro-
driGUES, ***21254;caMila dE PaUla MoNTE da lUZ, ***57290;caMi-
la lorraNE dE SoUZa BriTo loBaTo, ***28237;caMila PorTEla cHa-
VES, ***28241;caMila rodriGUES da coNcEicao, ***78230;caMila 
TaiSSa coSTa dE oliVEira, ***77290;caMillY criSTiNY carValHo 
carrEra, ***19205;caMillY NaSciMENTo doS aNJoS, ***96211;ca-
Milo MENdES aNTEZaNa dE SoUZa, ***43220;caMilY GaBriEllE MoN-
TEiro TriNdadE, ***30272;caNdida dE NaZarE alEiXo fidElliS, 
***55253;cariNY aYara SaNTiaGo PErEira, ***71219;carla BEaTriZ 
PiNHEiro doS PaSSoS, ***43225;carla cardiaS carrEra, 
***39260;carla fErNaNda da coSTa roMEiro, ***48203;carla Gi-
SEllE NaSciMENTo GoNcalVES, ***09252;carla VaNESSa da coSTa, 
***19240;carloS adriaNo TEiXEira GoMES, ***09251;carloS al-
BErTo SEiXaS, ***92246;carloS aQUila rEiS PorTo, ***73237;car-
loS aUGUSTo daMaScENo do roSario, ***47236;carloS clEBSoN 
dE aBrEU SilVa, ***17230;carloS daNiEl dE PaUla riBEiro, 
***29210;carloS EdUardo cardoSo PErEira, ***94295;carloS 
EdUardo Sa doUrado, ***65298;carloS EdUardo SilVa MEdEiroS, 
***82273;carloS HENriQUE ToBiaS PiMENTEl, ***10297;carloS 
loUra ViEira da coSTa, ***51200;carloS NaTalicio dE oliVEira 
PaNToJa, ***67234;carloS WEMErSoN da coNcEicao, ***48241;car-
MEM lUcia foNSEca rodriGUES, ***53220;carolaiNE alMEida Bar-
roS, ***73292;carolaiNE da SilVa cordEiro, ***49261;caroliNa 
NaSciMENTo doS SaNToS, ***99272;caroliNa SaNToS da SilVa 
araUJo, ***04228;caroliNa SilVa da SilVa, ***94260;caSSia criS-
TiNa doS SaNToS dE JESUS, ***92247;caSSia HEllEN alENcar Go-
MES, ***70237;caSSia MariZa NaZarE dE dEUS, ***12268;caSSia 
NEVES GoMES, ***77260;caSSio GoNcalVES PiNTo, ***28260;caTa-
riNa QUarESMa ViaNa, ***80200;cEcilia ariaNa aSSUNcao oliVEi-
ra dE SoUSa, ***96224;cElSo caSTilHo doS SaNToS, ***86203;cEl-
So daVid NEVES dE SoUZa, ***00297;cElSo rodriGUES BraGa, 
***73215;SHEila liMa MiraNda, ***22272;ciBElE da coSTa MacE-
do, ***76220;ciBEllE laiS rocHa MarTiNS, ***21277;ciNTHia HElE-
Na SaNToS doS SaNToS, ***50228;ciNTia BENViNda BaTiSTa iMBiri-
Ba, ***85200;ciNTia coNcEicao da SilVa, ***11290;ciPriaNo WUi-
lHEME PiNHEiro PaNToJa PiNHEiro, ***92261;clara dE aNdradE 
fariaS, ***63257;claricE da SilVa GoMES, ***63284;claricE diaS 
rodriGUES, ***06293;claricE MENdES da SilVa, ***04228;clariS-
SE rodriGUES doS aNJoS, ***19231;claUdEcY alVES SilVa, 
***64240;claUdia JEaNE MElo doS SaNToS, ***54249;claUdia PE-
TroNilo BraGa, ***46210;claUdia ViToria do carMo PErEira, 
***58293;claUdio ViTor da SilVa NEGrao, ***82262;claUdioNE 
aParEcido fErNaNdES ValadarES, ***86265;claYToN caNcio 
UcHoa, ***91297;clEBEr ToME da SilVa, ***54216;clEBY SoUSa da 
SilVa, ***41200;clEidSoN alEXaNdrE BarroSo PErEira, 
***16210;clEdiSoN doS SaNToS alVES, ***16234;clEicE do ValE 
PiNTo, ***40259;clEidiaNE fErrEira da SilVa, ***59272;clEilSoN 
coNcEicao doS SaNToS, ***03247;clEiToN SErrao da SilVa, 
***10247;clEiToN WElliNGToN GoMES doS SaNToS, ***66223;clE-
MilSoN MiraNda da SilVa, ***14240;clEoNicE MarTiNS doS SaN-
ToS, ***36223;clEUNildE GoNcalVES corrEa, ***36291;clEYdSoN 
dioGo loPES GoMES, ***71240;cliVia alVES ViaNa, ***97258;coN-
SUElo MarQUES da SilVa, ***15272;criSlaNE cardoSo PiNTo, 
***53207;criSllEY TUaNNY SoUZa SalGado, ***19279;criSTHiaN 
GoMES riBEiro, ***17207;criSTiaNi oliVEira da coSTa, 
***83215;daiSE loUiSE BarroS NaZarE, ***16269;dalila PaNToJa 
dE SoUZa, ***83276;daMiao XaViEr doS aNJoS, ***45204;daNiEl 
carValHo GoMES doS SaNToS, ***43202;daNiEl cHaVES doS SaN-
ToS, ***77282;daNiEla alVES liMa, ***65272;daNiEla da coNcEi-
cao GoMES, ***72260;daNiElE dE JESUS doS SaNToS SoUZa, 

***61299;daNiElE SoUSa SilVa, ***33341;daNiElla criSTiNa PoN-
TES NaSciMENTo, ***00215;daNiElE daS GracaS SiQUEira dE SoUZa 
PiNHEiro, ***33268;daNiEllY JardiM daMaScENo, ***14293;daNila 
Paola MoUra, ***47234;daNilo da SilVa cardoSo, ***53212;daPH-
NEr WEroNYKa corrEa Vidal, ***31207;darciENE dE SoUSa MoN-
TEiro, ***39265;dariaNa PaNToJa aGUiar, ***85204;dariaNE No-
GUEira da SilVa, ***78251;darlaTTY QEYTTY lira da PaiXao, 
***10224;daVi dE JESUS dE SoUSa da coNcEicao, ***38214;daVi 
lorraN SaNToS JaSTES, ***79213;daVi SilVa doS PaSSoS, 
***00216;daVi TaVarES NUNES, ***74244;daVid NaSciMENTo SilVa, 
***54230;daVid WallacE SoarES lEal, ***30252;daYaNa da coSTa 
PaNToJa, ***05284;daYaNa fariaS da coSTa, ***89230;daYaNa Sil-
Va diaS, ***87204;daYaNE criSTiNa da PaiXao SaNToS, 
***90268;daYaNE QUarESMa doS SaNToS, ***58296;daYSE lira dE 
SaNTaNa, ***75200;dEBora cHaVES da SilVa, ***48262;dEBora 
criSTiNa da SilVa PENicHE, ***56242;dEBora do carMo loPES 
GoNcalVES, ***90263;dEBora EVEliN doS SaNToS riBEiro, 
***25211;dEBora lorraNE SilVa carValHo, ***73225;dEBora So-
Bral dE SoUZa, ***71252;dEBoraH carValHo da SilVa cHaVES, 
***08278;dEiVid SilVa doS PaSSoS, ***73227;dEiViSoN da SilVa 
NaSciMENTo, ***49286;dEiViSoN TiaGo rodriGUES da cUNHa, 
***67240;dEiZE Maria dE oliVEira, ***63220;dElMa PErEira da 
SilVa, ***70285;dENEr cardoSo MENdES, ***56225;dENilSoN car-
Mo dE SoUZa, ***91272;dENilSoN fraNca coSTa, ***23236;dENiSE 
da coNcEicao GoMES, ***01254;dENNEr da SilVa SoEiro, 
***44205;dErcilENE SoarES MoNTEiro, ***54204;dErY SilVa fEr-
NaNdES, ***57250;dEUSaNir NEriS MarTiNS, ***76253;dEUZiVaNE 
da SilVa E SilVa, ***61294;dEYViSoN da SilVa fErrEira, 
***28271;dEYViSoN SaNTaNa SUdario, ***12213;dHaNYEllY da Sil-
Va PErEira MarTiNS, ***86227;dHarYEllE lUcENa dE liMa, 
***09233;dHEYSSY NaTHalY lEal Vilar, ***61250;dHoNE coNcEicao 
rodriGUES, ***39205;dHoNNaTa YUriKdoS aNJoS liMa corrEa, 
***89286;diaNE PiNHEiro da rocHa, ***37262;diaNNY PErEira dU-
Tra, ***56200;diEGo fErrEira liMa, ***63251;diEGo SilVa MaGNo, 
***03273;diEMifi Macari aVElar doS SaNToS, ***91270;diENE dE 
SoUZa calado, ***97211;diGEli EliZa da SilVa carValHo, 
***91234;dilaNE diaS da SilVa, ***34234;dioGo JoSE da coSTa 
diaS, ***98274;dioVaNNa PENHa raMoS, ***48250;dJaNE GEMaQUE 
do NaSciMENTo, ***18268;dJHEfErSoN carloS carValHo PErEira, 
***38262;doriElE GoNcalVES ValES, ***62228;doUGlaS HENriQUE 
fraNca coSTa, ***42290;dYoNaTa NUNES da SilVa, ***94230;Edi-
lEidE SaNToS SilVa, ***56272;EdilENE SaNTaNa da SilVa, 
***00203;EdiloaN MENdES ViEira, ***77268;EdilSoN MorEira da 
Graca JUNior, ***69234;EdiNEia SEaBra fErrEira, ***29297;EdNa 
do Socorro MUNHoZ PiMENTEl, ***11224;EdiNEia GoMES MaUES, 
***18249;EdSoN caSTro dE MoraES, ***92215;EdSoN claUdEaN 
SilVa SoUSa, ***03304;EdSoN doS SaNToS oliVEira, ***41248;Ed-
SoN JaMiSoN raMoS dE oliVEira, ***80297;EdSoN rodriGo da Sil-
Va TEiXEira, ***36279;EdSoN WENdEl do carMo fraNco, 
***39214;EdUarda caroliNE NUNES SEaBra, ***96233;EdUarda 
criSTiNa liMa doS SaNToS, ***81203;EdUarda do EGiTo criSPiM, 
***44218;EdUardo caldaS, ***87288;EdUardo doS SaNToS Mo-
raiS, ***77250;EdUardo PiNTo dE aNdradE, ***19224;EdiVal doS 
SaNToS GoMES, ***15219;EKYNa BrUNa PirES oliVEira, 
***75266;ElaiNE GaMa MErcES, ***55219;ElaiNE riBEiro doS SaN-
ToS, ***08240;ElaiNE SilVa SaNTaNa, ***75230;ElaiNE ViEira Sil-
Va, ***27284;ElaNE ValENTE afoNSo, ***14269;ElEN dE oliVEira 
dUarTE, ***40285;ElENicE rodriGUES raMoS, ***84264;ElENildE 
oliVEira dE SoUSa, ***01249;EliaNa SErrao dE SoUZa, 
***43206;EliaNE alMEida ViaNa, ***67287;EliaNE da coSTa SoUZa, 
***40291;EliaNE dE oliVEira PErEira, ***20200;EliaNE dE SoUSa 
dUarTE fErrEira, ***08262;EliaNE do NaSciMENTo MaGalHaES, 
***39239;EliaNE SaNTaNa da SilVa SaNToS, ***43269;ElidiaNE dE 
SoUSa cElEiroS, ***63263;EliElMa riBEiro rodriGUES, 
***89290;EliElMa SaNToS do carMo da SilVa, ***14205;EliElMa 
SilVa dE SoUZa, ***89206;EliElSoN fErrEira SilVa, ***87220;EliEl-
SoN PaTricK SilVa Maria, ***94250;EliElSoN rodriGUES dE alMEi-
da, ***41220;EliENY criSTiNa da foNSEca fErrEira, ***03271;Eli-
NE caSTro dE caSTro, ***71280;EliSaBElE coNcEicao doS SaNToS, 
***14248;EliSaNdra da coNcEicao fraNco, ***82204;EliSaNdra 
MENdES doS SaNToS, ***09263;EliSaNGEla do NaSciMENTo GoMES, 
***95287;EliSaNGEla doS SaNToS oliVEira, ***19268;EliSaNGEla 
SilVa fErrEira doS SaNToS, ***10225;EliSNaiara GoMES dE SoU-
Za, ***53271;EliSoN aNdrE fariaS doS SaNToS, ***23252;EliVaN 
dE SoUZa SaNToS, ***09290;EliZaBETH VilHENa doS SaNToS, 
***59294;EliZaNdra criSTiNE VaScoNcEloS TEiXEira, ***10243;Eli-
ZaNE roMaNo da coNcEicao, ***34250;EliZEU MicaEl doS SaNToS 
coSTa, ***36248;ElKY GoMES rEPolHo, ***76230;EllEM lEal Mo-
raES rodriGUES, ***96201;EllEN caroliNa GUiMaraES GUEdES, 
***82219;EllEN JUaNE MiraNda dE BarroS, ***91230;EllEN KaMila 
MEirElES rodriGUES, ***92226;EllUaNa dE oliVEira liMa, 
***73277;ElriK PaTriK diaS SilVa, ***26229;ElUciETE BriTo PErEi-
ra, ***53234;ElZiaNE alMEida SilVa, ***44263;EMaNUEllE PalHETa 
ViaNa, ***96265;EMaNUEllE rEGiNY SoUSa da SilVa, ***35240;EMEllY 
daNiElE MoraES GoMES, ***10204;EMilia VaNESSa da rocHa lira, 
***90278;EMillE raiMUNda fErrEira doS SaNToS, ***82209;EMillY 
criSTiNa GEMaQUE liMa, ***26225;EMillY laYSE BarBoSa BEcKMaN, 
***74207;EMillY loPES SilVa, ***97286;EMillY NaZarE SilVa da 
coSTa, ***47288;EMilY lETicia MoraES Gaia, ***77208;EMilY PriS-
cila PirES PiMENTEl, ***51286;EMYli SUaNE dE SoUZa MoNTEiro, 
***01244;ENiElMa SaNToS cardoSo, ***22204;ErBETH carValHo 
PErEira, ***68270;EriaNE rodriGUES da SilVa, ***59200;Erica da 
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SilVa coUTo, ***75278;Erica fErrEira lEao, ***31268;Erica laiS 
do NaSciMENTo alVarES, ***78210;Erica TEiXEira BriTo, 
***75226;Erica VaScoNcEloS doS SaNToS, ***54268;EricK doU-
GlaS rocHa MoTa, ***87253;EricK MarloN rodriGUES PiNTo, 
***78200;EricK MarQUES PiNTo, ***06233;EricK MaTHEUS dE oli-
VEira coSTa, ***65240;EricKa PriScila MarcEliNo da coSTa, 
***78234;Erica PaloMa TElES dE SoUSa, ***63200;EriSlaYNE PE-
rEira rodriGUES, ***95280;EriSoN BaTiSTa BraGa, 
***23210;ErWErToN BriTo dE liMa, ***60283;ErYSoN JardiM doS 
SaNToS, ***38204;ESMaEl MaciEira GoES, ***98279;ESTEr criSTi-
Na doS SaNToS fraZao, ***29231;ESTEr SUSa da coNcEicao Mi-
raNda, ***39243;ESTEVao lUiZ NUNES caSTro, ***60286;EUNicE 
loPES doS SaNToS, ***93248;EVaNdro doS SaNToS carValHo, 
***91221;EVEliN caroliNE ValENTE SaNToS, ***53258;criSTiNa 
BarroS SilVa, ***63274;EVEraldo cardoSo MacHado, 
***53203;EVErToN GUiMaraES da SilVa, ***20257;EVErToN Ma-
THEUS BarroS NaZarE, ***96217;EVErToN YUri VaScoNcEloS dE 
VilHENa, ***84290;EVilY dE PaUla SilVa da cUNHa, ***47267;EWEr-
ToN fErNaNdo SoUTo PErEira, ***99280;EZEQUiaS lEVi MElo ro-
cHa JUNior, ***14262;EZEQUiEl da SilVa caSTro, ***35203;faBia-
Na fErNaNdES fErNaNdES, ***59280;faBiaNa fErro cardoSo, 
***61244;faBiaNa PENHa doS SaNToS, ***58290;faBiaNE MiraNda 
doS SaNToS, ***89289;faBio aSSiS dE araUJo, ***24208;faBio aU-
GUSTo da coSTa BroWN, ***28218;faBio JoSE oliVEira BriTo, 
***73200;faBio lUciaNo fErrEira dE VaScoNcEloS, ***66273;fa-
Bio PiNTo da coSTa, ***82269;faBiola fErrEira PErEira, 
***74272;faBricia SilVa diaS, ***35200;faBriciaNa doS SaNToS 
SoUZa, ***50290;faBricio fErrEira doS SaNToS, ***46298;faGNEr 
MENdoNca da SilVa, ***85238;faYE criSTiNa cElEiro MElo, 
***62291;fEliPE coSTa dE SoUZa, ***73200;fEliPE fUrTado Mar-
TiNS, ***05201;fEliPE MaTHEUS NaSciMENTo SaNTaNa, ***49275;fE-
liPE SaNToS PErEira, ***80226;fEliPE ZaN SiQUEira, ***99273;fEr-
NaNdo BarroSo dE SoUZa, ***51220;fErNaNda aMaral do NaSci-
MENTo, ***82230;fErNaNda crUZ, ***33268;fErNaNda cUNHa da 
lUZ, ***88266;fErNaNda doS SaNToS liMa PErEira, ***93260;fEr-
NaNda HElEM araUJo dE oliVEira, ***24271;fErNaNda MENdES 
SoarES, ***64230;fErNaNda MErcES doS SaNToS, ***80240;fEr-
NaNda NoBrE da coSTa, ***38234;fErNaNdo BorGES aSSUNcao, 
***05263;fErNaNdo da coNcEicao diaS, ***46239;filiPE BraGa dE 
VaScoNcEloS, ***90285;filiPE corrEa carValHo, ***99204;flaVia 
frEiTaS SilVEira liMa, ***03268;flaVia KElTY rEPolHo MoraES dE 
aSSUNcao, ***80244;flaVia riBEiro diNiZ doS SaNToS, 
***75268;flaVio BorGES aSSUNcao, ***67280;flaVio ErVEdoSa 
ToloSa, ***99222;flaVio GaBriEl alVES PalHETa, ***79265;flaVio 
HENriQUE da SilVa NaSciMENTo, ***45240;flaVio MoVilHa da Sil-
Va, ***66220;fraNcEilSoN doS SaNToS da SilVa, ***37245;fraN-
ciaNE SilVa coSTa, ***86262;fraNciElMa SilVa caValcaNTE, 
***80256;fraNciElY MilENE BraGa crUZ, ***88228;fraNcilENE PaN-
ToJa coSTa, ***73268;fraNciNalda do carMo BarBoSa, 
***69292;fraNciNEidE dE araUJo doS SaNToS, ***91278;fraNci-
NEiSE aTaidE doS SaNToS, ***27268;fraNcirlENE do NaSciMENTo 
liMa, ***94262;fraNciSca aracElia da SilVa aSSUNcao, 
***41207;fraNciSca GoMES da SilVa, ***65287;fraNciSca JEiciElE 
crUZ da SilVa, ***49250;fraNciSca PaTricia SoUSa dE caSTro, 
***76831;fraNciSca PErEira SilVa, ***49758;fraNciSco carloS 
PaNToJa TEiXEira, ***95201;fraNciSco fEiToSa dE oliVEira JU-
Nior, ***16262;fraNciSco liMa cordoVil, ***78253;fraNciSdalVa 
da cUNHa MoTa, ***31249;GaBriEl BriTo aSSUNcao, ***90273;Ga-
BriEl carValHo fErNaNdES, ***04221;GaBriEl JUliaNo da SilVa 
GoMES, ***10205;GaBriEl JUNior MaToS diNElli, ***17224;GaBriEl 
MarTiNS dE SoUSa, ***06230;GaBriEl SaNToS dE SoUZa, 
***63210;GaBriEla da SilVa ParENTE, ***48246;GaBriEla fErNaN-
da da SilVa MacEdo, ***06285;GaBriEla JoYra dE araUJo SilVa, 
***35270;GaBriEla liMa dUarTE, ***67254;GaBriElE alMEida Pi-
rES, ***46202;GaBriEllE alViNo MESQUiTa, ***33210;GaBriEllY dE 
SoUZa liMa, ***49286;GaBriElY MoNTEiro da SilVa, ***20235;Ga-
BriElY oliVEira NUNES, ***45204;GEaNdro TaVarES araUJo, 
***24287;GEaNGElla araUJo liMa, ***67206;GEaNNE SilVa doS 
SaNToS, ***88202;GEBSoN BraNdao da SilVa, ***86220;GEdiElSoN 
fErrEira PaNToJa, ***21235;GEiSiaNE cUiMar GoNcalVES, 
***65236;ViViaN BarBoSa da MoTa, ***71229;GEoMaira da SilVa 
MorEira, ***38270;GEorGEa SoUZa dE aZEVEdo, ***88272;GEoVa-
Na cardoSo MarTiNS, ***62260;GEoVaNa dE SoUSa BiTENcoUrT, 
***68282;GEoVaNa carolaYNE rodriGUES da SilVEira, 
***58275;GEoVaNNY araGao SoarES, ***70270;GEralda Maria Ta-
VarES VicENTE, ***58234;GErfESoM THiaGo caValcaNTE da coSTa, 
***89207;GErffESoN MicHEl GoNcalVES coSTa, ***46249;GEroNil-
dE MarTiNS fErrEira, ***55272;GESSica dE oliVEira PiNHEiro, 
***01206;GESSica Maria SilVa faGUNdES, ***36209;GEYSEaNE Ga-
BriEla SaNToS doS SaNToS, ***60208;GicElY Maria fraGa do So-
corro, ***30291;GilBErTo da SilVa SilVa, ***47223;GilciNEidE 
GodiNHo da SilVa, ***53260;GilMara GoNcalVES liMa, 
***72242;GilSoMar BarBoSa doS SaNToS, ***14235;GioVaNa 
dUarTE da SilVa, ***92280;GioVaNE aNToNY ViEira SaNTaNa, 
***03217;GirlaNE iNGliS MoNTEiro, ***67252;GiSEllE caBral, 
***37204;GiSElE liMa da coNcEicao, ***37265;GiSEllE doS SaN-
ToS alHo, ***79208;GiSEllE GalUcio dE SoUSa, ***38283;GiSElY 
lUcia SilVa E SilVa, ***29228;GiZElY aMaro rodriGUES SaNToS, 
***62237;GlalciaNE SoarES lEal, ***00271;GlaUcilENE fraNca da 
SilVa, ***86268;GlEicE KEllY rodriGUES fErrEira, ***35229;GlEi-
ciaNNY dE JESUS SilVa, ***00277;GlEicY criSTiNa alVES do NaSci-
MENTo, ***76204;GlEidiaNE fariaS SoUSa, ***44231;GlEiSE roMa-

No da SilVa, ***13249;GlENda GEYSiaNE MoTa BorGES, 
***16202;GlEYdSoN faBio PirES ViaNa, ***16230;Gloria do So-
corro NEVES, ***28234;GloriaNi caBral dE SoUZa, ***10230;Gra-
cilENE alVES SaNToS, ***65200;GUilHErME GoMES dE SoUZa, 
***62269;GUilHErME KaUa da SilVa ViEira, ***62288;GUSTaVo aS-
SUNcao BarBoSa, ***95266;GUSTaVo caPEla do carMo, 
***80217;GUSTaVo ENricK BriTo dE oliVEira, ***55257;HaGNEr 
SaNdEr loBaTo Maia, ***29202;HaliSSoN TUlYo dE JESUS SilVa, 
***03201;Haroldo JUNior fErrEira dE SENa, ***18211;HaYaNNa 
THaYNara TorrES caVallEiro dE MacEdo, ***36237;HEidE cElSo 
alVES, ***23267;HEldEr lUciaNo PiNTo rEiS, ***75216;HEldErSoM 
rUBENS dE SoUSa BorBorEMa, ***05224;HElEN dE caSSia BENTES 
cardoSo, ***79287;HElia Maria SilVa Gil, ***24240;HEllEM criS-
TiNa MoTa, ***23200;HEllEN PaTricia corrEa rEZENdE, 
***14208;HEllEN THaiNa doS rEMEdioS da crUZ, ***29226;HEloiSa 
dE KaSSia PaGaNi MilioriM, ***31243;HEloiSa dE SoUSa coSTa, 
***80293;HENriQUE da coNcEicao SaNToS, ***99200;HEriKa Va-
NESSa coSTa MoraES, ***13205;HErlaNE dE SoUZa PiEdadE, 
***18207;HErMESoN diPaUlo ViaNa da coSTa, ***70247;HEVEllY 
criSTiNa aZEVEdo da roSa PiNHEiro, ***65286;HiaGo HENricK 
MENdES PiraNGi, ***15203;HillEY cHriSTiaN do carMo lEiTE, 
***95297;HiNGrid do Socorro liNS alVES doS SaNToS, 
***15244;HUdSoN cElSo alVES, ***76281;HUGo cElSo alVES, 
***87255;iaM WillaN doS SaNToS, ***59209;iaN PEdro do NaSci-
MENTo TaVarES, ***88225;iaNdro aNdrEY UcHoa SaNToS, 
***11255;iara laUriaNE coElHo oliVEira, ***53273;iaSMiN dE oli-
VEira MaciEl, ***51232;iGor MaTHEUS PaTrociNio doS SaNToS, 
***68201;ilaN dEricK GoS da SilVa, ***99235;ilciNEia fErNaNdES 
doS SaNToS, ***64703;ilENa ciBEli SoarES fidENcio, ***91257;iN-
Grid corrEa liMa, ***38200;iNGrid dE caSSia cordEiro PiNa, 
***48279;iNGrid NaYaNE SENa da crUZ, ***71247;iNGrid SUEllEN 
GoMES faYal, ***56204;iNGrid VaNESSa caValcaNTE do NaSciMEN-
To, ***71291;iNGrid ViToria PErEira rodriGUES, ***80232;iNGri-
dY PiNTo HUaMaNorco, ***47239;iraKTaNia BaTiSTa da SilVa, 
***20268;iriaNE oliVEira MacEdo BEZErra, ***25276;iriS raMoS 
da coSTa SilVa, ***11293;iSaac carNEiro lEiTE JUNior, 
***90226;iSaac TEiXEira MariNHo, ***09268;iSaBEla criSTiNa 
lEao daNTaS, ***19224;iSaBEllE lETicia MarTiNS MaGNo, 
***08289;iSaBEllE lETicia PirES dE JESUS, ***57260;iSaBEllE liMa 
dE SoUSa, ***21226;iSaBEllY rodriGUES BraNdao, ***48260;iSa-
BEllY ViToria aSSUNcao GoNZaGa, ***73270;iSaiaS SaNToS doS 
SaNToS, ***48208;iSiS dE MoraES BaSToS, ***70253;iSiS doS SaN-
ToS NoGUEira, ***73267;iSMaEl NaZarENo do NaSciMENTo GoMES, 
***85207;iSMaEl riBaMar ViEira dE liMa, ***41251;iSraEl adYN 
PErEira da SilVEira, ***10200;iValEria doS SaNToS, ***07315;iVaN 
GoMES araUJo, ***03261;iVaNicE BaTiSTa SoUZa, ***90202;iVoNE 
BarBoSa dE SoUSa, ***81217;iWaNNa alESSaNdra NoGUEira PiN-
To, ***09250;iZaBEla liMa aGUila, ***40215;iZaBEla SaNTaNa car-
doSo, ***46249;iZaBElE PalHETa do NaSciMENTo, ***44208;iZaBElla 
SilVa da cUNHa, ***59200;iZadora dE SoUZa foNSEca, 
***61259;iZaMai doS SaNToS crUZ, ***28275;iZaMara do NaSci-
MENTo doS SaNToS, ***98204;iZiNaldo filHo doS PaSSoS da crUZ, 
***52280;Jaciara aQUiNo SoarES, ***64242;JacilENE do Socorro 
SaNToS da coSTa, ***73248;JacilENE doS SaNToS cElSo, 
***32220;JaciNilZa MEdEiroS MarQUES, ***51265;JacKSoN STEfaN 
dE SoUZa TaVarES, ***19223;JacQUEliNE araUJo da SilVa, 
***13296;JacQUEliNE MENEZES rEiS, ***84225;JacQUEliNE ViEira 
foNTENEllE, ***14260;JacQUElliNE SilVa dE oliVEira, 
***60223;JadE BarroS SilVa, ***34209;JadiaNE PiNHEiro PErrEira, 
***34263;JailSoN loPES TEiXEira, ***89246;JaiNa SilVa BarBoSa, 
***07213;JaiSSoN carloS roSa dE MoraES, ***05206;JaKSoN car-
doSo GoNcalVES, ***37345;JaMilE da SilVa aSSUNcao, ***77274;Ja-
MilE YSlla MoNTEiro dE aGUiar, ***01276;JaMili TriNdadE da Sil-
Va, ***53201;JaMillY coNcEicao carValHo carrEra, ***52205;Ja-
MillY SUiaNY da SilVa araUJo, ***44275;JaNaiNa dE araUJo aZEVE-
do, ***66222;JaNaiNa roSaNGEla GElaK SaraiVa, ***55200;JaNNY 
KEYli SaNToS da SilVa, ***26242;JaQUEliNE KEllY fErrEira da coS-
Ta, ***04261;JaYNE SaMPaio NEVES, ***14256;JEaN SaNToS SilVa, 
***03205;JEaNE MEYriaNNE SaraiVa da SilVa, ***96204;JEaNY coS-
Ta da SilVa, ***26209;JEcira XaViEr VaZ, ***02272;JEffErSoN coS-
Ta rENdEiro, ***90277;JEffErSoN da SilVa BraSil, ***96240;JEf-
fErSoN da SilVa dE aBrEU, ***29209;JEffErSoN oliVEira dE frEi-
TaS, ***79240;JEffErSoN VicTor fErrEira dE caSTro, ***10210;JE-
NiffEr roSa dE MoraES, ***70283;JENilSoN MoraES dE SoUZa, 
***07245;JENNifEr EliZaBETH cardoSo doS SaNToS, 
***57261;JENNifEr PErEira alVES, ***68231;JEroNiMo iSaiaS crUZ 
da MaTa, ***30261;JESSE BraYNEr raBElo fErrEira, ***98285;JES-
SiaNE oliVEira da SilVa, ***98245;JESSiaNE oliVEira doS SaNToS, 
***01229;JESSica coSTa PErEira, ***70234;JESSica daYaNNE doS 
SaNToS liMa, ***93223;JESSica EllEN GUErra da coSTa, 
***49296;JESSica GoMES fErrEira, ***76206;JESSica JaNaiNa 
dUarTE TaVarES, ***25217;JESSica KaroliNE aNdradE aMaNaJaS 
doS SaNToS, ***80235;JESSica Maia MoNTEiro, ***77299;JESSica 
PaSSoS doS SaNToS, ***42269;JESSica SilVa rocHa, ***16297;JES-
Sica SoUSa do NaSciMENTo, ***46202;JHENiffEr claUdia dE SoUZa 
PErEira, ***41254;JHENNifEr da SilVa coSMo, ***53252;JHoN lENo 
BraGa coElHo, ***85239;JHoNaTa KEVEM MaToS doMiNGUES, 
***95237;JHoNE criSTiaN rodriGUES lEiTE, ***48236;JHoNNY doS 
SaNToS PENalBEr, ***93231;JHoNNY SaNToS da SilVa, ***01263;JHoY 
THiaGo PalHETa coElHo, ***76225;JHUliaNE KariNE MorEira Via-
Na, ***60219;JHUlY fErrEira SaNToS, ***92234;JHUlYa THaYS dE 
oliVEira doS SaNToS, ***64242;JoaNa carolliNE diaS dE MElo, 
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***26225;Joao ENToNNY laraNJEira fErrEira, ***16223;Joao lU-
caS doS SaNToS da GaMa, ***41219;Joao lUcaS MorEira da SilVa, 
***79207;Joao MaX PErEira MoNTEiro, ***30259;Joao PaUlo doS 
SaNToS SaldaNHaS, ***01291;Joao TaliSSoN doS SaNToS corrEa, 
***27203;Joao VicTor dE caSTro alVES, ***19278;Joao VicTor 
SaNTaNa doS SaNToS, ***59242;Joao ViTor NaSciMENTo da crUZ, 
***00280;Joao ViTor do carMo doS rEiS, ***62247;JoBSoN PaMPo-
lHa MacEdo, ***78250;JoBSoN SaNToS dE MElo, ***94215;JocilETE 
BraGa doS SaNToS, ***79220;JocYaNE frEiTaS dE alMEida, 
***80275;JoElE caroliNE SilVa TEiXEira, ***55210;JoElMa BarroS 
MalcHEr, ***43279;JoElMa dUarTE doS SaNToS, ***44241;JoElSoN 
diaS da coNcEicao, ***21290;JoHNaTaN doS SaNToS foNSEca, 
***75254;JoicE dE JESUS MarQUES, ***51219;JoicE Mara SENa Soa-
rES, ***83204;JoicilENEda SilVa PErEira, ***65226;JoNaTHaN fa-
Bricio MarQUES SaNcHES, ***13232;JordaNo BrUNo SilVa dE Mo-
raES, ***47219;JorGE aNToNio doS SaNToS GraNHEN, ***41255;Jor-
GE lUiS da coSTa BroWN, ***19200;JoSE alEX doS rEiS carNEiro, 
***54267;JoSE aUGUSTo loBaTo doS SaNToS, ***92223;JoSE aU-
GUSTo MoNTEiro dE QUadroS filHo, ***36257;JoSE aUGUSTo ro-
driGUES dE oliVEira, ***26227;JoSE firMiNo dE SoUSa, 
***96291;JoSE Jair da SilVa NaSciMENTo JUNior, ***72205;JoSE 
lEaNdro SilVEira SaNToS, ***86279;JoSE liMa dE aQUiNo, 
***64247;JoSE PaUlo dE alMEida JUNior, ***96240;JoSE rENaTo 
diaS Para, ***54287;JoSE roBErTo da SilVa dE liMa, ***48229;Jo-
SEaNE MENEZES rEiS, ***86200;JoSElia SaNTiaGo da SilVa PErEira, 
***96220;JoSiaNE BaTiSTa doS SaNToS Eloi, ***01268;JoSiaNE 
Garcia liSBoa, ***88272;JoSiaNE liMa alMEida, ***62204;JoSiaNY 
da SilVa diaS, ***46231;JoSiEl SaNToS dE araUJo, ***53230;JoSi-
lENE JorGE TEiXEira Balao, ***00200;JoSiMar fErrEira doS SaN-
ToS, ***52253;JoSUE GEorGENES TEXEira da SilVa, ***53208;JoSUE 
PErEira MEdiNa, ***86200;JoSY GlEUMa dE MElo SoUSa, 
***53277;JoYcE criSTiNa da cUNHa SaMPaio, ***28217;JoYcY KElY 
SilVa raMoS Galo, ***56241;JUaN corrEa dE SoUZa, ***36208;JU-
cElia GoMES lEao, ***32277;JUciaNa NEVES BEZErra liMa, 
***43272;JUciara SilVa da coNcEicao, ***74265;JUciclEia diaS 
PiNTo, ***41253;JUciclEia GUEdES ViaNa, ***08203;JUlia da SilVa 
BaTiSTa, ***96262;JUlia raQUEl BaENa dE JESUS doS SaNToS, 
***45296;JUlia STEfaNY MorEira SarMENTo, ***39243;JUliaNa ca-
roliNE NEVES, ***48211;JUliaNa MoNTEl da crUZ, ***26294;JUlia-
Na MoraES da coNcEicao, ***56240;JUliaNE do ESPiriTo SaNTo 
NaSciMENTo, ***70214;JUliaNE MoUra Garcia, ***80201;JUliaNi 
GoNcalVES UcHoa, ***16201;JUliaNY do NaSciMENTo dUarTE, 
***32247;JUliE dE oliVEira da coSTa, ***83261;JUliENE oliVEira 
SaNToS, ***36285;JUlio GoiS doS SaNToS, ***14209;JUlYaNE lEal 
SaNTiaGo, ***86245;JUNiElSoN WaNZElEr PoMPEU, ***39299;JU-
Nior SaNToS da cUNHa, ***77292;JUraNdi fErNaNdES doS SaNToS, 
***24203;KaEl BarroS SilVa, ***36244;KailaNY dE SoUSa dE Mi-
raNda, ***14265;Kalicar criSTiNa aZEVEdo SilVa, ***14201;Ka-
MillE VicToria doS SaNToS SoarES, ***46218;KaMillY criSTiNa da 
SilVa MoraES, ***37230;KarEN faBiaNY da SilVa dE JESUS, 
***43245;KarEN raKEll aBrEU SoUSa, ***45210;KariNa dE NaZarE 
MiraNda cardoSo, ***50211;KariNa foNSEca lacErda, 
***42295;KariNa fraNcY BraNcHES BriTo, ***90297;KariNa NaVE-
GaNTE diNiZ MaciEl, ***65203;Karla dE aNdradE caMPoS, 
***33291;KarliNE dE NaZarE coSTa doS SaNToS, ***04272;Karoli-
Na carValHo caldaS, ***26206;KaSSia dE JESUS SoUSa raBElo, 
***15227;KaSSia PErEira dE SoUZa, ***52241;KaTia cilENE MoraES 
cardoSo, ***71291;KaTiaNE caldaS SErrao, ***00210;KaTiaNE da 
SilVa dE SoUZa, ***28211;KaTilENE carMoNa foNSEca, 
***20206;diorGENES alVES dE SoUSa, ***62208;KaYlaNE criSTiNa 
SoUZa MENdES, ***26293;KaYlla VicToria SilVa dE alMEida, 
***20214;KEViN WilliaN caBral Garcia, ***06224;KEila lariSSa 
fErrEira dE SoUZa, ***42201;KEila NaSciMENTo coSTa, 
***85253;KEila PiNHEiro dE liMa, ***05220;KEila rEGiNa fErrEira 
rodriGUES, ***55268;KEilaNE araUJo alVES, ***44237;KEiTH farES 
BriTo, ***33272;KEllEN ViaNa dE SoUZa, ***80268;KEllY ViViaNE 
BarrETo MESQUiTa diaS, ***38234;KElVia EMaNUElE dE SoUZa oTE-
ro, ***62275;KElY fEiToSa ValENTE, ***00278;KEMEllY SilVa da 
SilVa, ***53269;KEMllY BEaTriZ caNTaNHE dE PiNHEiro, 
***29222;KENYa XaViEr carNEiro, ***02212;KESia GoMES da coS-
Ta, ***14201;KETElYN VicToria dE SoUZa PadilHa, ***78212;KE-
THElENN criSTiNa da cUNHa NaSciMENTo, ***37226;KEYla SilVa 
BarBoSa, ***23220;KEZia MoraiS BaTiSTa, ***11238;KlaYVEr dUar-
TE ViEira, ***22203;KlEiSiaNE dE caSSia lUZ NUNES, ***20243;KlE-
Nia SilVa da SilVa, ***59208;laiaNa laiZ dE oliVEira E oliVEira, 
***13212;laiaNE caBral coSTa, ***80222;laiaNE da coSTa ViaNa, 
***69227;lailSoN oliVEira dE SoUZa, ***22209;lailZa GoMES dE 
SoUSa, ***04263;laiNE rodriGUES riBEiro, ***91210;laiS SoUZa 
MoNTEiro, ***26260;laiSE criSTiNa roSario dE SoUSa, 
***63243;lara faBia dE SoUSa da coNcEicao, ***82284;laricE 
liMa PorTal, ***20260;lariSSa dE carValHo alcaNTara, 
***83298;lariSSa dE oliVEira da SilVa, ***88297;lariSSa dE oli-
VEira doS SaNToS, ***32233;lariSSa fErNaNda rEiS doS aNJoS, 
***94228;lariSSa HaiWMMY SilVa da SilVa, ***23218;lariSSa Ma-
ciEl dE aZEVEdo, ***28298;lariSSa MorEira coElHo, 
***95276;laUaNa YUrE do NaSciMENTo SoUZa, ***98286;laUdicEia 
do NaSciMENTo fErrEira, ***90244;laUdiSEia SilVa da SilVa, 
***81220;laUra adriEllY PaGaNi MilioriM, ***04270;laUra cardo-
So Jordao, ***61233;laUra SoUZa da coNcEicao, ***69245;laU-
rENca coSTa rEiS, ***55320;laYaNE caroliNE liMa dE MElo, 
***31281;laYla diaNE dE SoUZa MarTiNS, ***01267;lEaNdro araU-
Jo fErrEira, ***11291;lEaNdro SoUSa da SilVa, ***09294;lEiliaNE 

do Socorro da SilVa NoGUEira, ***09242;lENildE ESPiNdola Bri-
To, ***31219;lEoNardo doS SaNToS fEiToSa, ***54223;lEoNardo 
doS SaNToS MEdEiroS, ***36242;lEoNardo PEriclES dE JESUS Ba-
TalHa, ***70245;lEoNardo WENriQUE GoMES dE SoUZa, 
***14290;lEoNicE GoNcalVES fErNaNdES, ***95215;lEoNidaS Eri-
cSoN doS SaNToS corrEa, ***24250;lEoNilSoN MarTiNS riBEiro, 
***90200;lETicia dE JESUS SaNToS, ***25259;lETicia caroliNa Ta-
VarES diaS, ***46213;lETicia EllEM alVES aZEVEdo, ***79251;lETi-
cia HElENa doS SaNToS TEiXEira, ***62240;lETicia iZaBEla dE 
SoUZa BorGES, ***40230;lETicia laiSSa SilVa riBEiro, ***03263;lE-
Ticia MiraNda liMa, ***94237;lETicia PErEira fariaS, ***42204;lE-
Ticia SaNToS MUNiZ, ***99244;lETicia SilVa da foNSEca, 
***34287;lidiaNE PETroNilo BraGa, ***29293;lidiaNE SoarES PiN-
To, ***00206;lidiaNE ViToria da SilVa SoUSa, ***57275;liGiaNE 
cErdEira rodriGUES, ***32204;liliaNE caroliNE alVES MarTiNS, 
***83202;liliaNNE BriTo MoNTEiro, ***83254;liNdalVa BarBoSa 
doS SaNToS, ***60236;liViaNE fErrEira liMa, ***04205;loiS laNE 
MarTiNS doS SaNToS, ***27204;lorENa daS NEVES MaciEl, 
***67208;lorraNa raMillY MaMEdio fErNaNdES, ***27282;lorra-
NE criSTiNa MENdES PErEira, ***29217;loUrdES Maria MoraES 
BarrETo, ***96200;loUrdiENE SilVa dE liMa, ***24202;loUrENZo 
doS SaNToS SilVa, ***14298;lUaBE PiNHEiro BaliEiro, 
***32201;lUaN caValcaNTE dE SoUSa, ***66200;lUaN JUlio rUiZ da 
SilVa, ***67202;lUaN MaTEUS dE SoUZa MoNTEiro, ***78260;lUaNa 
Baia PaZ, ***58200;lUaNa GaBriEla TEiXEira VEraS, ***86292;lUa-
Na JESSE da SilVa dE NaZarE, ***39208;lUaNa MoNTEiro MacHado 
Vilar, ***54272;lUaNa rodriGUES da SilVa, ***85286;lUaNa SilVa 
rUiZ, ***30200;lUaNa THaiS BarroS dE SoUZa, ***22256;lUaNE 
criSTiNa MESQUiTa NEPoMUcENo, ***94208;lUaNE rodriGUES iGrE-
Ja, ***74210;lUcaS BaNdEira MorEira, ***25280;lUcaS caMBUi 
fErNaNdES, ***24221;lUcaS coNcEicao Gaia, ***23251;lUcaS da 
SilVa ValENTE, ***23280;lUcaS dE alMEida PErEira, ***10219;lU-
caS dE SoUZa rocHa, ***09203;lUcaS doS SaNToS SilVa, 
***14260;lUcaS EMaNoEl MacaPUNa rEiS, ***53207;lUcaS MaTHEUS 
GUEdES coSTa, ***72233;lUcaS Naiff do MoNTE, ***69243;lUcaS 
NaSciMENTo dE SoUSa, ***02227;lUcaS PErEira doS SaNToS, 
***55209;lUcaS SaliNo alVES, ***65216;lUcaS SaNToS cHaVES, 
***79270;lUcaS TaVarES GoMES, ***19259;lUcaS TEiXEira BalEiXo, 
***71296;lUcaS WilliaM da coSTa SilVa, ***23299;lUcia HElENa 
SaNToS da coSTa, ***70200;lUciaNa da SilVa coSTa, ***38293;lU-
ciaNE coSTa da coNcEicao, ***50230;lUciaNE MaciEl doS SaNToS, 
***20234;lUciaNo rodriGUES coSTa, ***81270;lUciElE SilVa lo-
PES da SilVa, ***18271;lUcilENE VilHENa TaVarES, ***34271;lUciN-
do MaciEl loPES, ***52215;lUciNEidE aPoliNario dE oliVEira, 
***45482;lUciValBEr dUTra da SilVa, ***57292;lUiS fEliPE aZEVE-
do oliVEira, ***83256;lUiS fEliPE BriTo GoMES, ***46283;lUiS fE-
liPE SaNToS frEiTaS, ***51216;lUiS fElliPHE MarTiNS doS SaNToS, 
***79271;lUiS MiraNda cardoSo, ***22280;lUiS oTaVio fariaS 
BarBoSa, ***63224;lUiZ fEliPE da coNcEicao MoraiS, 
***83207;lUiZ fEliPE doS SaNToS da SilVa, ***14229;lUiZ GlaUBEr 
SilVa E SilVa, ***28242;lUiZ HENriQUE MarTiNS doS SaNToS, 
***54273;lUZiNETE doS SaNToS araUJo, ***88277;MacilENE MoTa 
dE liMa, ***10275;MadSoN BriTo dE araGao, ***44207;MaiaNa 
fErrEira PENa, ***29220;MaiKE doS SaNToS fraNca, ***00292;Mai-
la aTairES da coSTa rodriGUES, ***58297;Maila HEloiaNa fErrEi-
ra da coSTa, ***36235;Maila lEao E SilVa, ***22239;MailSoN 
araUJo NUNES, ***85270;MaioNY faVacHo PiNTo da MoTa, 
***34208;MaiZa HEloiZa SarMENTo MiraNda, ***43207;MaNoEl 
carloS SilVa raMoS, ***01288;MaNoEl MESSiaS alVES ViaNa, 
***32204;MaNoEl SalUSTiNo doS SaNToS filHo, ***64204;MaNoEl 
SoarES da SilVa, ***51272;MaNUEllY da SilVa doS SaNToS, 
***90260;Mara dE SoUZa caldaS, ***20291;Mara HElENa fEiToSa 
alMEida, ***99241;MaraiSa MoraiS da SilVa, ***89238;MarcEla 
aParEcida fErrEira da SilVa, ***17263;MarcEla criSTiNa cardo-
So diaS, ***76234;MarcElo lUciaNo MalcHEr coSTa, ***12265;Mar-
cElo NaSciMENTo fErrEira, ***16277;MarcElo SaNToS da coNcEi-
cao, ***02235;MarcElo SilVa VilHENa, ***15280;Marcia dE SoUZa 
PiNTo, ***54291;Marcia GoMES da SilVa, ***50206;Marcia MaNoE-
la MElo fErrEira fErrEira, ***49276;Marcia SilVa BriTo, 
***28220;Marciara MarQUES dE SoUZa, ***19226;MarciclEia Bra-
Ga dE SoUZa, ***90287;MarciclEia foNTEl da SilVa, ***77219;Mar-
cilENE dE SoUZa SaraME, ***24205;MarcilENE fErrEira BarradaS, 
***01280;Marcio fariaS rEiS, ***05257;Marcio JoSE doS SaNToS 
cErEJa, ***90287;Marcio ViNiciUS da crUZ riBEiro, ***14251;Mar-
coS alMEida PiNHEiro, ***60210;MarcoS aUGUSTo Sa doUrado, 
***92260;MarcoS caUa MENdES PErEira, ***22204;MarcoS faBio 
Maia PESSoa, ***89213;MarcoS fEliPE Maia PESSoa, ***73210;Mar-
coS fErNaNdES lEao, ***58244;MarcoS JoSE BaraTa BraZil fUrTa-
do, ***64285;MarcoS lUaN TEiXEira Balao, ***12203;MarcoS Ma-
ciEl doS SaNToS, ***63240;MarcoS NaTaNaEl aBrEU dE GUSMao, 
***16283;MarcoS PaUlo fErrEira BarrEiroS, ***82259;MarcoS 
ViNiciUS corrEa SaNToS, ***20290;Maria aBadia dE PaUla SoUSa, 
***66287;Maria alciNEidE rocHa caMPoS, ***20213;Maria alEXaN-
dra liMa dE MENEZES, ***94254;Maria alicE SEiXaS liMa, 
***42294;Maria aliNE MarQUES rodriGUES, ***93233;Maria aPa-
rEcida dE SoUSa NoGUEira, ***86263;Maria aUXiliadora doS SaN-
ToS, ***13204;Maria aUXiliadora PiNTo da coSTa, ***16287;Maria 
BETaNia da SilVa aNdradE, ***65234;Maria clara PErEira da Sil-
Va, ***52214;Maria daS dorES SoUZa da SilVa, ***61207;Maria 
daS GracaS oliVEira SoUZa, ***16234;Maria dE faTiMa oliVEira 
MoNTEiro, ***08297;Maria dE JESUS alMEida airES, ***27252;Ma-
ria dEUSilENE fariaS cardoSo, ***01253;Maria diViNa caMarGo 
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da SilVa, ***60230;Maria do carMo PiacENTiNi, ***05268;Maria 
do carMo rodriGUES caSTro, ***91272;Maria do carMo SarMEN-
To riBEiro, ***97283;Maria doS aNJoS roSaS GEMaQUE, 
***86234;Maria doS MilaGrES SaNToS dE MENEZES, ***87272;Ma-
ria EdUarda coSTa da SilVa, ***52297;Maria EdUarda dE oliVEira 
NoNaTo, ***96229;Maria EdUarda dE Sa Maia, ***44226;Maria 
EdUarda liMa doS SaNToS, ***96266;Maria EliElMa da SilVa araU-
Jo, ***39253;Maria EliETE MacHado dE SoUZa, ***89202;Maria Eli-
ZaBETH araUJo doS SaNToS, ***47287;Maria EloHa MorEira rEiS, 
***17228;Maria fErrEira SoUZa, ***95249;Maria fraNciSca SoU-
Za corrEia dE MiraNda, ***37220;Maria GaldiaNE fErrEira doS 
SaNToS, ***46264;Maria HElENa doS SaNToS fariaS, ***15268;Ma-
ria ida da SilVa TriNdadE, ***78204;Maria iVaNETE da coNcEicao 
BaTiSTa, ***05253;Maria JaciNTa caSTro dE oliVEira, ***30204;Ma-
ria JaNETE corrEa BraNQUiNHo, ***72272;Maria JocilENE PiNTo, 
***28234;Maria lUcia MEScoUTo do roSario, ***07253;Maria Ma-
dalENa do carMo SilVa, ***47200;Maria raYNara cHaVES arNold 
loPES, ***46280;Maria SilVaNa da SilVa fErrEira cardoSo, 
***65387;Maria SilVaNEidE SoUSa loUrENcio, ***51205;Maria Ta-
TiaNa da SilVa Maia, ***71277;MariaNE alVES Mafra, ***56283;Ma-
riElE MarTiNS, ***20207;MariEllE alEXaNdra do aMaral, 
***22272;MariEllY aMador NoGUEira, ***87205;MariENE aMoriM 
Sa, ***27294;Marilia alVES dE oliVEira, ***96269;MariZa MiraN-
da rodriGUES, ***40259;MarlEY MaciEl SaMPaio da MoTa, 
***75252;MarlEY SoUZa diaS, ***82226;MarlloN ViNiciUS SaNToS 
SaNToS, ***85263;MarlUcE SarMENTo da coSTa, ***41215;MarTa 
EUGENia NaSciMENTo da SilVa, ***91279;MaTHEUS araUJo carVa-
lHo, ***66221;MaTEUS BraNQUiNHo PiMENTEl, ***36201;MaTEUS dE 
QUEiroZ ModESTo, ***77230;MaTEUS GoNcalVES daNTaS, 
***74276;MaTEUS MaciEl doS SaNToS, ***82201;MaTEUS MoUra 
Garcia, ***75293;MaTEUS SaNToS crUZ, ***80283;MaTHEUS BriTo 
doS SaNToS, ***40200;MaTEUS MENdES liMa, ***39238;MaTHEUS Pa-
cHEco VaZ, ***15268;MaTHEUS PaNToJa da SilVa, ***08211;Ma-
THEUS roSa PiNHEiro, ***42262;MaTHEUS SaNToS GoNcalVES, 
***26210;MaTHEUS SilVa da coSTa, ***12218;MaTHEUS WallacE 
SilVa PUrEZa, ***52287;MaUri faVacHo da PaiXao, ***82220;MaU-
riaNE frEiTaS PErES, ***69255;MaUro NaSciMENTo fErrEira, 
***22242;MaX MaNoEl doS SaNToS PaMPloNa, ***09245;MaXWEll 
dE carValHo rocHa, ***95281;MaYaNa roSa SoUZa dE oliVEira, 
***36256;MaYara daS MErcES cUNHa, ***69259;MaYKEllY da SilVa 
SoarES, ***31226;MaYKoN TaVErNard doS SaNToS, ***13207;MaYla-
NE NaSciMENTo da SilVa, ***66256;MaYloN lUaN loPES dE araUJo, 
***70284;MaYlSoN caSTro doS rEiS, ***79202;MaYNa SENa QUa-
rESMa, ***58241;MaYra cEcilia aNdradE dE SoUZa, ***67285;MaYra 
criSTiNa JardiM doS SaNToS, ***70280;MaYra MarYTa dE NaZarE 
carla PErEira doS SaNToS, ***64284;MaYSa da SilVa SacraMENTo, 
***85284;MaYZa daNiEla da coSTa PaNToJa, ***71248;MEriSoN 
lEaNdro MoTa cardoSo, ***00208;MESSiaS fEliPE MarTiNS doS 
SaNToS, ***10224;MicaHEllEN Maria MorEira liMa, ***07276;Mi-
cHaEl ciriNo da SilVa, ***39207;MicHElE BarroS da SilVa, 
***09270;MicHEllE NaZarE dE JESUS do carMo, ***25240;MicHEllY 
da SilVa MENdES, ***34205;MicHElY MaGalHaES dE alMada, 
***06272;MiGUEl oliVEira BaTiSTa, ***89291;MiKaEla daS NEVES 
crUZ, ***62212;MiKEllY claricE dE MaToS loPES, ***90256;MilEicE 
BENaioN da SilVa, ***44241;MilENa da SilVa doS SaNToS, 
***79216;MilENa GaBriEllE SoUZa da SilVa, ***36263;MilKa lETi-
cia TriNdadE doS SaNToS, ***86200;Milla criS da coSTa da SilVa, 
***19294;MillENY da SilVa coSTa, ***93262;MillEr MaGNo da Sil-
Va SaMPaio, ***93264;MirlEY dE SoUZa ViaNa, ***53263;MoNaliZa 
PErEira da SilVa, ***85386;MoNaliZE MorEira BriTo, ***87287;Mo-
NiK da SilVa loPES, ***83234;MUrilo PoNTES fraNco, ***61281;Na-
ciEllE PiNTo MorEira, ***85246;NadiME doS SaNToS PErEira, 
***26249;NaiaNE coElHo PiNHEiro, ***23286;NaiaNE coNcEicao 
SalES, ***62297;NairoN da SilVa caBral, ***76222;NaiZa araUJo 
BarroS, ***11257;NalaNda dE oliVEira SoarES, ***53230;NaPo-
liaNE aBrEU diaS, ***79398;NaTalia cordEiro PorTo, ***80280;Na-
Talia doS SaNToS BriTo, ***89215;NaTalia doS SaNToS NaSciMEN-
To, ***43278;NaTalia MacEdo dE oliVEira ViaNa, ***75284;NaTalia 
SoUZa da SilVa, ***77233;NaTallY BiaNca doS SaNToS da SilVa, 
***20274;NaTalYa fErrEira doS SaNToS, ***39256;NaTaNia TaiS 
MENdES MarTiNS, ***21288;NaYaNE da SilVa dE oliVEira, 
***60249;NaYara cHriSia rocHa da SilVa, ***16217;NaYara da 
coSTa MacHado, ***82269;NaYara da SilVa alMEida, ***76215;NaYa-
ra SilVa PiMENTEl, ***96287;NaYra GilSiElY aBrEU doS aNJoS, 
***80289;NElciMara SodrE Mafra, ***42346;NElSoN PErdiGao ro-
driGUES, ***04272;carla rodriGUES da SilVa MESQUiTa, 
***60278;NicolE SilVEira dE JESUS, ***67274;Nicoli rodriGUES 
coUTiNHo, ***13258;NicollE oliVEira da SilVa, ***35257;NicollY 
BEcKMaN fErrEira VilHENa, ***92298;NiEZiaNNY dE caSTro liMa, 
***80218;Nilda criSTo da SilVa, ***55215;NilZa PaTricia Maia 
carValHo da coSTa, ***32253;NUBia PErEira dE SENa, 
***43274;odETH Baia doS SaNToS, ***98276;oEliaNE SoUZa da Sil-
Va, ***51264;oriZETE dE NaZarE araUJo MorEira, ***46234;oSca-
riNa da coSTa NUNES, ***03236;oTaVio aBNEr PiNHEiro rodri-
GUES, ***11203;HENriQUE TorrES loUrEiro, ***00293;PaBlo HEN-
riQUE lEiTE BEZErra, ***83222;PaloMa liMa dE BriTo, ***21260;Pa-
loMa SiQUEira da SilVa, ***38228;PaMala coNcEicao coSTa, 
***50245;PaMEla GaBriEli da SilVa do ESPiriTo SaNTo, 
***14222;PaMEla THaiS BarroS fErNaNdES, ***80202;Paola lariS-
Sa carValHo ViNcE, ***15221;PaTricia aMBroSio da SilVa, 
***41249;PaTricia BarroS dE SoUZa, ***30298;PaTricia lEiTE Go-
MES, ***58204;PaUla caroliNa da SilVa ESPiriTo SaNTo, 

***83283;PaUla MarTiNS TEiXEira, ***05204;PaUla ViToria MacEdo 
dE aGUiar, ***86269;PaUliNa SaNToS da SilVa SaNTaNa, 
***53287;PaUlo GaBriEl da SilVa Maia, ***48286;PaUlo HENriQUE 
araUJo da SilVa, ***29296;PaUlo HENriQUE ZaN SiQUEira, 
***81226;PEdriNa PicaNco loPES, ***49272;PEdriNHo SilVa Sar-
GES, ***66204;PEdro HENriQUE do carMo coSTa, ***25280;PriSci-
la liSBoa, ***66200;QUEila MadEira da SilVa riBEiro, 
***64234;QUETra caTriNE aNdradE doS SaNToS, ***06229;racHEl 
Garcia SoUZa, ***96207;rafaEl doS SaNToS rodriGUES, 
***56281;rafaEl SaNToS SoUZa, ***29220;rafaEla corrEia 
aGUiar, ***16267;rafaEla corrEia da SilVa, ***90229;rafaEla do 
Socorro SaNToS doS SaNToS, ***25262;rafaEla lira ModESTo, 
***12262;rafaEla QUarESMa cElSo, ***30220;rafaEla SaNToS do 
NaSciMENTo, ***82207;rai aSSUNcao BarBoSa, ***36216;raiaNa 
aBrEU da SilVa, ***81247;raiaNE carValHo doS SaNToS, 
***01256;raiaNE fErrEira da cUNHa, ***05276;raiara fiGUEirEdo 
PErEira, ***35207;railaNE da SilVa E SilVa, ***17223;raillicY BE-
ZErra dE araUJo, ***75295;railSo PaNToJa SoUSa, ***83280;rai-
MUNdo alEX GoMES da SilVa, ***98277;raiMUNdo EdilSoN SoarES 
doUrado, ***43249;raiMUNdo loPES da coNcEicao, ***71261;rai-
MUNdo MaciEl da SilVa, ***19215;raiNEr MiraNda araUJo, 
***88298;raiSSa doS SaNToS rodriGUES, ***51212;raMoN HENri-
QUE dE araUJo, ***65209;raNdErSoN PErEira alMEida, 
***42226;raNiElE MaYara rodriGUES NEGrao, ***30201;raNiElEN 
fErrEira da SilVa, ***63224;raNiElli doS SaNToS alVES, 
***47237;raNiEllY cUNHa MElo, ***98298;raPHaEl rodriGUES PE-
rEira, ***76202;raQUEl da SilVa SoUZa, ***75207;raQUEl dE caS-
Tro SoUSa, ***38248;raQUEl ViaNa dE liMa, ***12202;raUl diEGo 
fErrEira MoTa, ***14222;raUlENE daNTaS SilVa, ***75285;raYaNE 
cardoSo doS SaNToS, ***47202;raYaNE criSTiNa NEGrao riBEiro 
da SilVa, ***19290;raYaNE MoUra dE SoUSa, ***09297;raYaNE ra-
MoS BaraTa, ***19203;raYloN caldaS BarBoSa, ***70202;raYNaH 
BaNdEira da SilVa, ***01206;raYra aBrEU da SilVa, ***49270;raYra 
alEXaNdrE dE SoUSa, ***72171;raYSa da coSTa SErrao, 
***94256;raYSSa aNNiElE carNEiro BriTo, ***12270;raYSSa cor-
rEa da SilVa, ***61200;raYSSa GoMES doS SaNToS, ***40233;raYS-
Sa raYaNa fariaS da SilVa, ***93208;raYSSa SoUZa doS SaNToS, 
***42230;rEBEca ViToria MoraES da SilVa, ***54298;rEiMESoN 
GaMa da coSTa, ***64290;rEiNaldo doS PraZarES ViaNa, 
***31293;rEiVillY lorENa SoUSa dE araUJo, ***62247;rENaTa cilE-
NE liMa E SilVa, ***50225;rENaTa ciNTia riBEiro PaSSoS, 
***60229;rENaTa MENdES BarBoSa, ***65210;rENaTo cardoSo doS 
SaNToS, ***17214;rENilSoN doS SaNToS MacHado, ***89207;rEN-
NaN aMoriM rodriGUES, ***54211;rEUrYSoN liSBoa MoNTEiro, 
***39216;rHUaN riBEiro coSTa, ***33239;riaN da coNcEicao 
MoNTEiro, ***53237;riaN MariNHo dE SoUSa, ***64221;ricardo 
HENriQUE cardoSo doS SaNToS, ***12208;ricardo JUaN MElo da 
SilVa, ***83210;ricardo ViaNa dE aViZ, ***69243;ricHard SUllE-
VaN fialHo MoUra, ***98216;riKEllE aNJoS do NaSciMENTo, 
***60204;riTa GaBriEla PErEira SoarES, ***22252;riValdo da 
coNcEicao oliVEira, ***46256;roBErT roBSoN oliVEira SaNToS, 
***74296;roBErTa SilVa do NaSciMENTo, ***30298;roBErTo da 
SilVa oliVEira, ***50229;roBErTa criSTiNNY PiNHEiro dE SoUZa, 
***44229;roBSoN dE SoUSa SilVa da coNcEicao, ***43219;roBSoN 
MaYcoN doS SaNToS fraNca, ***58209;roBSoN NaSciMENTo ViaNa, 
***09290;roBSoN SaNdro PaSSoS SilVa, ***33263;roBSoN SilVa 
SoUZa, ***01269;rodriGo alEX carNEiro PiNHo, ***91202;rodri-
Go dE caSTro cHaVES, ***80204;rodriGo MarTiNS doS SaNToS, 
***37184;rodriGo PErEira NaSciMENTo, ***79288;roGErio car-
NEiro doS SaNToS, ***34276;roGErio oTaVio da rocHa lEao JU-
Nior, ***98205;roGGEr rodriGUES crUZ dE JESUS, ***12200;ro-
Mario E SoUZa SErrao, ***17292;roNald JUNior oliVEira da coS-
Ta, ***54239;roNald SoUZa SilVa da SilVa, ***75251;roSaNa lEiTE 
MaToS, ***91294;roSaNa SoUSa SENa, ***55202;roSaNa ValENTiM 
dE SoUSa, ***38280;roSaNGEla caMPoS NoVaES, ***78290;roSaN-
GEla dE oliVEira rEBElo, ***72224;roSEaNE carNEiro doS SaN-
ToS, ***08247;roSEaNE da SilVa fErrEira, ***96299;roSEli PErEi-
ra dE aBrEU fErrEira, ***97238;roSi clEia MoraES caldaS, 
***92246;roSiaNE araUJo oliVEira, ***60257;roSiaNE doS SaN-
ToS BarBoSa, ***12249;roSiaNE HElENa ViEira E ViEira, 
***86201;roSiaNE PaNToJa NaHUM, ***94264;roSiErE BarroS da 
SilVa, ***82273;roSilENE da coNcEicao dE araUJo, ***98266;ro-
SilENE dE faTiMa dE SoUZa SaraiVa, ***67291;roSilENE diaS, 
***98280;roSilENE MarQUES da SilVa, ***48200;roSiVaNa oliVEi-
ra dE oliVEira, ***96208;roSiVaNE PErEira, ***14278;roSiVaNia 
JUliETE alfaia MoNTEiro, ***47268;roSiNalVa MoraES fariaS, 
***21211;rUaN dE MElo MiraNda, ***25202;rUaN GUSTaVo MacHa-
do MElo, ***92224;rUaNa dE oliVEira SilVa, ***33203;rUBENS Pi-
NHEiro ValE JUNior, ***33201;rUBiNaldo SilVa da SilVa, 
***50213;rUTH HElENa rodriGUES aNdradE, ***97204;rUTH KEllY 
GadElHa SoarES, ***05242;rUY arTHUr SoUZa raBElo, ***12242;Sa-
BriNa PUrEZa PiNHEiro, ***58279;SaloETH SilVa liMa, ***88230;Sa-
Mara Maria da SilVa, ***79215;SaMara MiNElE PErEira da SilVa, 
***63220;SaMara SoUSa da SilVa, ***28204;SaMila da SilVa Mo-
rEira, ***66212;SaMila dE liMa oliVEira, ***66220;SaMilE rodri-
GUES MaraNHao, ***78209;SaMira MElo PiNTo, ***97288;SaMira 
SilVa doS SaNToS, ***02283;SaMUEl caSTro dE caSTro, 
***17209;SaMUEl PErEira dE liMa SilVa, ***76264;SaMUEl ValENTE 
MacHado, ***55207;SaNdra Maria alMEida, ***76291;SaNdY criS-
TiNa cUrSiNo daS dorES, ***76215;SaNdY criSTiNa da SilVa da 
cUNHa, ***03278;SaNEa criSTiNa da SilVa MaGalHaES, ***09221;Sa-
raH aliNE da SilVa loBaTo, ***92254;SaraH coSTa da coSTa, 
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***77206;SaraH PaUla loBaTo do Socorro, ***24291;SaVio BENTo 
lEiTE, ***38256;SEaNNY BEaTriZ doS rEiS JardiM, ***63226;SElMa 
carValHo do roSario, ***87261;SElMa da coNcEicao doS SaNToS, 
***99210;SElSoN cUNHa MarTiNS, ***32281;SElToN dE aNdradE 
MElo, ***33475;SErGio aUGUSTo NoGUEira MaciaS JUNior, 
***10208;SErGio da coSTa PaNToJa JUNior, ***89256;SErGio Sa-
MUEl coSTa SaNToS, ***19275;SHEila criSTiNa SalES NaSciMENTo, 
***36293;SHEila NaYara da SilVa da cUNHa, ***05258;SHirlaNE 
aMoriM fUrTado, ***81242;SHirlENE rodriGUES da rocHa, 
***39280;SidiaNE PirES Maia, ***13202;SilMara criSTiNa NaSci-
MENTo caXiaS, ***44297;SilMara SoUZa SaNToS, ***72226;SilVoNE 
SoUZa da SilVa, ***66200;SiMoNE aNdradE BaTiSTa, ***42234;Si-
MoNE da SilVa fariaS, ***00225;SiNTia PaiVa alVES, ***28209;Sir-
laNE dE aSSUNcao alMEida, ***93203;Soraia WaNZElEr SoUZa, 
***91279;STEfaNY dE faTiMa SilVEira SaNToS riBEiro, 
***66267;STHEPHaNi criSTiNi SilVa SaNTaNa, ***19260;STHEfaNE 
rocHa, ***06259;STHEfaNY da SilVa aMaral, ***50285;SUElaYNE 
carrEra SoUZa da SilVa, ***07272;GlENda NaTHalYa da SilVa MEN-
dES, ***51287;SUENY BarBoSa rodriGUES, ***48259;SUZE criSTi-
Na PErEira MiraNda, ***89208;SUZilENE dE NaZarE da SilVa Ma-
cEio, ***56234;TaciaNE GoNcalVES Garcia, ***89296;TaiaNE rEiS 
ViEira oliVEira, ***37265;TaiNara SoUZa fariaS, ***35260;Talia-
NE SaNToS da SilVa, ***88285;TaMirES fUrTado MarGalHo, 
***38204;TaMirES PErEira fariaS, ***66287;TaMiriS PaNToJa SoU-
Sa, ***14287;TaMYrES BarBoSa SaMPaio, ***48279;TaNia BEaTriZ 
cardiaS MENEZES, ***96240;TaNia ViEira da SilVa, ***96291;Tar-
ciSio ViNiciUS SoUSa raBElo, ***80276;TaSia doS SaNToS MENdES 
ViEira, ***94200;TaTi MicaEli PErEira da SilVa, ***94206;TaTiaNE 
fEiToSa Maia, ***61264;TaTiaNE SacraMENTo corrEa, ***65287;Ta-
TiElE PErEira da SilVa, ***63359;TaYaNE VaZ doS SaNToS, 
***75204;TaYNara BEaTriZ SilVa aNJoS fErrEira, ***95237;TaYra 
fErrEira MoNTEiro, ***19298;TElMa doS SaNToS da SilVa, 
***09363;THaiaNE dE faTiMa da lUZ carValHo, ***58295;THaiS 
coNcEicao MiraNda fariaS, ***50206;THaiS dE SoUZa SEaBra, 
***51206;THaiS doS SaNToS SilVa, ***88215;THaiS rodriGUES 
Maia BaNdEira, ***96250;THalia VaScoNcEloS TaVarES, 
***19231;THaliTa rUBia da SilVa daS NEVES, ***87296;THalYS ra-
MoN Maia SilVa, ***49294;THalYSoN SaNToS dE SoUZa NaSciMEN-
To, ***90201;THalYSSoN da coSTa da SilVa, ***16275;THalYTTa 
MYKaEllE SoUSa PErEira, ***31269;THarcYrENE dE SoUSa PErEira, 
***76289;THaYaNE MENESES doS SaNToS, ***40207;THaYla KaTHYU-
cE aMaral TriNdadE, ***20204;THaYMara SoUZa frEiTaS, 
***80242;THaYNa SoUZa dE liMa, ***55251;THaYSSa do carMo caS-
Tro, ***82202;THiaGo araUJo da SilVa, ***62201;THiaGo da SilVa 
SaMPaio, ***84236;THiaGo daMaScENo NaVEGaNTES, ***67217;THia-
Go doS SaNToS MoNTEiro, ***29290;THYarliSoN SaNToS dE SoUZa 
NaSciMENTo, ***01267;TiaGo aNToNio doS SaNToS PErEira, 
***59221;TiaGo roBErTo MaciEl da SilVa, ***81213;TifaNY fErrEi-
ra MiraNda, ***25204;ToMaZia Maria da SilVa BarBalHo, 
***35234;TriNdadE coSTa doS SaNToS, ***64278;ValdEaNE fEr-
NaNdES da PaiXao, ***77216;ValdENicE MaToS lEal, ***46240;Val-
dENici loUZEiro liMa, ***40234;ValdiclEia dE SoUZa MoNTEiro, 
***27207;ValdiNElMa fErrEira PiNTo, ***22271;ValdirENE MaToS, 
***12215;ValEria dE BarroS TEiXEira, ***64253;ValEria NaSci-
MENTo ViEira liMa, ***55296;ValQUirENE oliVEira da SilVa, 
***88222;ValTEr carloS alVES da SilVa, ***38290;VaNESSa SilVa 
MaToS, ***19102;VaNESSa odirlENE cadETE dE carValHo, 
***99257;VaNESSa SilVa da SilVa, ***59268;VaNESSa SilVa dE 
araUJo, ***90271;VaNESSa SilVa doS SaNToS, ***52275;VaNUZa 
GoMES BaSToS, ***47202;VicENTE EdUardo SoUZa da SilVa, 
***10240;VicTor alEXaNdrE BriTo da crUZ, ***56201;VicToria 
aGUilla loBaTo, ***37248;VicToria THaiNa carValHo PiNTo, 
***14298;VilENE SoUSa foNTENElE, ***98220;ViNiciUS aNdradE 
lEao, ***38253;ViNiciUS aUGUSTo Maia da SilVa, ***86204;ViNi-
ciUS BraGa dE oliVEira, ***82246;ViNiciUS cEZar dE oliVEira doS 
SaNToS, ***94230;ViNiciUS GoNcalVES araUJo, ***94271;ViNiciUS 
SaNTiaGo SoUTo, ***02267;VirGiNia da crUZ SaNToS, ***71285;Vi-
Tor alEXaNdrE PErEira dE SoUSa, ***67222;ViTor da SilVa GUiMa-
raES, ***77288;ViTor doS SaNToS lira, ***02286;ViTor GUilHErME 
TElES SaNTa BriGida, ***80234;ViToria EdUarda araUJo carVa-
lHo, ***33222;ViToria KaUara SaldaNHa MarTiNS, ***53249;ViTo-
ria Maria rocHa BarrETo, ***58243;ViToria NaZarE SaNToS fa-
riaS, ***58267;ViViaNE SaraiVa TaVarES, ***23249;PaUlo EWEr-
THoN lEao do NaSciMENTo, ***76243;WaGNEr GaBriEl aNdradE 
fariaS, ***54266;WaldENilSoN doS SaNToS NaSciMENTo, 
***86225;WallErY carla MENdES PErEira, ***53265;WalQUiria da 
SilVa rodriGUES, ***25220;WalTEr lUcaS SaNToS dE caSTro, 
***07287;WaNdErSoN raMoS forMiGoSa, ***86225;WaSHiNGToN 
lUiZ SilVa SoUZa, ***77245;WaUdYlla KErlEY rodriGUES PErEira 
BarroS, ***03175;WElBEr ViEira doS SaNToS, ***76255;WElliNG-
ToN BorGES GoNcalVES, ***96270;WElliNGToN coSTa dE NaZarE, 
***79215;WElliNGToN laUriNHo doS SaNToS, ***41209;WElliNG-
ToN liMa rEiS, ***01294;WElliNGToN liMa SiQUEira, 
***45247;WElliNGToN SaNToS da SilVa, ***71264;WEllYNToN Mo-
raES da SilVa ViaNa, ***64292;WElToN corrEa PorTilHo, 
***05219;WEMEla PErEira NaSciMENTo, ***53236;WEMErSoN PE-
rEira NaSciMENTo, ***96276;WENdEll oliVEira da coSTa, 
***66280;WENdErSoN faBricio dE oliVEira aMoEdo, ***02275;WEN-
dY NaEli riBEiro da SilVa, ***32201;WEriKY GUSTaVo SoUSa da 
SilVa, ***49273;WErlaN WaGNEr MarTiNS PErEira, ***80238;WEr-
laNE dE SoUZa ViEira, ***85220;WESlaiNE MiraNda SaNTaNa, 
***68226;WESlEY dE carValHo fUrTado, ***64299;WESlEY dE JE-

SUS SilVa da SilVa, ***75293;WESlEY rafaEl caSTro da SilVa, 
***61240;WESllEY carloS MErElES, ***92366;WillaMo dE NaZarE 
da coSTa, ***38206;WilliaN aTaidE coElHo, ***57270;WilliaM oli-
VEira da SilVa, ***31202;WilliaMS araUJo ValES, ***02203;WilliaN 
JaTi doS SaNToS, ***94244;WiriNElToN Baia da SilVa, ***86207;WYl-
cKNYcK doS SaNToS dE SoUSa, ***83272;YaGo rodriGUES da SilVa, 
***94209;YaN VicTor araUJo corrEa, ***80247;YaN ViNiciUS Bar-
BoSa dE oliVEira, ***92209;YaSMiM daNiEllE SaNToS dE SoUSa, 
***08215;YaSMiM GaBriElE da coSTa riBEiro, ***73209;YGor ro-
BErTo doS SaNToS coSTa, ***82283;YrlaiNE TaiZE da SilVa coSTa, 
***77294;YrlaN HElri SilVa coSTa, ***82236;YUri dE MElo loBo, 
***39283;YUri GaBriEl alMEida SilVa, ***26216;ZaiNE aParEcida 
ViaNa doS SaNToS, ***08228;Zara da coSTa MaToS, ***94272;ro-
Naldo alVES da SilVa, ***70207
iNterior - PriMeira cNH a: 
aliNE laGo rEiS, ***91210;daiaNE doS SaNToS MEdEiroS, 
***14200;HiUrY cHriSTiaN da coNcEicao alVES, ***23200;THaiS 
adriEllY rodriGUES coSTa, ***88200;ViVia SaBriNE PErEira Bra-
Ga, ***01296;alaNa foNSEca NUNES, ***30288;aBiMaEl QUEiroZ 
PErEira, ***07241;aBrao fErrEira raBElo, ***29268;adailSoN 
doS SaNToS fErrEira, ***64226;adaMirZES aParEcida loPES da 
SilVa, ***31200;adEilSoN SilVa Sa, ***51354;adENildE da SilVa 
PErEira, ***80272;adiNaN alMEida SaNToS, ***55232;adiNElSoN 
MENdES ToScaNo, ***29245;adJair dUTra dE SoUZa, 
***60238;adriaNa alVES dE BarroS, ***51278;adriaNa carNEiro 
da SilVa, ***51253;adriaNa da coSTa rodriGUES, ***38249;adria-
Na fErrEira lEiTE, ***73220;adriaNa JUlia daMaScENo SaNTiaGo, 
***88281;adriaNE SoUSa SaldaNHa, ***63200;adriaNo SilVa dE 
SoUSa, ***72246;adriaNY doS SaNToS SaNTaNa, ***39260;adriElE 
SoUSa da coSTa, ***68297;adriEllE oliVEira frEiTaS, 
***39237;adriElli PaViN PiNHEiro, ***45289;adrilENE SUZaNE dE 
SoUZa MESQUiTa, ***90283;adrio TorrES loUrEiro, ***48229;air-
ToN GaBriEl dE SalES diNiZ SilVa, ***28298;alaN carloS BEZErra 
roliM, ***81223;alaN PErEira dE oliVEira, ***02226;alaNa SaMi-
ra BErGUE da coNcEicao, ***56267;alaNE oliVEira GoMES, 
***71220;alBErSoN iaN doS SaNToS liMa, ***61203;alBErTY Pi-
NHEiro fErNaNdES, ***74272;alcidNEi SoUZa MoNTEiro, 
***82222;alcilENE PaNToJa oliVEira, ***03204;alcioNE fraNciSco 
da coNcEicao, ***54208;aldair MaUricio da coNcEicao doS SaN-
ToS, ***55291;aldEMar GoNZaGa da SilVa JUNior, ***38200;aldE-
NicE QUEiroZ GoMES, ***08280;aldENir aViZ da coSTa, 
***02215;aldENiSE lEal da SilVa, ***96236;aldEriZa liMa da Sil-
Va, ***36204;aldicElia GoMES BarBoSa, ***04259;aldirENE SilVa 
daMaScENo, ***37254;aldo aTaidE SoEiro, ***19253;alENildo 
SaNToS doS SaNToS, ***35221;alESoN MESQUiTa PaNToJa, 
***04204;alESSaNdra dE SoUZa GoMES, ***95267;alESSaNdra da 
SilVa PiNTo, ***60291;alESSaNdra QUEiroZ MErcES, ***42291;alES-
SaNdra ViEira dE MElo, ***47269;alESSaNdro aZEVEdo dE SoUZa, 
***62292;alESSaNdro da SilVa da SilVa, ***88298;alESSaNdro 
doUGlaS oliVEira MarQUES, ***74237;alESSaNdro rEiS PacHEco, 
***39270;alEX lUaN da coSTa SoUZa, ***73299;alEX oliVEira Mar-
QUES, ***35242;alEXaNdrE SoUSa doS SaNToS, ***22250;alEXSaN-
dro MoraES dE MoraES, ***44290;alEXSaNdro coSTa rodriGUES, 
***05222;alfrEdo PiNTo dE MaToS, ***21204;alicE doS SaNToS 
alVES, ***24299;alicE liMa rocHa, ***98240;alicE raMoS TaVarES, 
***27287;aliNE BarroS caValcaNTE, ***07234;aliNE dE oliVEira 
SoUZa, ***02202;aliNE fEiToSa da SilVa, ***25293;aliNE oliVEira 
da SilVa, ***03296;aliNE PaUliNo dE oliVEira, ***57227;aliNE 
SaNToS dE SoUZa, ***43231;aliNE SoUZa dE JESUS, ***24210;aliNY 
GoMES doS SaNToS, ***52241;alaN dEricK diaS riBaS, 
***24284;allaN MaUES GoNcalVES, ***00210;alliNE dE JESUS 
MaUES GoNcalVES, ***85237;allYcE dE aBrEU corrEia, 
***37207;allYSoN KErlYSoN loPES liMa, ***93201;alMidE diaS dE 
oliVEira, ***44204;alrilENE da coNcEicao GoMES, ***42206;alY-
NE GoMES da SilVa, ***05282;alZira MENdES dE caSTro NETa, 
***71213;alZira SilVa lEiTE, ***22254;aMaNda BarBoSa dE carVa-
lHo, ***97268;aMaNda daYSE dE oliVEira BarBoSa, ***94289;aMaN-
da frEiTaS doS SaNToS, ***97254;aMaNda MilHoMEM lEiTE, 
***33248;aMaNda NaSciMENTo corrEa, ***80244;aMaNda SUEli 
SoEiro dE carValHo oliVEira, ***36265;aNa BEaTriZ da coNcEi-
cao, ***39246;aNa BEaTriZ SoUSa araUJo, ***24223;aNa caMila 
cUNHa BriTo, ***55209;aNa caroliNa caNTUario dE aSSUNcao, 
***00242;aNa caroliNa liMa da SilVa, ***02243;aNa caroliNE ro-
driGUES MoraES, ***53261;aNa clara oliVEira SaNTaNa, 
***61263;aNa claUdia da SilVa, ***81209;aNa claUdia dE VilHENa 
SoUSa, ***50272;aNa claUdia liMa SaNToS, ***67227;aNa clEUdES 
Maria SilVa, ***61296;aNa GElica SilVa dE oliVEira, ***88217;aNa 
JUlia SilVa dE MElo, ***02261;aNa Karla SEVEro coSTa, 
***61254;aNa KElEM SoarES BaSToS, ***89263;aNa lUcia BarBoSa 
do NaSciMENTo, ***44297;aNa lUiZa daS NEVES fErrEira, 
***58225;aNa Maria doS SaNToS SoUSa, ***98249;aNa PaUla BriTo 
dE oliVEira, ***46215;aNa PaUla cUNHa da TriNdadE, ***17279;aNa 
PaUla da MoTa, ***90217;aNa PaUla dE SoUSa SErrao, ***26217;aNa 
PaUla doS SaNToS GaSPar, ***50280;aNa PaUla fiGUEirEdo PiNHEi-
ro, ***51208;aNa PaUla MoraES dE MoraES, ***23818;aNa PaUla 
SoUZa da SilVa, ***22219;aNa ValQUiria liMa doS SaNToS, 
***88236;aNdErSoN GaBriEl TriNdadE QUEiroZ, ***69201;aNdEr-
SoN MEirElES fErrEira, ***49204;aNdErSoN THiaGo dE SoUZa 
SoarES, ***65260;aNdradE ViEira faGUNdES, ***76215;aNdrE 
carloS fiEl ValENTE, ***94242;aNdrE claUdio doS SaNToS fErrEi-
ra, ***52272;aNdrE GoMES dE oliVEira, ***88255;aNdrE lUiZ Sil-
Va daS GracaS, ***93252;aNdrEa alESSaNdra NaSciMENTo da 
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coSTa, ***25214;aNdrEi MoraES dE SoUZa, ***78230;aNdrEia 
aBrEU BraGa, ***48268;aNdrEia criSTiNa dE alMEida, ***46234;aN-
drEia doS SaNToS SilVa, ***94257;aNdrEia fErrEira rodriGUES, 
***70291;aNdrEia MENdES dE JESUS, ***98290;aNdrEia SoUSa Sil-
Va, ***48296;aNdrESSa corrEa carValHo, ***79289;aNdrESSa Sil-
Va MarQUES, ***53200;aNdrESSa aBrEU EVaNGEliSTa, ***35245;aN-
drEY doS SaNToS dUarTE, ***65220;aNdrEY rodriGUES da SilVEi-
ra, ***02210;aNdrEZa da SilVa QUarESMa, ***25211;aNdrEZa dE 
SoUZa QUiriNo, ***56209;aNdrEZa doS SaNToS araUJo, 
***53249;aNGEla SilVa doS SaNToS, ***29272;aNGElica alMEida 
da SilVa, ***79202;aNGElica crYSTiNE Garcia fErrEira, 
***25260;aNNa BEaTriZ alVES dE MEdiNa, ***21262;aNNE caroliNE 
SilVa daS GracaS, ***54273;aNTHoNY dioGo dE oliVEira MacHa-
do, ***43176;aNToNia doS SaNToS SoUZa, ***29268;aNToNia Si-
MoNE PErEira dE fraNca, ***67296;aNToNia ViEira foNSEca, 
***63234;aNToNio dE araUJo MoUra, ***93283;aNToNio do carMo 
SiQUEira dE SoUZa, ***96222;aNToNio GEoVaNi oliVEira da SilVa, 
***48222;aNToNio HUlEiViSSoN liMa, ***96279;aNToNio Kaio 
araUJo do NaSciMENTo, ***39234;aNToNio SaNToS doS aNJoS fi-
lHo, ***79227;ariEl lEVi PiNHEiro BlaNco, ***10202;ariEllY liMa 
da coSTa, ***03200;ariVElTo doS SaNToS alVES, ***27276;arNal-
do SilVa da coNcEicao, ***41272;arTUr MEllo PaNToJa, 
***59277;aUrilENE SilVa dE aGUiar, ***80211;aVElar alVES Pi-
NHEiro da SilVa, ***20209;aYrToN MarcoS riBEiro da SilVa, 
***11209;BEaTriZ PErEira dUTra, ***81270;BEaTriZ MEllo dE SoU-
Za, ***41230;BEaTriZ rEiS SaNToS, ***73206;BENEdiTa dE faTiMa 
liMa caMarao, ***83287;BENEdiTo BEZErra doS SaNToS dE SoUZa, 
***51234;BENEdiTo da SilVa MorEira, ***50278;BENEdiTo EUfro-
ZiNo da SilVa JUNior, ***56287;BENEdiTo rENaTo MEdEiroS ValEN-
TE, ***77209;BErliNda dE NaZarE lEao coSTa, ***36210;BErNardo 
caMPoS doS rEiS, ***29290;BiaNca PErEira dUTra, ***64260;BiaN-
ca criSTiaNE da SilVa Maia, ***11290;BiaNca MENdES da SilVa, 
***29273;BiaNca SErra cardoSo, ***74284;BlUNEY BarBoSa ro-
driGUES, ***08225;BraNdiSoN WaYlloN doS SaNToS BENTES, 
***57243;BraSiliSia doS SaNToS QUarESMa, ***06249;BrENda dE 
faTiMa SaNToS PorTo fUrTado, ***41207;BrENda dE VaScoNcEloS 
ENGElHard, ***87253;BrENdo BarBoSa dE SoUSa, ***78220;BrEN-
NEr raYlaN ViEira da SilVa, ***96214;BrENo corrEa PiNTo, 
***56218;BrENo alVES SarMENTo, ***15295;BrENo oliVEira car-
doSo, ***93289;BrUNa BEaTriZ TaVarES da cUNHa, ***18281;BrU-
Na da SilVa, ***09230;BrUNa Mara alMEida da coSTa, ***45268;BrU-
Na MEirEliS coNcEicao, ***42240;BrUNa rodriGUES MarciaNo, 
***01236;BrUNa SoUZa liMa, ***92219;BrUNo dE oliVEira flEXa, 
***78225;BrUNo rodriGUES MarciaNo, ***14285;BrUNo BorGES 
dE liMa, ***36207;BrUNo BrENdo araUJo SaNTaNa, ***41204;BrU-
No da SilVa, ***14262;BrUNo oliVEira doS SaNToS, ***09285;BrU-
No riaN ViEira da SilVa, ***11205;BrUNo loBo PErEira, 
***84202;BrUNo ViTTi doS SaNToS, ***81267;caio iUrY PiNHEiro 
da SlVa, ***54259;caio rocHa doS SaNToS, ***68200;caio SaNToS 
lEiTE, ***30213;caio SErra do NaSciMENTo, ***89241;calEB Sa-
MUEl SilVa daMaScENo, ***04290;caMila criSTiNa MoraiS dE caS-
Tro, ***54296;caMila fErrEira dE SoUZa, ***48260;caMila MiraN-
da SaNToS, ***92218;caMila PiNHEiro dE caSTro, ***75280;caMil-
lE SoUSa dE oliVEira, ***16251;carEM lUaNa coSTa dE oliVEira, 
***51239;cariNa SilVa da SilVa, ***88266;carla EdaMarcia liMa 
da SilVa, ***54200;carla NaYara SilVa GUaldEZ, ***66255;carlE-
NE dE oliVEira SilVa, ***63212;carlENE oliVEira riBEiro, 
***26241;carlETE da SilVa Baia, ***20268;carloS alBErTo fErrEi-
ra da SilVa, ***35268;carloS aNdrESoN faVacHo, ***82221;car-
loS aUGUSTo da SilVa SoUZa, ***31205;carloS BEZErra liMa, 
***45205;carloS daNiEl doS SaNToS fErrEira, ***32223;carloS 
EVaNGEliSTa da coSTa, ***82230;carloS HENriQUE oliVEira doS 
SaNToS, ***55235;carloS rodriGUES fErrEira, ***17241;carloS 
WallacY doS SaNToS fErrEira, ***93220;carMEci doS SaNToS PiN-
To ViaNa, ***12220;carMEla ViaNa TEiXEira, ***47268;caroliNa 
fErNaNdES doS SaNToS, ***89285;caroliNa MiraNda dE JESUS, 
***88235;caSSia HElENa fariaS carValHo, ***05281;caSSio foN-
SEca SaNToS, ***49235;cEildE PorTEla dE oliVEira carValHo, 
***78218;cElY PaNToJa MiraNda, ***29280;cESar aUGUSTo BarBo-
Sa QUEiroZ, ***37242;ciNTia MilENa cESar MENdES, ***13276;ciS-
Sa Mara doS SaNToS cardoSo, ***98271;ciValdo da SilVa MaToS, 
***88299;clara criSTiNE MoNTEiro daNTaS, ***68280;claUcilENE 
rodriGUES dE oliVEira, ***34259;claUdia NaTaliNa SaNToS da 
SilVa, ***21249;claUdia PErEira PiMENTEl, ***78292;claUdiaNE 
loPES SaNToS, ***11252;clEaNE BarBoSa dE araUJo, ***59398;clEa-
NE BarroS da SilVa doS SaNToS, ***48178;clEaNE GEroNco aZEVE-
do, ***98205;clEBSoN BarradaS coTa, ***44208;clEdilENE alEN-
car da SilVa, ***76215;clEia MEira doS SaNToS, ***22204;clEiBE 
PiNHEiro loPES, ***35287;clEicE lira cUNHa, ***73239;clEiciaNE 
alMEida da SilVa, ***69261;clEiciaNE da SilVa SaNToS, 
***65211;clEidiaNa da SilVa caValcaNTE, ***48285;clEidiaNE dE 
oliVEira coElHo, ***24226;clEidiaNE NaSciMENTo da TriNdadE, 
***93204;clEidiaNE PiNHEiro dE fariaS, ***87200;clEiSiaNE ro-
driGUES da SilVa, ***00286;clEiToN coNcEicao doS SaNToS, 
***57275;clEiToN da SilVa cordEiro, ***34209;clEiToN doS SaN-
ToS fErrEira, ***30232;clEiZY dUarTE dE alMEida, ***38265;clEo-
NicE da SilVa BaTiSTa, ***05229;clEUdilENE da SilVa riBEiro, 
***06204;clEYdE Mara da SilVa araUJo, ***56240;clEYToN JUNior 
SErra doS SaNToS, ***01251;coSME oliVEira rEiS, ***00260;criS-
THiaN dE SoUSa araUJo, ***20205;criSTHiaNE loPES ValE, 
***57200;criSTiaNE da coNcEicao SiQUEira ViaNa, ***23248;criS-
TiaNE dE carValHo SErrao, ***10220;criSTiaNE do carMo SoUZa, 

***72218;criSTiaNE JoaNa darc GUiral PErEira, ***30253;criS-
TiaNE MaTiaS SilVEira, ***27223;criSTiaNo raiol liMa, 
***58272;criSTiNa oliVEira coSTa, ***82249;daElToN BorGES 
aMaral, ***26214;daiaNE frEirE dE carValHo, ***97212;daiaNY 
criSTiNa PaZ loPES, ***24277;daiara da coNcEicao BEZErra, 
***01269;dairo PiNTo da crUZ, ***92232;dalia daViNa MarQUES 
frEiTaS, ***01242;daMiao da coNcEicao, ***09204;daMilY oliVEi-
ra da crUZ, ***87215;daNiEl aGUiar rodriGUES, ***35288;daNiEl 
da SilVa MarTiNS, ***97127;daNiEl da SilVa SoUZa, ***23251;da-
NiEl EVErToN da SilVa, ***44235;daNiEl HaMilToN SilVa doS SaN-
ToS, ***48244;daNiEl PErEira dE JESUS, ***33303;daNiEl rodri-
GUES caValcaNTE dE aNdradE, ***12270;daNiEl TElES SoarES, 
***91281;daNiEla coUTiNHo Maia, ***70227;daNiEla do roSario 
da SilVa, ***16207;daNiEla GoMES dE liMa, ***42217;daNiEla oli-
VEira aZEVEdo, ***19285;daNiElE dE SoUSa BaTiSTa, ***27270;da-
NiElE MoUra doS SaNToS, ***06261;daNiEllE do Socorro da coN-
cEicao BriTo, ***58291;daNiEllE TEiXEira da SilVa, ***42280;da-
Nilo da coSTa rodriGUES, ***96294;daNilo GoMES doS SaNToS, 
***37215;daNilY oliVEira da SilVa, ***02283;darcio araUJo do 
NaSciMENTo, ***11291;dariElMa rodriGUES loPES, ***67243;daVi 
WYllErSoN GoMES SiQUEira, ***35268;daVid JoSHUa da SilVa foN-
SEca, ***78292;daVid MUrilo PiNHEiro fariaS, ***85207;daVid 
NErY BarriGa, ***27265;daVi PiNHEiro BlaNco, ***17269;daYaNa 
PriScila fErNaNdES diaS, ***09234;daYaNE GoNcalVES PErEira, 
***08234;daYaNE daYaN NEVES coNcEicao, ***24229;daYaNE PaS-
coal MElo NaSciMENTo, ***69202;daYaNE rodriGUES rocHa, 
***74230;daYaNE SilVa dE oliVEira, ***84361;daYEllEN ViToria da 
SilVa rocHa, ***26263;daYla HEliSSa SoUSa aTaidE, ***60296;dE-
Bora BriTo dE araUJo, ***52234;dEBora ValENTE dE SoUZa, 
***08256;dEila do Socorro coSTa BarBoSa, ***92234;dEiSY al-
MEida loBo, ***52221;dEiZiaNE rodriGUES dE liMa, ***41848;dEl-
SoN doS SaNToS GoMES, ***11238;dENildE rodriGUES MoNTEiro, 
***50200;dENilMa BriTo Barral, ***74257;dENilSoN coSTa da Sil-
Va, ***78253;dENiSE doS SaNToS SilVa, ***45262;dENiSE NaSci-
MENTo doS SaNToS, ***01283;dENiSE oliVEira GoES, ***40200;dE-
NiSY MENdES SilVa da SilVa, ***97245;dENNiS MaciEl SilVa, 
***99241;dEUSiaNE PaNToJa dE alMEida, ***29220;dEYSiaNE doS 
SaNToS fErrEira MENEZES, ***23200;dEYVid GlEYdSoN oliVEira 
PErrEira, ***05203;dEYViSoN JUNior da SilVa rocHa, 
***29232;dEYViSoN SErrao PiNTo, ***79261;dHESSica cardiM dE 
MoraES, ***25274;dHESSica MoNTEiro fErrEira, ***44253;dHUllY 
NoENi SilVa BarroS, ***66289;diaNa fErrEira faUSTiNo, 
***55200;diaNa WariSS SodrE QUEiroZ, ***75272;diEGo lESSa 
MoUrao, ***46219;diEGo MarTiNS caETaNo, ***41289;diEli Baia 
MoNTEiro, ***46299;diEliaNE da coSTa alVES, ***87260;diEMEN-
SoN da SilVa SaNTaNa, ***96221;dilVa dE SoUZa VaZ, ***81272;dio-
GENES da SilVa TriNdadE JUNior, ***38221;dioGo MarTiNS MEN-
dES, ***43227;dirlENo carrEra doS SaNToS, ***91230;diVaNETE 
SENa da SilVa, ***12287;dJaNira rodriGUES BriTo, ***78200;doaN 
fEliX dE liMa, ***01276;doMENica da SilVa corrEia, ***43313;doU-
GlaS KEllViSoN rodriGUES riVorEdo, ***74206;doUGlaS rodri-
GUES fErrEira, ***27211;doUGlaS VilEla dE liMa, ***64251;EdEM 
GUiMaraES BaTiSTa, ***23265;EdENilSoN BarrETo diaS, 
***15295;EdENilSoN NaSciMENTo dE liMa, ***03261;EdENir liMa 
fErrEira, ***95204;EdEr fEliPE coNcEicao dE alMEida, 
***60286;EdGar liMa PErEira, ***66240;EdiaNa oliVEira GoMES, 
***39263;Edicarla dE JESUS frEiTaS, ***38272;EdiElSoN rodri-
GUES dE carValHo, ***60261;EdilaNE loPES dE SoUSa, 
***13220;EdilENi NaSciMENTo da SilVa, ***25220;EdilEUSa dE 
SoUZa PiNTo fErrEira, ***20220;EdilEUZa oliVEira PErEira, 
***70206;EdilEY riBEiro doS aNJoS, ***08107;EdilNEdE MiraNda 
SaNToS, ***37252;EdiMilSoN daNTaS dE MEdEiroS, ***84249;Edi-
MilSoN da SilVa doS SaNToS, ***58253;EdiNaldo MENdoNca dE 
oliVEira, ***19249;EdiNalVa cordEiro da SilVa do NaSciMENTo, 
***45200;Edir carloS dE SoUZa ViEira, ***47272;EdiValdo fEr-
rEira da SilVa, ***93254;EdSoN VaScoNcEloS NUNES, 
***86275;EdUaNNi QUarESMa crUZ, ***49284;EdUarda criSTiNa 
BarBoSa PaiXao, ***10233;EdUarda lorraNa QUEiroZ TEiXEira, 
***37252;EdUardo araUJo da SilVa, ***50248;EdUardo aUGUSTo 
BaSToS dE alMEida, ***94262;EdUardo da SilVa alVES, 
***52271;EdUardo Garcia da SilVa, ***03264;EdUardo SoUZa Mo-
raES, ***64279;ElaiNE dE SoUSa loPES, ***21245;ElaNa PiNHEiro 
corrEa, ***03288;ElclEaN aNToNio da SilVa ViEira, ***67203;Elda 
ViEira GaMa, ***29215;EldEr VicTor SoUSa SaNTa BriGida, 
***95206;EldEr WYlli do carMo fraNco, ***12298;ElEir alMEida 
doS SaNToS, ***82203;ElEN BarroSo da SilVa, ***35240;ElEN do 
Socorro SilVa oliVEira alMEida, ***22223;ElENilSoN SoUSa 
araUJo, ***75242;Eli GoMES doS rEiS, ***07252;EliaNa BraZao 
SENa, ***49272;EliaNa SaNToS oliVEira SilVa, ***92200;EliaNdEr-
SoN PiNHEiro SErrao, ***11242;EliaNdro araUJo ValENTa, 
***33263;EliaQUiM coSTa lUZ, ***54298;EliaS NaSciMENTo crUZ, 
***94281;ElicElio MENdES GoNcalVES, ***80253;Elida SaMara 
araUJo dE BarroS, ***22238;EliEl do Socorro PErEira GoNcal-
VES, ***28253;EliElMa cErdEira dE SoUSa, ***14229;EliElMa oli-
VEira GoMES, ***96263;EliETE PaiNiU dE SoUZa, ***59206;EliETE 
Sarraf da TriNdadE, ***02215;ElifaS da SilVa SaraiVa, 
***42273;EliNE SilVa caBral, ***46201;ElioNaY JUNior GoNcalVES 
PErEira, ***87200;EliSaNGEla araUJo, ***04280;EliSoN BaNdEira 
coElHo, ***49200;EliSSoaNE aParEcida dE SoUZa coSTa, 
***04212;EliZa BraNdao doS SaNToS, ***44213;EliZaBETE BraGa 
da SilVa, ***65296;EliZaBETE caroliNa PErEira da TriNdadE, 
***85240;EliZETE rodriGUES SaNToS, ***34206;EllEN fErNaNda 
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daMaScENo dE liMa, ***76207;EllEN raiSSa MacHado fErNaNdES, 
***27250;ElloaNE BaTiSTa liMa, ***67254;EloaNE criSTiNa MEN-
dES doS SaNToS, ***53246;EloaNE PiNHEiro Maia, ***17220;ElToN 
rioS coSTa, ***29277;ElToN ViaNa diaS, ***91253;ElYZa NEGrao 
Baia, ***45201;ElZiaNE liMa dE PaUla, ***55251;EMaNUEl aBraao 
rodriGUES raMoS, ***36242;EMaNUEl crUZ QUEiroZ, ***18226;EMa-
NUElla cordEiro doS SaNToS, ***09215;EMaNUElY MariaNE loU-
rEiro coSTa, ***72233;EMErSoN SaNToS SilVa, ***92274;EMilia 
rodriGUES dE MElo, ***73240;EMillY BEaTriZ fariaS corrEa, 
***13205;EMilY MaYara SilVa da foNSEca, ***34291;EMMaNUEl Vic-
Tor fErrEira dE SoUZa, ***76260;EMYlE WEcHYlE do carMo fraN-
co, ***60280;ENildo KiriXi MUNdUrUKU, ***02262;Erica coSTa 
coUTiNHo, ***27248;Erica da lUZ lUcENa, ***42204;Erica PacHE-
co ToBaiaNo, ***22251;Erica PaTricia fariaS Sarraf, ***08271;Eri-
cK do NaSciMENTo Macario, ***42204;EriclE fErNaNdES doS SaN-
ToS, ***42206;EriK coSMo SoUZa, ***69205;EriK da SilVa fErrEi-
ra, ***86273;EriKa coNcEicao da SilVa GoMES, ***49268;EriSoN 
MaTHEUS Maia BraGa, ***77210;EriSSoN NErES cHaVES, 
***85245;EriToN dE JESUS GUiMaraES PErEira, ***10263;ErNaNdES 
MoNTEiro diaS JUNior, ***50298;ESTHEfaNY SaBriNa SilVa PiNHEi-
ro, ***10261;EVa PorTacio da SilVa, ***93222;EVaNdro doS SaN-
ToS SilVa, ***89281;EVaNdro SilVa oliVEira, ***20236;EVaNdro 
SoUZa do NaSciMENTo, ***71249;EVElYN caroliNE da SilVa MES-
QUiTa, ***55200;EVErSoN cordoVil dE PaiVa, ***30210;EWErToN 
JoSE PiNHEiro SilVa, ***46284;faBia lorENa lEiTE lacErda, 
***73239;faBia rafaElE alMEida caldaS, ***28288;faBiaNa caNdi-
da dE MoraES, ***63253;faBiaNE caSTro doS SaNToS, ***75270;fa-
Bio alaN da SilVa BarroS, ***48200;faBricia TEiXEira MEirElES, 
***08270;faBricio BorGES rodriGUES, ***07288;faBricio dE SoU-
Sa BarradaS, ***70290;faBricio fErrEira da SilVa, ***27238;fa-
Bricio SENa dE SoUSa, ***08278;fEliPE caMPoS dE alMEida, 
***58259;fEliPE doS SaNToS MaciEl, ***87247;fEliPE NEGrao dE 
liMa, ***78207;fEliPE roBErTo dE SoUSa SaNToS, ***07230;fEr-
NaNda PErEira diNiZ, ***90283;fErNaNda SoUSa PiNTo, 
***06299;fErNaNdo da SilVa PiNTo, ***73299;fErNaNdo dE alMEi-
da PErEira, ***30254;fErNaNdo lUcaS PErEira doS SaNToS, 
***85279;filiPE SilVa SaNToS, ***23223;flaVia MoraES BarBoSa, 
***66255;flaVio fErrEira da SilVa, ***66205;flaVio SoUZa ViEira, 
***86166;fraNciaNE caroliNE dE oliVEira PaNToJa, ***76249;fraN-
cidalVa coTa riBEiro, ***36261;fraNciElE da SilVa VaScoNcEloS, 
***92240;fraNciElY loPES rEBElo, ***38231;fraNcilEia NaSciMEN-
To BaTiSTa da SilVa, ***58222;fraNcilENa dE NaZarE loBaTo faVa-
cHo, ***30297;fraNciNETE SoUTo BraSa, ***52272;fraNciSca Ma-
ria cardoSo, ***68260;fraNciSco cHarlES SilVa PErEira, 
***07200;fraNciSco coElHo dE SoUZa, ***13234;fraNciSco da 
SilVa SoarES, ***70353;fraNciSco daS cHaGaS ViEira da cUNHa, 
***33358;fraNciSco dE aNdradE TEiXEira, ***20272;fraNciSco 
doS SaNToS MorEira, ***14261;fraNciSco filHo PaES MiraNda, 
***48220;fraNciSco liMa rodriGUES, ***78204;fraNciSco MarcE-
laNio BaTiSTa da SilVa filHo, ***11205;fraNciSco Marcio SaNToS 
da SilVa, ***23271;fraNciSco MicHaEl da SilVa alMEida, 
***13273;fraNciSco NaTaN SilVa dE alMEida, ***51249;fraNciSco 
PErEira da SilVa JUNior, ***16209;fraNciSdalVa crUZ da SilVa, 
***60291;fraNciSlENE froES MarTiNS, ***99284;fraNciSlEY SaN-
ToS PErEira, ***91291;fraNciValdo BorGES daMaScENo, 
***17287;frEd alVES dE SoUZa, ***86215;frEdSoN MoNTEiro 
EVaNGEliSTa, ***89296;GaBriEl diaS fErrEira, ***68297;GaBriEl 
doS SaNToS MacHado, ***74222;GaBriEl fEiToSa da SilVa, 
***40205;GaBriEl MoNTEiro da SilVa, ***81218;GaBriEla aParEci-
da daNTaS doS SaNToS, ***43205;GaBriEllE SoUSa BarroS, 
***21212;GaBriElY criSTiNa liMa dE JESUS, ***94299;GEaNdErSoN 
SaldaNHa fariaS, ***40269;GEaNE MENdES frEiTaS, ***22222;GEi-
ciaNE SilVa riBEiro, ***59203;GENESoN alVES MariNHo, 
***34201;GENilSoN Maia corrEa, ***17254;GEoNici doS SaNToS 
BriTo caValcaNTE, ***41278;GEorGE GaBriEl lira rodriGUES, 
***80258;GEoVaNa NaiUrY cordEiro BraSil, ***58203;GEoVaNE 
Gil MorEira, ***04272;GEoVaNE NErY MacHado, ***98206;GEoVaN-
Ni GEorGE dE SoUSa PaNToJa, ***22217;GErlaNY laiS ViEira SilVa, 
***91291;GESSiaNE PErEira doS SaNToS, ***54228;GESSica SoUSa 
MacEdo, ***68247;GidEao doS SaNToS loPES, ***42207;GidEao 
MarQUES MoraES, ***47229;GidYlEia SaNTaNa doS SaNToS, 
***95226;GilcilEia rocHa aNdraNdE, ***87200;GilMa doS rEiS aS-
SUNcao, ***14278;GilMar dE aSSUNcao da coNcEicao, 
***21287;GilMar PErEira dE SoUSa, ***40278;GilVaN alVES da Sil-
Va, ***55253;GiordaNa doS SaNToS, ***23269;GioVaNa doS SaN-
ToS, ***16276;GirlaNNY roSario BarroS GoNcalVES, ***58202;Gir-
lENa roSaria BarroS GoNcalVES, ***20234;GiSElE aParEcida liMa 
dE JESUS, ***13269;GiSElE da rocHa MENdES, ***71277;GiSElE 
ViEira E SoUSa, ***30215;GlaUciaNE daNTaS doS SaNToS, 
***89290;GlEiciaNE SaNToS fEiToSa, ***50247;GlEidiaNE da SilVa 
coSTa, ***28226;GlENda lETicia SoUZa coiMBra, ***65210;GlENda 
MaYara fiGUEira PraTa, ***55242;EliElZa aBdoN cHaVES, 
***61291;GlEYcE VEiGa dE SoUZa, ***52289;GUilHErME coSTa ai-
rES da SilVa, ***80254;GUilHErME doS SaNToS rocHa, 
***15299;GUSTaVo MariNHo dE SoUZa, ***33207;GUSTaVo PErEira 
ViEira, ***68296;GUSTaVo raiol doS SaNToS, ***04200;GUTTEM-
BErG doS SaNToS, ***22202;HElBESoN SaNToS dE aNdradE, 
***08214;HElEN criSTiNa Socorro rodriGUES, ***05272;HElEN 
criSTiNa ViaNa doS SaNToS, ***46249;HElENa dE KaSSia SoarES 
fErrEira, ***44327;HElENa MarcEli SoUSa SaNTa BriGida, 
***04286;HEliNHo dE JESUS MarTiNS frEiTaS, ***76291;HEliToN Pi-
NHEiro lEal, ***86206;HEloaNE criSTiNa corrEa BaraTa, 

***00254;HEloiSa do roSario TaVarES, ***32272;HEloiSY fErNaN-
da lEMES dE alMEida, ***06227;HEMillY alVarENGa laraNJEira, 
***84201;HEMilY doS SaNToS loPES, ***93229;HEriKa diaS dE caS-
Tro, ***23220;HErlESoN diNiZ SoUZa, ***97244;HEUllEr aBNEr dE 
aBrEU SilVa, ***34213;HoZaNa BorGES dE MoUra, ***10265;HUGo 
SaNToS dE SoUSa, ***71271;iaN dE SoUSa ValE, ***10211;iaNa Sil-
Va MUNiZ, ***82228;iaNa ViToria oliVEira da SilVa, ***21206;iara 
MarTiNS da SilVa, ***60295;iara ParaNHaS da SilVa, ***43258;iaS-
MiM dE VaScoNcEloS, ***50239;iaVila PoliaNa SoUSa dE araUJo, 
***91273;iGaro alENcar liMa, ***21216;iciMaEl rEiS riBEiro, 
***10235;idEaNE da coNcEicao PErEira, ***35215;iGor fEliX PiN-
To, ***33229;iGor raMoS QUarESMa, ***94230;iGor riBEiro PaN-
ToJa, ***43291;iGor SoarES aNdradE, ***79266;ilMa MENdES da 
TriNdadE, ***01286;iNGrid TaMirES SilVa doS rEiS, ***87230;iN-
GridE ViToria aSSiS doS SaNToS, ***86205;iraEl riBEiro faVacHo, 
***64204;iraNildo cardoSo oliVEira, ***04205;iraNildo NUNES 
dE oliVEira, ***26200;irilENE NaSciMENTo aMaral, ***19297;iriS 
criSTiNa SilVa PiNHEiro, ***30233;iriSMar PErEira da SilVa, 
***08200;irlaNE oliVEira do carMo, ***89272;iSaBEl dE SoUSa 
MarQUES, ***31295;iSaBEla da SilVa corrEia, ***33350;iSaEl da 
coSTa SoEiro, ***17230;iSaMara da SilVa E SilVa, ***61234;iZa-
QUE rodriGUES PErEira, ***90210;iSlaYNE do Socorro MoNTEiro 
SaNToS, ***86204;iSMaYaNNE MorEira da SilVa, ***85285;iTalo 
ESTEVES SaNToS loPES, ***42226;iTalo ViNiciUS SoUSa coSTa, 
***18200;iVaNicY MarQUES alHo, ***40297;iVoNEidE carNEiro da 
SilVa, ***00268;iZaBEl dirlEY rodriGUES PErEira, ***63204;iZac 
NEVES doS SaNToS, ***51298;iZaEl dE SoUSa daS cHaGaS, 
***59251;iZaElE MariNHo BarBoSa, ***46290;iZaiaNE da SilVa E 
SilVa, ***85216;iZaiaS filHo lEao fariaS, ***33200;iZaYaNa ViEira 
SiQUEira, ***51205;JaciclEia oliVEira lEiTE, ***08221;JaciEli dE 
oliVEira SoBriNHo, ***88233;JaciElE doS SaNToS XaViEr, 
***97253;JacilENa ViEira doS SaNToS, ***45241;JacilENE oliVEira 
lEiTE, ***40200;JacirlENE riBEiro doS SaNToS, ***36249;JacKSoN 
dE SoUZa liMa, ***61242;JacKSoN SaNToS MoUra, ***73395;JacK-
SoN ToScaNo MoUra, ***07201;JacYlENE BriTo doS SaNToS, 
***45251;JadErSoN SilVa loBo, ***88234;JadiSoN PErEira dE SoU-
Sa, ***48290;JadSoN rodEricK SoUSa doS SaNToS, ***68236;Jaia-
NE MaToS aViZ, ***82292;JailToN lUZ da SilVa, ***92278;JaiME 
SaNTa BriGida doS SaNToS JUNior, ***57248;JaiNE cHaGaS dE 
frEiTaS, ***62206;Jair da SilVa frEiTaS, ***87279;Jairo do NaSci-
MENTo SoarES, ***38203;JaKEliNE doENda da SilVa GoNcalVES, 
***24220;JaMilE liMa corrEia, ***41207;JaMillY cHaVES rodri-
GUES, ***07213;JaMillY KEllY lira rodriGUES, ***29293;JaMilY 
diaS SaNToS, ***86209;JaNailSoN da SilVa SaNToS, ***38291;Ja-
Naira Gaia E SilVa, ***14211;JaNdErSoN PiNHEiro doS SaNToS, 
***03249;JaNdErSoN PiNHEiro doS SaNToS JUNior, ***32252;JaNE 
KEllY SaNTaNa MENdoNca, ***63270;JaNiElEN coSTa SarGES, 
***71271;JaNildo dE SoUZa alVES, ***36268;JaQUEliNE da SilVa 
da coNcEicao, ***88212;JaQUEliNE faGUNdES ViaNa, ***58270;Jar-
dEl da SilVa doS SaNToS, ***83207;JardElE coNcEicao PErEira, 
***12318;JarlEaNdro MariNHo da SilVa, ***33203;JarlEicE oli-
VEira GoMES, ***53297;JaYENY ZacariaS alVES, ***52266;JaYKSoN 
alVES da SilVa, ***59220;JEaN carloS carValHo BENicio, 
***51282;JEaN diaS SaNToS, ***38294;JEaN MoTa dE SoUZa, 
***47244;JEaNE da coNcEicao, ***25204;JEaNE MarTiNS MENdES, 
***08274;JEfErSoN aGUiar dE BriTo, ***45260;JEfErSoN SaNToS 
MaciEl, ***74296;JEfErSoN doS SaNToS, ***05253;JEffErSoN ri-
cHard dE araUJo aSSUNcao, ***02242;JEMiSoN alVES MarTiNS, 
***31253;JENNifEr SilVa BarBoSa, ***96389;JEroNiMo BarBoSa 
cardoSo, ***03743;JErSoN doS SaNToS cardoSo, ***90278;JESia-
NE da SilVa diaS, ***55245;JESSica adriaNE daS NEVES alVES, 
***84280;JESSica aliNE SoUZa da SilVa, ***97250;JESSica criSTi-
Na coSTa doS rEiS, ***33270;JESSica dE oliVEira roSa, 
***59294;JESSica fEiToSa BarBoSa, ***51205;JESSica fErrEira 
NaSciMENTo, ***79245;JESSica liMa GoMES, ***88253;JESSica lo-
rENa da SilVa GoNcalVES, ***28210;JESSica MENESES BaSToS, 
***75223;JESSica NoGUEira MarTiNS, ***47254;JESSica PoliaNa 
doS SaNToS SilVa, ***06266;JESSY NaSciMENTo TriNdadE, 
***99269;JESSYca PaSSoS TorrES, ***66262;JESSica TaiaNa da Sil-
Va MarTiNS, ***64211;JHEMiSoN JUNior doS PraZErES loPES, 
***02250;JHoNaTaN fraNciSco dE caSTro fErrEira, ***23238;JHo-
NaTaN oliVEira dE SoUZa, ***76283;JHUaN PaBlo da SilVa NUNES, 
***96207;JoaNa darQUE SaNToS dE PaiVa, ***89200;JoaNE BEZErra 
dE carValHo, ***76281;Joao da SilVa oliVEira, ***94234;Joao da-
NiEl SaraiVa BarBoSa, ***22293;Joao EdUardo dE SoUZa GUErra, 
***83238;Joao EVaNGEliSTa dE carValHo liMa, ***59268;Joao iNa-
cio fErrEira PENa, ***36242;Joao loPES corrEa, ***09205;Joao 
lUcaS SaNToS rEiS, ***08235;Joao oliVEira da SilVa, 
***68272;Joao PaUlo dE SoUSa GoNcalVES, ***64293;Joao PEdro 
MarTiNS da SilVa, ***25299;Joao PEdro NaSciMENTo da lUZ, 
***42230;Joao PEdro SErriN frEiTaS, ***48240;Joao VicTor da 
SilVa, ***71264;Joao VicTor NUNES riBEiro, ***63204;Joao ViTor 
SENa dE liMa, ***74264;JocElaNE da SilVa coElHo, ***11246;Jo-
ciaNE SoEiro PErEira, ***69267;JodiEl MarTiNS da SilVa, 
***79290;JoEl daS GracaS fialiS, ***95234;JoElSoN TriNdadE 
doS SaNToS JUNior, ***48235;JoEMErSoN alMEida da coSTa, 
***81221;JoErlaNE doS aNJoS MENdES, ***22226;JoHNaTaN SilVa 
foNSEca, ***84202;JoiciEl da SilVa SaNToS, ***91227;JoNaS Mar-
TiNS raMoS, ***35262;JoNaTaS MorEira dE SoUZa, ***36276;JoNa-
THaS NadSoN SoUSa alVES, ***58220;JoNElSoN da SilVa NUNES, 
***16200;JoNilSoN da SilVa NUNES, ***61253;JordaNia PiNTo Mo-
rEira, ***39254;JorGE lUiZ doS SaNToS BarroS, ***37270;JorGia-
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NE doS SaNToS NEVES, ***25200;JoSE adailSoN alMEida fErrEira, 
***63268;JoSE adair da coSTa MENdES, ***20246;JoSE ailToN SoU-
Sa aTaidE, ***79256;JoSE alaMi PErEira da SilVa, ***61272;JoSE 
alEXaNdrE loPES doS SaNToS, ***02229;JoSE carloS alVES cor-
rEa, ***37204;JoSE carloS cardoSo da SilVa, ***54220;JoSE clE-
Bio coSTa cEZar JUNior, ***99265;JoSE da coNcEicao BriTo TaVa-
rES, ***63234;JoSE da SilVa PErEira, ***53287;JoSE dE oliVEira 
riBEiro, ***17234;JoSE diNiZ da SilVa NETo, ***75254;JoSE dioGo 
SilVa PorTal, ***44237;JoSE GoMES dE SoUSa NETo, ***28293;JoSE 
HiGor doS SaNToS SENa, ***25297;JoSE iGor da lUZ SilVa, 
***47204;JoSE Maria VaNZElEr BaTiSTa, ***53255;JoSE PaUlo dE 
liMa aZEVEdo, ***43282;JoSE riBaMar SilVa doS SaNToS JUNior, 
***68292;JoSE roBErTo GUilHErME SaNTaNa, ***03268;JoSE ViNi-
ciUS dE oliVEira aMoriM, ***66279;JoSE ViTor dE SoUSa PiNTo, 
***09243;JoSE WEBErTH da SilVa MENdES, ***02230;JoSE WilK lEi-
TE dE carValHo, ***50293;JoSE YUri NEVES da SilVa, ***91263;Jo-
SElY da PaiXao TorrES, ***63274;JoSiaNE PErEira carValHo, 
***55228;JoSiaNE TriNdadE PErEira, ***45272;JoSiEl da SilVa No-
GUEira, ***20207;JoSiElMa MarTiNS PaNToJa, ***45215;JoSilENE 
lEiTE PErEira, ***90287;JoSiMar da SilVa SaNTaNa, ***51291;JoSi-
MEirE Maria do aMParo, ***10230;JoSiNEi corrEa Baia, 
***25268;JoSiNEY doS SaNToS GoMES, ***82203;JoSiVaN SilVa 
PorTal, ***31244;JoSUE araUJo cordEiro, ***63213;JoSUE ViEira 
coSTa, ***12220;JoYcE darcK BaTiSTa dE SoUSa, ***07238;JUciaNE 
MoNTEiro doS SaNToS, ***30230;JUcilENE doS SaNToS MoraES, 
***40291;JUlia dE SoUZa SilVa, ***03225;JUliaNa dEBoraH oliVEi-
ra da SilVa, ***97221;JUliaNa doS SaNToS coNcEicao, ***90243;JU-
liaNa doS SaNToS VaScoNcEloS, ***90281;JUliaNa KErollE diNiZ 
PaiVa, ***65286;JUliaNa MorEira da SilVa, ***30286;JUliaNa NolE-
To corrEia, ***06282;JUliaNE crUZ da SilVa, ***71204;JUliaNE Sa-
BriNa cUNHa dE araUJo, ***71277;JUliElSoN SaNToS MENdES, 
***06262;JUliElToN WaNZElEr PoMPEU, ***94295;JUliErME WaN-
ZElEr PoMPEU, ***63241;JUliETE GErMaNa dE JESUS, ***43386;JU-
lio GaBriEl PaNToJa E PaNToJa, ***49200;JUNio darliSSoN da ro-
cHa QUEiroZ, ***08234;TaTiaNE rodriGUES doS SaNToS, 
***27213;JUVaN oliVEira lEiTE, ***96206;KailaNNY da cUNHa Mo-
raES, ***21200;Kaio ViNiciUS lEMES dE alMEida, ***16290;KaiQUE 
oliVEira carValHo, ***55264;KaiQUE PErEira da SilVa, 
***21231;KaliaNE oliVEira dE araUJo, ***89218;Kallil rodriGUES 
diNiZ, ***73200;KalYl SilVa da coSTa, ***79221;KalYNNE TErEZi-
NHa PiNHEiro, ***44220;KaMila criSNa NaSciMENTo, ***59206;Ka-
Mila fErNaNdES doS SaNToS, ***34265;KarEN daiaNE SilVa PErEi-
ra ViEira, ***78272;KariaNE SaNToS dE JESUS, ***03274;KariNa 
liMa GUiMaraES, ***86200;KariNY doS SaNToS rodriGUES, 
***97260;KarlENE TorrES dE liMa, ***94208;Karlla WYaNNE da 
SilVa BaraTa, ***23256;KaroliNE GUEdES BENViNdo, ***10271;Ka-
roliNE rocHa rodriGUES, ***79150;KarYNE KEViNY oliVEira da 
SilVa, ***28200;KaSSaNdra SilVa MarTiNS, ***15290;KaSSia Maria 
BENEdiTa araUJo fErrEira, ***19200;KaTriNE dE oliVEira PaiVa do 
aMaral, ***64140;KaUa da cUNHa MoraES, ***02248;KaUaNa SaN-
ToS liMa, ***02205;KaUaNNa fariaS GoMES, ***89292;KEila criSTi-
Na SilVa TENorio, ***34291;KEila fraNciSca da SilVa coSTa, 
***07262;KEilaNE rodriGUES dE BarroS, ***95264;KElEM criSTiNa 
caMPElo MacHado, ***56234;KEliaNE doS SaNToS BaTiSTa, 
***79266;KEllE fErrEira rodriGUES, ***89205;KEllEM alVES dE 
SoUSa, ***08215;KEllY fErrEira dE SoUZa, ***75202;KEllY SaNToS 
dE SoUZa, ***00233;KEllYaNY da SilVa GoMES, ***81272;KElViN 
doS SaNToS rodriGUES, ***80204;KElViN PErEira dE liMa, 
***38220;KElY dE oliVEira BraGa SaMPaio, ***01202;KEMillY SU-
MaYa doS rEiS SilVa, ***26258;KENia dE SoUZa loPES, ***95202;KEN-
NEdY araUJo MarTiNS, ***47253;KENNEdY MoNTEiro fErrEira, 
***77201;KENNEdY WaNdErSoN fErrEira carValHo, ***89208;KES-
Sia caTariNa caMPoS MoUrao, ***05205;KETllEM KiVia dE oliVEi-
ra, ***62211;KEVErSoN coSTa GarroS, ***28366;KEYcE dE alMEida 
BrilHaNTE, ***05269;KEYciaNNE SoUSa SilVa, ***23287;KEYSE ro-
BErTa raMoS da roSa, ***60270;KEZia laiS fErrEira MElo, 
***54250;KlEMEr NaSciMENTo doS SaNToS, ***43267;KlEMErSoM 
liMa fErEira, ***73239;Klicia TaiNara Garcia aNdradE, 
***31254;KlYVia SoUSa aNTUNES, ***55217;laiNE caMilo araUJo, 
***16200;laira STEPHaNNiE liMa dE SoUZa, ***27236;laiSa adriElY 
PErEira da coNcEicao, ***39250;laiZa NiKEllY SilVa alHo, 
***70201;laNNa HaYdEE fErrEira da SilVa, ***14270;lariSSa ca-
MarGo doS SaNToS, ***12204;lariSSa da SilVa rodriGUES BarcE-
loS, ***26289;lariSSa da SilVa TorrES, ***89209;lariSSa MiraN-
da NoVaTo, ***74222;lariSSE adriEli coElHo TEofilo, 
***03272;laUra Klicia BarBoSa da SilVa, ***95223;laUriaNE NaS-
ciMENTo MEdEiroS, ***15207;laUrilENE dE Socorro SilVa SalES, 
***55254;laYla KariNE loPES fErrEira, ***49231;laZaro cardoSo 
cUNHa, ***89208;lEaNdra BriTo doS SaNToS, ***02262;lEaNdro 
adilio doS SaNToS SaraiVa, ***03207;lEaNdro MacEdo doS SaN-
ToS, ***07270;lEdiaNE PacHEco liMa, ***68215;lEidE NETE dUTra 
caMarGo, ***77200;lEila WillcilENE oliVEira alMEida, 
***11279;lEila alHo SaBoia, ***23285;lEila lira GoNcalVES, 
***33242;lEilaNE carValHo da SilVa, ***52286;lEiliaNE da SilVa 
SaNToS, ***97219;lEiliaNE GoMES doS SaNToS, ***52260;lEliNa 
Marcia lEal BraNdao, ***04255;lENEidE ViaNa dE SoUSa, 
***62234;lEocY PacHEco dE SoUSa, ***64293;lEoNardo PErEira 
da SilVa, ***75268;lEoNardo riBEiro da SilVa, ***82216;lEoNar-
do SoarES da SilVa, ***53224;lEoNildaS liMa oliVEira, 
***69220;lETicia doS SaNToS NaSciMENTo, ***58260;lETicia GUE-
dES dE alMEida, ***58215;lETicia MENEZES dE liMa, ***93207;lEVi 
MoUra SilVa, ***50209;lEYSlaNE SoarES SaNToS, ***81207;lia 

oliVEira SoUSa dE JESUS, ***78305;lidiaNE GoMES fErrEira, 
***11248;lidiaNE SEiXaS GEMaQUE, ***54220;liGia SaNdra carNEi-
ro da cUNHa, ***40259;lilia HEllEN doS SaNToS rodriGUES, 
***79232;liliaN SilVa SoUZa, ***38248;liliaNa dE aQUiNo BEZEr-
ra, ***88287;liliaNE doS SaNToS PErEira, ***25205;liliaNE Mo-
raiS da SilVa PErEira, ***00215;liNdoMara da coSTa ViaNa riBEi-
ro, ***21272;liriENE doS SaNToS SoBriNHo, ***20248;liSoMar 
fErrEira da crUZ, ***50287;loidE cardoSo dE SoUZa, ***77268;lo-
rENa BarBoSa cHUMBEr, ***08280;lorENa criSTiNa SilVa da SilVa, 
***09205;lorENa da SilVa E SilVa, ***54236;lorENa ViToria QUEi-
roZ TEiXEira, ***70209;lorraN SoUZa da SilVa, ***88274;lorraNE 
da SilVa liMa, ***82243;lUaN dE liMa rodriGUES, ***88207;lUaN 
MarloN frEiTaS lEiTao, ***58202;lUaN PaTriK PiNTo rodriGUES, 
***04204;lUcaS BrENo da coNcEicao da SilVa, ***72206;lUcaS 
EdUardo BriTo doS SaNToS, ***79279;lUcaS EdUardo fEliPE rEiS 
PiNHEiro, ***95236;lUcaS EdUardo SoUSa MacHado, ***08257;lU-
caS fEliPE da foNSEca QUarESMa, ***21940;lUcaS fErrEira da 
SilVa, ***10259;lUcaS GaBriEl rodriGUES cardoSo, ***95257;lU-
caS HENriQUE dE oliVEira, ***09214;lUcaS JoSE VilHENa carVa-
lHo, ***36215;lUcaS MEirElES fUrTado, ***11207;lUcaS NaSci-
MENTo SilVa, ***34263;lUcaS PaNToJa doS SaNToS, ***23237;lU-
caS rafaEl liMa do NaSciMENTo, ***63233;lUciaNa BarrETo liMa, 
***99201;lUciaNa SiQUEira aNdradE, ***85267;lUciaNa TEiXEira 
coSTa, ***03291;lUciaNE coSTa da SilVa, ***75234;lUciaNo Mar-
TiNS PiNTo, ***06206;lUciaNo PaiXao rodriGUES, ***13276;lUcia-
No SaNTaNa da SilVa, ***76249;lUciclEia BorGES da SilVa, 
***67272;lUciElEN PErEira da coSTa, ***55260;lUcilENE da coN-
cEicao PErEira cardoSo, ***60215;lUcilENE doS SaNToS MorEi-
ra, ***56221;lUcillE MariaNa aSSUNcao oliVEira dE SoUSa, 
***98278;lUdiMila SilVa rodriGUES SoUSa, ***31241;lUiS cloViS 
fariaS fiEl, ***90272;lUiS EdUardo MoNTEiro do NaSciMENTo, 
***85202;lUiS fErNaNdo SaNToS doS SaNToS, ***95239;lUiS GUi-
lHErME fErrEira PErEira, ***32233;lUiZ alBErTo dE SoUZa coiM-
Bra, ***75274;lUiZ fEliPE fErrEira SaNToS, ***95219;lUiZ fEr-
NaNdo rEiS da coSTa, ***44240;lUiZ fEliPE aNdradE dE aZEVEdo, 
***21246;lUiS NETo fariaS coSTa, ***15226;lUiZ oTaVio SENa da 
SilVa, ***10232;lUrdEci aNdradE da SilVa ViEira, ***87234;lUZia 
da SilVa rocHa, ***43202;lUZiVaN fEliX da SilVa, ***19130;MaciEl 
liMa da SilVa, ***69292;MadiaNE SilVa, ***47200;Maiara da SilVa 
PalHETa, ***20288;Maiara SoUZa da coNcEicao, ***02276;MaiKElY 
SoUSa rocHa, ***16255;MailoN da SilVa loBaTo, ***66206;Maira 
araUJo oliVEira, ***95249;Mairla oliVEira SaNTaNa, ***77227;Mai-
Sa criSTiNa cardoSo coSTa, ***66265;MaiSa da SilVa NEVES, 
***18272;MaiZa coNcEicao SaliNo, ***18281;MaNoEl GoMES doS 
SaNToS, ***69200;MaNoEl NaZarENo GoMES MacHado, 
***50210;MaNoEl NoGUEira MorEira filHo, ***80220;MaNoEl ro-
Mario cardoSo ModESTo, ***56203;MaNoEl VaNdErNilSoN oliVEi-
ra rEiS, ***90289;MaNoEla oliVEira da SilVa, ***84287;MaNUEllE 
cUNHa doS SaNToS, ***16208;Mara oliVEira liMa, ***86206;Mar-
cEla aParEcida MiGUEl arcaNJo, ***85274;MarcEla MoraES caMa-
rao, ***78202;MarcEla raYaNa SilVa TorrES, ***42265;MarcEllo 
lUaM PaNToJa da SilVa, ***76262;MarcEllY SilVa GoMES, 
***00200;MarcEllY SUiaNNE oliVEira diaS, ***75270;MarcElo Sil-
Va alENcar, ***22248;MarcElo BarBoSa do ESPiriTo SaNTo doS 
SaNToS, ***19224;MarcElo coElHo da lUZ, ***58403;MarcElo da 
coSTa cHaVES JUNior, ***19275;MarcEoNES PiMENTEl doS SaNToS, 
***10279;Marcia doS SaNToS alMEida, ***87210;Marcia doS SaN-
ToS do NaSciMENTo, ***43215;Marcia GUEdES MacHado, 
***92209;Marcia MoraES ViaNa, ***71234;MarciEl loPES BaliEiro, 
***92220;MarcilENE da SilVa E SilVa, ***52296;Marcio dE JESUS 
da SilVa, ***85240;Marcio JoSE alVES, ***10256;Marcio aMador 
Garcia, ***53249;MarcoS ViNiciUS fariaS cHaVES, ***81254;Mar-
coS alVES dE liMa, ***11204;MarcoS JEciEl SoUSa fErrEira, 
***49280;MarcoS PaUlo ViaNa dE SoUZa, ***99204;MarcoS PErEi-
ra XaViEr, ***93220;MarcoS SaNTaNa PiNHEiro, ***08249;MarcoS 
ViNiciUS dE araUJo liMa, ***26212;MarcoS ViNiciUS MoraES da 
SilVa, ***95203;MarcoS ViNiciUS PiNHo liMa, ***13296;MarcoS Vi-
NiciUS SENa SoUSa, ***48248;MarcoS WilGNEr BaTiSTa Garcia, 
***06341;MarcUS SoUSa Maia, ***93204;MarEca SaNToS da SilVa, 
***91236;Maria aldENoUra doS SaNToS rodriGUES, ***15757;Ma-
ria aliNE oliVEira dE oliVEira, ***40264;Maria aMaNda do carMo 
rEiS, ***83281;Maria aNdrEia rodriGUES riBEiro, ***22275;Maria 
aParEcida SilVa liMa, ***89291;Maria aUXiliadora SoarES doS 
SaNToS, ***20291;Maria carolYNE fUrTado PoNTES, ***73290;Ma-
ria cirlETE PErEira da SilVa, ***12108;Maria crEUZa doS SaNToS 
fErrEira MENEZES, ***08220;Maria criSTiNa da SilVa PiMENTEl, 
***15249;Maria daS dorES araUJo doS SaNToS, ***35204;Maria 
daS GracaS MaTiaS SilVa, ***54278;Maria dE faTiMa GoMES da Sil-
Va, ***53291;Maria dE NaZarE cardoSo dE BriTo, ***26205;Maria 
dE NaZarE da coSTa QUadroS, ***07230;Maria dE NaZarE dUarTE 
dE liMa, ***08270;Maria dE VirGENS fErrEira doS aNJoS, 
***47299;Maria diVaNilda MiraNda coSTa, ***55249;Maria do 
carMo Maia da SilVa, ***83291;Maria doMiNGaS PriNTES BaTiSTa, 
***00200;Maria EdiNa rodriGUES BorGES, ***69249;Maria EdUar-
da VilariNHo aNdradE, ***08251;Maria ElENa doS SaNToS, 
***89220;Maria EliaNE fErrEira coSTa, ***80280;Maria EliZaNGE-
la BarBoSa dE SoUZa, ***22249;Maria EliZiaNE MENEZES oliVEira, 
***24245;Maria EUNicE coSTa SilVa, ***14209;Maria fErNaNda 
SoUZa da crUZ, ***81242;Maria fraNciNETE da SilVa SaNToS, 
***00291;Maria fraNciSca do NaSciMENTo SaNToS, ***11287;Ma-
ria GEcYKa doS SaNToS, ***85279;Maria GEoVaNa dE BriTo fErrEi-
ra, ***90260;Maria iVaNa EdUardo doS SaNToS, ***44249;Maria 
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iZaBEl riBEiro dE liMa, ***85272;Maria JoEcilENE SilVa oliVEira, 
***20288;Maria JoicE TroVEr BriTo, ***15204;Maria JoSiETE doS 
rEiS aSSUNcao, ***59266;Maria JUScilEidE dE SoUSa rodriGUES, 
***82291;Maria KEllY NUNES GoMES, ***75204;Maria lUcia da 
coNcEicao, ***26249;Maria lUcia da SilVa, ***83229;Maria lUiZa 
PErEira arcaNJo, ***63287;Maria lUZiaNE dE caSTro, ***14299;Ma-
ria MarcilENE doS SaNToS aZEVEdo, ***53281;Maria NUNES NE-
GrEiro, ***60215;Maria olENE GoMES doS aNJoS, ***21204;Maria 
raiaNE TEiXEira da SilVa, ***65203;Maria riTa araUJo dE SoUSa, 
***63205;Maria riTa rodriGUES riBEiro, ***26203;Maria Tarcia-
NE da SilVa GUiMaraES, ***57250;Maria VaNESSa SoarES dE car-
ValHo, ***22289;Maria ViToria SoUSa oliVEira, ***90280;MariaNE 
dE araUJo SEradiE, ***57240;MariaNE doS SaNToS rodriGUES, 
***49207;MariaNE liMa SilVa, ***91467;MariaNE PiNHEiro NoBrE 
doS SaNToS, ***64272;MariElEM SilVa SaNToS, ***99206;MariEllY 
NaSciMENTo NUNES, ***37143;MariElY TriNdadE Sa, ***07253;Ma-
riENE MEirElES caldaS, ***99268;MarilENE SilVa MENdES, 
***37204;MarilENE doS SaNToS PErEira araUJo, ***89317;Marilia 
dE faTiMa oliVEira aNaSTacio, ***53230;Marilia doS SaNToS rEiS, 
***45251;Mario diEGo dE JESUS liMa, ***95269;Maria roSETE cal-
daS rodriGUES, ***50282;MariSTEla dE aQUiNo GalUcio, 
***70210;MariVaNda fErNaNda coSTa liMa, ***18244;MariZETE da 
coNcEicao doS SaNToS, ***09275;MariZETE SaNTiaGo doS SaN-
ToS, ***33234;MarK roNald SaNToS BraGa, ***70280;MarlENE Ma-
laQUiaS NoGUEira, ***08272;MarlENE MoNTEiro dE SoUSa, 
***55200;MarliaNE caTariNa TElES coSTa, ***18200;MarloN Mar-
TiNS BorGES, ***39257;MarlY SilVa doS SaNToS, ***22349;MarTa 
fErrEira doS PaSSoS, ***09240;MarY SoUZa SilVa, 
***89230;MaSXHUEl SoUSa da SilVa, ***99207;MaTEUS da SilVa 
araUJo, ***46205;MaTEUS da SilVa QUarESMa, ***49296;MaTEUS 
MarQUES GoMES, ***35215;MaTEUS NEVES da SilVa, ***66212;Ma-
TEUS rodriGUES frEiTaS, ***57230;MaTEUS SaNToS SoUSa, 
***09278;MaTEUS TEiXEira dE QUEiroZ, ***94208;MaTEUS VicENTE 
dE aZEVEdo fErrEira, ***82251;MaTHEUS alVES dE liMa, 
***85297;MaTHEUS BaTiSTa da SilVa, ***57273;MaTHEUS fErrEira 
da SilVa, ***20274;MaTHEUS SaNToS dE SoUSa, ***21289;MaUrilio 
MESSiaS SoUZa doS SaNToS, ***55284;MaUriSETE SilVa doS SaN-
ToS, ***99253;MaUro PaNToJa MarTiNS, ***91204;MaUro SElUil-
SoN ViEira SoarES, ***64234;MaUro SENa SilVa, ***40209;MaX ro-
driGo coSTa dE araUJo, ***69204;MaX JoSE loBaTo PaNToJa JU-
Nior, ***05286;MaX MillEr TriNdadE GUiMaraES, ***56234;MaYaNE 
SaNToS dE SoUSa, ***25259;MaYaNE THaMila fErrEira PiNHEiro, 
***78208;MaYara araUJo NUNES, ***17231;MaYara lEal doS SaN-
ToS, ***31206;MaYco doUGlaS doS SaNToS VaZ, ***91287;MaYcoN 
BaTiSTa da SilVa, ***45234;MaYcoN carValHo dE SoUSa, 
***82294;MaYcoN coSTa PEiXoTo, ***56231;MaYcoN SoUZa dE 
liMa, ***73240;MaYElE crUZ da SilVa, ***16214;MaYlaNa oliVEira 
fErrEira, ***54270;MaYloN MarTiNS BorGES, ***32244;MaYrla 
fErrEira coSTa, ***32221;MElrY BaTiSTa dE QUEiroZ, 
***90287;MESSiaS dE SarGES diaS, ***38241;MicaEl liMa dE alMEi-
da, ***52205;MicHaEl SilVa loBaTo, ***11220;MicHEl da SilVa 
daNTaS, ***88210;MicHEl da SilVa SaNToS, ***31268;MicHEl doS 
SaNToS MacHado, ***20245;MicHEl MorEira carValHo, 
***21299;MicHElE da coNcEicao BorGES carValHo, ***37243;Mi-
cHElE da coNcEicao da SilVa caldaS, ***55242;MicHEli corrEa 
PalHETa, ***29254;MicHEllE dE MElo crUZ, ***18211;MicilENE Sil-
Va dE aViZ, ***35260;MiGUEl JUNior rodriGUES da VEiGa, 
***68260;MiGUEl SaNdro ViEira QUEiroZ, ***83253;MiKaEllY fEi-
ToSa cardoSo, ***71236;MilENa caroliNE TriNdadE dE oliVEira, 
***45232;MilENa MarQUES MarQUES, ***68298;MilENa MoUra dE 
aMaral, ***18298;MilENE criSTiNa da SilVa MaciEl, ***69213;Mil-
ToN dE JESUS oliVEira, ***47304;MiQUEiaS fEliPE dUarTE, 
***74209;MiraNETE SilVa MarQUES, ***20244;MiriaM aGUiar dE 
oliVEira, ***76268;MiriaN da SilVa PiNHEiro, ***95249;Moacir 
MESQUiTa da SilVa NETo, ***60204;MoiSES GUEdES SiQUEira, 
***30259;NaEliToN fErNaNdES da crUZ, ***58241;NaiaNE doS rEiS 
BorGES, ***79295;Naiara lEaNdra SoUZa doS SaNToS, 
***50270;NaidE SilVa dE SoUSa, ***99204;NailZa coElHo PiNHEi-
ro, ***10250;NaiViSoN corrEa frEiTaS, ***91215;Nara ciNTia Pi-
rES MorEira, ***54208;Nara corrEa BENdElaQUE, ***43280;NaTa-
lia do carMo MiraNda, ***70260;NaTalia GUEdES BraGa, 
***83289;NaTalia SilVEira doS SaNToS, ***68290;NaTalia ViToria 
araUJo da SilVa, ***82277;NaTalia GEoVaNa raBElo alHo, 
***95267;NaTaN MarTiNS raMoS, ***06208;NaTaNaEl alMEida da 
SilVa, ***49200;NaTaNaElEM MoraES fErrEira, ***97202;NaTaSHa 
diaS raMoS, ***65248;NaTiElE MarTiNS do NaSciMENTo, 
***33263;NaYaN GaBriEl dE oliVEira SENa, ***87288;NaZarENo 
coSTa JUNior, ***31298;NaZarENo NEVES da SilVa JUNior, 
***69200;NaZiaNE GalVao SilVa, ***55299;NElci SaNToS PaiVa, 
***93277;NEliS GoMES MEllo doS SaNToS, ***54220;NEriaNE BriTo 
doS SaNToS, ***84290;NEUMara SoUSa alVES, ***48200;NEUrilaNE 
NaSciMENTo ViEira, ***94237;NEVES dE faTiMa SoUZa da SilVa, 
***99253;NEY alVES liMa, ***44230;NEYMar SaNToS da coSTa, 
***07297;NilZiENE PErEira SENa, ***54261;NoE PiNHEiro NUNES, 
***03249;ocilEidY PaiXao PorTilHo, ***13299;ocirlEY MEdEiroS, 
***12200;odailToN NaSciMENTo crUZ, ***08200;odiEl doS SaNToS 
rodriGUES, ***01223;odiENE BarroSo dE SoUSa, ***59268;odiVaN 
fErrEira corrEa, ***20204;oNEZiMo coElHo MoraiS, ***90260;ori-
Valdo da coSTa PiNHEiro, ***78287;oSMariNa do Socorro car-
doSo PiNHEiro, ***82260;oSMir alVES GoMES coSTa, ***46234;oS-
Valdo cUNHa da SilVa JUNior, ***93235;oZiVaNia da coNcEicao 
SilVa MiraNda, ***90282;PaBlo HENriQUE fErrEira TriNdadE, 

***67270;PalMira alVES doS rEiS, ***94200;PaMEla cardoSo NaS-
ciMENTo, ***46281;PaMEla criSTiNa SoUZa da SilVa, ***09208;Pa-
Tricia dE MaToS MarTiNS, ***26226;PaTricia MoraiS rEiS, 
***90260;PaTricia NaSciMENTo da SilVa, ***90240;PaTricia roMa-
Na dE SoUZa coSTa, ***16215;PaTricK dE SoUZa ViEira, 
***71291;PaUla adriEli doS SaNToS diaS, ***79264;PaUla daNiEla 
alVES faVa, ***17282;PaUla ViToria doS SaNToS liMa, 
***90350;PaUlo ariEl BEZErra dE JESUS, ***91295;PaUlo BrUNo 
PorTilHo alVES, ***02279;PaUlo dEYViSoN PErEira da TriNdadE, 
***69203;PaUlo filiPE daNTaS doS SaNToS, ***21236;PaUlo HENri-
QUE da SilVa MiraNda, ***26230;PaUlo HENriQUE PErEira da SilVa, 
***04207;PaUlo HENriQUE PoNTES da SilVa, ***31256;PaUlo JoSE 
doS SaNToS SaNToS, ***49246;PaUlo ricardo dE aQUiNo BEZErra, 
***36200;PaUlo SErGio fariaS doS PaSSoS, ***10271;PaUlo SEr-
Gio SoUZa da SilVa, ***45272;PEdro HiTalo da SilVa doS SaNToS, 
***15260;PoliaNa da SilVa da crUZ, ***72267;PoliaNa lEal da Sil-
Va, ***33235;PoliaNa NaSciMENTo da SilVa caValcaNTE, 
***81281;PoliaNa PaNToJa TENorio, ***07274;PriScila BarBoSa 
GoMES, ***09253;QUEila cardoSo da SilVEira, ***41215;rafaEl 
doS SaNToS TriNdadE, ***67245;rafaEl MiraNda SoUSa, 
***30298;rafaEl NaBica fUrTado, ***44220;rafaEl rodriGUES 
JalES, ***12284;rafaEla da SilVa riBEiro, ***39299;rafaEla MaYa-
ra SardiNHa MarTiNS, ***85213;rafaEla MEirElES corrEa, 
***80270;rafaEla PoNTES VilENa, ***91289;rafaEla SaNToS dE al-
MEida, ***30226;rafaEla SilVa dE alMEida, ***91274;rafaEla VaZ 
rodriGUES, ***27234;rafaElY caSTElo BraNco dE oliVEira, 
***53239;raiaNa carla cardiaS carrEra, ***82278;raiaNE criSTi-
Na GoNcalVES MacHado, ***39267;raiaNE dUarTE rEiS, 
***54272;railaNE MoNaliSa doS SaNToS oliVEira, ***36243;rail-
SoN PiMENTEl rodriGUES, ***38207;raiMUNdo JoSiaS SilVa Por-
Tal, ***54210;raiMUNdo fraNciSco SoUSa daS GracaS, 
***15259;raiMUNdo HiGSoN riBEiro oSorio, ***10204;raiMUNda 
NoNaTo MElo, ***92249;raiMUNdo NoNaTo aNdradE BaTiSTa, 
***38329;raiMUNdo NoNaTo coNcEicao da SilVa, ***26207;rai-
MUNdo rodriGUES TENorio, ***11249;raiSSa TElES da TriNdadE, 
***81207;raKEl dE alMEida NEGrao, ***05280;raMoN NoGUEira 
fErrEira, ***37227;raMoN SilVa SoUSa, ***54216;raQUEl rocHa 
da coSTa, ***87219;raQUEl SoUZa coSTa, ***52203;raYaNE do 
NaSciMENTo fErrEira, ***37285;raYaNE QUEiroZ laMEira, 
***88230;EdiTH Sa MoraES, ***16291;raYara do Socorro alVES 
fErrEira, ***72276;raYlaN SaNToS doS SaNToS, ***46297;raYlaNE 
dE SoUSa, ***92348;raYlENE TaVarES aMaral, ***90261;raYSa 
NaSciMENTo BarBoZa, ***75280;raYSoN VaZ dE alMEida, 
***71246;raYSSa SaNTiaGo BarBoSa, ***45859;raYSSE SoUSa Pi-
NHEiro, ***24216;rEBEKa lorraNNE GoMES dE SoUSa, ***03880;rE-
GiaNE GaldiNo GoMES, ***71200;rEGiaNE SaNToS SoUSa, 
***87204;rEGiNa do NaSciMENTo SilVa, ***64209;rEGiNa SaNToS 
diaS doS SaNToS, ***77249;rEiNaldo QUarESMa cUNHa, 
***66262;rEJaNE do NaSciMENTo fErrEira, ***50225;rEMUllo Mo-
rEira fraNKliN, ***24211;rENaTa ciriNo MaGNo, ***50237;rENaTa 
NaSciMENTo dE oliVEira, ***64697;rENE PiNHEiro da SilVa, 
***97295;rENESoN SilVa do roSario, ***29275;rENildES PErEira 
ViEira, ***82209;rENildo GoMES PiNTo, ***33263;rENilSE coNcEi-
cao coSTa, ***06244;rHaNa MEliSSa liMa SilVa, ***83218;riaN Ta-
VarES BarBoSa, ***01202;riaNE oliVEira TEiXEira, ***53207;ri-
cardo dE araUJo, ***67231;ricardo PiNTo dE frEiTaS, ***08219;ri-
cardo rENaN oliVEira PirES, ***01280;ricardo SaNToS da SilVa, 
***70292;ricHard NETo loBaTo, ***00288;ricHard rEiNaN Bailao 
rodriGUES, ***45287;ricHElE dE oliVEira carValHo, ***47229;ricK 
STEfErSoN doS SaNToS BEZErra, ***21207;riKElMi ricardo dE 
SoUSa, ***97260;rildo JoSE BriTo araUJo, ***76205;rildoliNo 
NaSciMENTo MacHado, ***38282;riSilENE rodriGUES alcaNTara, 
***56315;riTa dE caSSia coSTa TErra, ***06211;riTa dE caSSia 
doS SaNToS fariaS, ***29223;riTa dE caSSia lEiTE da SilVa, 
***00283;riTa dE caSSia SilVa cardoSo, ***52268;riTa GEoVaNa 
liMa fEliX, ***57209;riValdo fErrEira liMa, ***99222;riValdo fi-
GUEirEdo SoBriNHo, ***28278;riBaMar rodriGUES da SilVa, 
***54253;roBErT PiNTo GoNcalVES, ***32200;roBErTo JUNior daS 
NEVES NaZario, ***49200;roBErTo PErEira PiMENTEl, ***07238;ro-
BSoN do carMo diaS, ***13219;roBSoN fErrEira MarTiNS JUNior, 
***24232;roBSoN GoNcalVES da SilVa, ***59273;roBSoN rodri-
GUES SilVa, ***02236;rodriGo alMEida da SilVa, ***43283;rodri-
Go alVES da SilVa, ***84279;rodriGo MaToS doS SaNToS, 
***96274;rodriGo MEllo MorEira, ***16205;rodriGo NicolaS dE 
JESUS Baia, ***82264;rodriGo SaNToS aNdradE, ***99140;rodri-
Go SilVa PiNHEiro, ***52202;rodriGo VilHENa fErrEira, 
***37225;rodSoN PirES GUiMaraES, ***90241;roGErio doS SaN-
ToS MorEira, ***93240;roMario da SilVa rodriGUES, ***70251;ro-
MUlo lUcENa dE SoUSa, ***51253;roMUlo MoTa da crUZ, 
***71205;roNaldo coElHo da SilVa, ***37214;roNaldo SaNTaNa 
da SilVa, ***31249;roNaN NoGUEira fErrEira, ***27232;roNilSoN 
da SilVa liMa, ***94228;roNilSoN MaNoEl caSTro da SilVa, 
***26291;roSa Maria caSTro da coSTa, ***23280;roSa Maria doS 
SaNToS SaNToS, ***24280;roSaNa GUEdES da SilVa fErrEira, 
***80230;roSaNE BaTiSTa MiraNda, ***56207;roSaNE SilVa dE 
SoUSa, ***85253;roSaNGEla alVES dE BarroS, ***23220;roSaNGE-
la BarBoSa MaTiaS, ***72222;roSEaNE araUJo dE SoUSa, 
***49206;roSEaNE diaS dE oliVEira, ***62249;roSEli BENTES NU-
NES, ***03220;roZEli GaBriEla SacraMENTo SaNToS, ***21280;ro-
SElY MoraES liMa, ***60209;roSiaNE do Socorro PaiXao cardo-
So, ***36268;roSiaNE NEVES TriNdadE, ***27210;roSiaNY doS 
SaNToS SilVa, ***10206;roSiclEidE dE dEUS da SilVa, ***16215;ro-
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SilaNE dElfiNo dE aSSiS riBEiro, ***52290;roSilENE BarroS PE-
rEira, ***01332;roSilENE rocHa, ***10225;roSiMErE PErEira da 
lUZ, ***43296;roSiNalVa PaiVa do MoNTE, ***90226;roSiNEidE da-
MaScENa doS rEiS oliVEira, ***06220;roSiNEidE PErEira coSTa, 
***16200;roSiTaNia fErNaNdES dE alMEida, ***00214;roZilENE 
MarTiNS TEiXEira, ***45253;rUaN PaBlo PalHETa do NaSciMENTo, 
***99276;rUaN SilVa NoVaiS, ***33230;rUBEM PETTErSoN PirES dE 
aNdradE, ***52240;rUTH alcaNTara GaMa, ***97202;rUTH clEia 
Porfiro frEiTaS, ***45250;rUTH do Socorro da SilVa rodriGUES, 
***57293;rYaN PErEira da SilVa, ***30208;rYaNa Mara raMoS fEr-
rEira, ***90269;SaBriNa oliVEira fiGUErEdo, ***41287;SalETE fa-
riaS da SilVa, ***77260;SaMara dE MElo TElES, ***96228;SaMara 
doS SaNToS fEiToSa, ***52237;SaMara SaNToS, ***60263;SaMiEllY 
coSTa oliVEira, ***60228;SaMila SilVa doS SaNToS, ***23216;Sa-
MillY MarQUES doS PraSErES, ***67262;SaMirES cUNHa SaMPaio, 
***68298;SaMUEl MaSUKi da coNcEcao MaTSUBara, ***15277;Sa-
MUEl PiNTo fiGUEirEdo, ***18201;SaNaldo dE SoUZa Sa, 
***44280;SaNara colarES caSTro, ***43267;SaNaYra da coNcEi-
cao MaciEl rodriGUES, ***50232;SaNdiNo oliVEira dE SoUSa, 
***84206;SaNdra coNcEicao VaGE, ***80272;SaNdra ElY coSTa da 
SilVa, ***61287;SaNdro caValcaNTE BaNdEira, ***47291;SaNdro 
SaNToS doS SaNToS, ***68216;SaNdY daiaNNE arrUda dE frEiTaS, 
***85266;Sara caMPoS doS rEiS, ***18234;Sara dE oliVEira SilVa, 
***95202;Sara liMa MoTa, ***71207;Sara SilVa fErrEira, 
***33274;Sara SilVa SaNToS, ***09838;SaraH SUElEN SilVa SoUSa, 
***73200;SaVENo da SilVa SaNTa roSa, ***73220;SaYMoN lUcaS 
NUNES PalMa, ***22261;ScHaYa coSTa XaViEr, ***42190;SEBaSTia-
Na MaToS NEVES, ***10260;SEBaSTiao da cUNHa PaNToJa, 
***20249;SEliaNE lEiTE doS SaNToS, ***41235;SErGio alEXaNdro 
do roSario, ***05253;SHEila fErrEira rodriGUES, 
***02214;SHEYla BarBoSa Garcia, ***46200;SHEYlaNE MaYara Sil-
Va E SilVa, ***05209;SHEYlliaNE loPES dE BriTo, ***80230;SHirlEY 
dE JESUS aSSUNcao, ***21287;SHYrlENa rodriGUES SoEiro, 
***20220;SiaNE da foNSEca dE SoUZa, ***50242;SiaNE fErNaNdES 
PoNTES, ***32228;SilMara rodriGUES SoEiro, ***01229;SilVia al-
VarENGa laraNJEira, ***42268;SiMara dE faTiMa lUcio da SilVa, 
***23200;SiMoNE BarrETo liMa, ***08206;SiMoNE da GaMa Barro-
So, ***11200;SiMoNE doS SaNToS alMEida, ***65255;SirlaNE caS-
Tro SilVa, ***34244;SolaNGE crUZ da SilVa, ***62268;SoliaNE 
SaNToS dE SoUSa, ***55287;SoliMar SaNToS NEVES, ***07253;So-
raYa SoarES dE alcaNTara, ***77229;STHEfaNNY dUTra dE SoUZa, 
***24205;SUEaNE oliVEira dE SoUZa, ***46263;SUElEM NoroNHa 
fErrEira, ***23205;SUEli BriTo dE oliVEira, ***84220;SUEllEM 
BarBoSa TriNdadE, ***70289;SUEllEN fErrEira rodriGUES, 
***51280;SUSiaNE dE carValHo coSTa, ***38224;SUZaNa fErrEira 
ViEira, ***87230;SUZY fErrEira ViEira, ***00270;TadiSoN BaTiSTa 
rocHa, ***96232;Taila diENE dE liMa da SilVa, ***26271;Taila Ga-
BriEla BaTiSTa dE SoUZa, ***41210;TaiNara coSTa forTE, 
***32288;TaiNara MarQUES doS SaNToS, ***10294;TaiS liMa ro-
driGUES, ***52202;TaiZa SilVa caZUZa, ***32209;TaliTa PiNHEiro 
BlaNco, ***04238;TaNara MENEZES caMPoS, ***87144;TaNia Ma-
NUElE frEiTaS dE SoUZa, ***38221;TaTi MaX da crUZ corrEa, 
***78257;TaTiaNa do Socorro aZEVEdo foNSEca, ***58757;TaTia-
NE liMa fariaS, ***63240;TaTiaNE MoraES SoarES, ***02207;TaTia-
NE TaiZ BEZErra carValHo, ***37291;TaTYaNE MENdES da SilVa, 
***66272;TaYaNE da SilVa PErEira, ***64276;TaYlor loBaTo PiNTo, 
***97257;TaYNara PErEira SilVa, ***12257;TElMa coNcEicao coS-
Ta, ***43200;TElMa SoUSa da SilVa, ***70230;TElMElY BarroS oli-
VEira, ***33220;THaiNara GEoVaNa SaNTaNa dE liMa, 
***41276;THaiS foGaca VENaNcio, ***66203;THaiS oliVEira liMa, 
***92255;THalia da SilVa cardoSo, ***36275;THalia doS SaNToS 
da SilVa, ***65254;THalia ViaNa da SilVa, ***71281;THaliTa dE 
SarGES diaS, ***23210;THaliTa MiSlEN fErNaNdES da SilVa, 
***68255;THalliTa SaVia dE liMa caBral, ***26179;THalYa da SilVa 
PalHETa, ***98240;THaYaNE BEZErra rocHa, ***17280;THaYaNNE 
SalGado dE MoraES, ***82232;THaYrES Maria dE SoUSa araUJo, 
***59253;THaYSSa NicolE MaToS coSTa, ***09290;THiaGo aYrToN 
GoNcalVES PErEira, ***20250;THiaGo oliVEira da crUZ, 
***49282;THiaGo PiNTo fErrEira, ***91230;TiaGo da coSTa alMEi-
da, ***31246;TiaGo doS SaNToS liMa, ***45272;TiaGo doS SaNToS 
PiMENTEl, ***17221;TiaGo TEiXEira doS SaNToS, ***76286;TifaNY 
PiNTo dE frEiTaS, ***37200;ValdENira da SilVa alHo, ***77266;Val-
dicE XaViEr coSTa, ***70200;ValdiKElE do NaSciMENTo NUNES, 
***85252;ValdilENE SoarES doS SaNToS, ***75291;ValdiNEia liMa 
MacEdo, ***19298;Valdir da SilVa SaNToS, ***42204;ValENNY do 
Socorro SilVa coSTa, ***12253;ValEria da SilVa coSTa, 
***41154;ValEria MarQUES fErNaNdES, ***05261;ValEria SilVa 
rodriGUES, ***27207;ValEria TriNdadE dE oliVEira, ***88237;Val-
QUirENE PirES da SilVa, ***20291;ValQUiria araGao, ***78287;VaN-
da da SilVa PiNTo, ***72252;VaNdErlEia dE araUJo caMPoS, 
***32268;VaNdErlUcia oliVEira da SilVa, ***39253;VaNdiSSoN Mi-
raNda fErrEira, ***15209;VaNESa liMa do NaSciMENTo, 
***31287;VaNESSa coSTa da SilVa, ***83258;VaNESSa da SilVa 
SoUSa, ***68286;VaNESSa doS PaSSoS cardoSo, ***71253;VaNES-
Sa laUrENTiNo da SilVa, ***86233;VaNESSa NaSciMENTo rEiS, 
***13216;VaNESSa roMao da SilVa araUJo, ***95282;VaNESSa 
SoUSa SaNToS, ***89275;VaNia PaNToJa raMoS, ***10282;VEra Ma-
ria rodriGUES PiNHEiro, ***73220;VicTor HUGo dE QUEiroZ SilVa, 
***38232;VicTor MaNoEl coSTa MacHado, ***82225;ViNiciUS Bra-
Ga corrEa, ***50270;ViNiciUS da SilVa TEiXEira, ***10270;ViNi-
ciUS PaSTaNa corrEa, ***00293;ViNiciUS SilVa fErrEira, 
***72264;VirliaNY fErrEira QUarESMa doS SaNToS, ***43239;Vi-

Tor PaUlo PiNHEiro MarTiNS, ***98287;ViToria caMYlE alVES Mar-
TiNS, ***99205;ViToria dE JESUS BaTiSTa dE SoUZa, ***36292;ViTo-
ria do MoNTE dE oliVEira, ***78238;ViViaNE GoMES PErEira, 
***92230;WaGNa SoarES dE VaScoNcEloS, ***30220;WaGNEr JoSE 
SoarES caMPoS, ***90268;WaldEci ViEira dUarTE, ***66215;WallaS 
SoUZa coSTa, ***43297;WallEcKYS dE SoUSa PErEira, 
***70231;WaNdErSoN fErrEira da SilVa, ***06274;WaNdErSoN 
MaTHEUS carNEiro SaNToS, ***58266;WaNdErSoN rodriGUES PE-
rEira, ***55201;WaNNa MariaNa oliVEira PErEira, ***17254;War-
lEiS NUNES NaSciMENTo, ***82209;WEidY KaYaN dE SoUSa TaVarES, 
***13203;WEliGToN GoMES MorEira, ***27235;WEliNGToN MoNTEi-
ro dE SoUZa, ***82209;WEllErSoN JUNior rodriGUES SoUSa, 
***94277;WElliGToN oliVEira da SilVa, ***82239;WElliToN da Sil-
Va araUJo, ***30270;WElToN TaVarES da SilVa, ***40286;WElViliS 
alVES dE alMEida, ***10254;WENdEl iSraEl SoUZa dE oliVEira, 
***83243;WENdEll dioGo MarTiNS dE SoUSa, ***86274;WErBErSoN 
alMEida do carMo, ***19204;WEriToN da SilVa roSario, 
***44273;WErlEN doS rEiS BarBoSa, ***27298;WErlEY ViTor da 
SilVa SaNToS, ***02257;WEVErSoN raMoS GoNcalVES, 
***02235;WEVErTHoN MacHado MorEira, ***68299;WEVErToN fEli-
PE ladiSlaU lEal, ***84230;WilcilENE BarBoSa doS SaNToS, 
***99215;WiliaNE Gaia BEZErra, ***26210;WilliaM WalEcE SilVa 
dE oliVEira, ***51388;WilliaME GilMar MoNTEiro froTa, 
***45293;WilliaN adriaNo carValHo doNdor, ***81252;WilliMES 
cordEiro do carMo, ***63232;WilSoN rEiS doS SaNToS, 
***05200;WilZa fiEl SoUZa, ***74200;WYNNdY Saara alVES diaS 
SilVa, ***35227;YaN da SilVa ESTUMaNo, ***79202;YaNa raiSSa 
coSTa da SilVa, ***57225;YaSMiN BarBoSa aZEVEdo, ***93286;YaS-
MiN PErEira doS SaNToS, ***23264;YoHaNE do NaSciMENTo GoN-
calVES, ***64284;YUrE SoUSa fraNco, ***13288;YVaNi da SilVa E 
SilVa, ***83209;ZaMBriNi alENcar liMa, ***65203;ZilPa NEGrao 
Baia, ***68268
MetroPoLitaNa - PriMeira cNH B: 
caMillE BEaTriZ caSTro da coSTa, ***22275;caMillY ViToria dE 
alMEida SilVa, ***02205;daNiEl WaNGa doS SaNToS, 
***91258;JHENNifEr aNdrEia alVES NolaSco, ***36201;aBraao 
caldaS da SilVa, ***36268;aBraao lUcaS MoraES MoNTEiro, 
***66219;aBraao MorEira fErrEira, ***66260;adair coSTa NUNES, 
***45203;adalBErTo fErrEira BarrETo, ***48287;adaMaSTor da-
NiEl VilHENa da SilVa, ***20238;adao firMiNo alVES dE SoUSa, 
***03236;adEfraM PirES TEiXEira, ***22291;adElir BararUa ro-
driGUES, ***69268;adEMir PErEira frEiTaS, ***95259;aidiaNE Por-
Tal do NaSciMENTo, ***05283;adiNair da SilVa PENiNcHi, 
***01200;adria JoSElia do aMaral VaScoNcEloS, ***77234;adria 
NicolE oliVEira riBEiro, ***56285;adria WHiTNEY da SilVa alVES, 
***22233;adriaN JoSE oliVEira doS rEiS, ***45232;adriaNa BEN-
TES cUNHa, ***90200;adriaNa caSTro liSBoa, ***97215;adriaNa 
dE SoUZa riBEiro TaVarES, ***85279;adriaNa do Socorro loPES 
dE MoraES, ***49287;adriaNa liMa SaldaNHa, ***33205;adriaNa 
Maia doS rEiS SoUZa, ***23215;adriaNa MarTiNS dE SoUZa, 
***80204;adriaNa MilENa BaTalHa BUlHao, ***43249;adriaNa oli-
VEira doS SaNToS, ***69211;adriaNa raQUEl fariaS cardoSo, 
***50206;adriaNE BarBoSa MiraNda, ***00298;adriaNE caBral da 
SilVa, ***31263;adriaNE KETlEN PaSTaNa carValHo, 
***32251;adriaNE lETicia BraGa liMa, ***52289;adriaNE PoNTES 
da SilVa, ***69212;adriaNE SilVa BElEM, ***17295;adriaNNa THa-
MirYS da SilVa SilVEira, ***44249;adriaNo dE lEMoS VilHENa Pla-
TilHa, ***74212;adriaNo GUilHErME coSTa dE oliVEira, 
***41291;adriaNo PiMENTEl da SilVa, ***50200;adriaNo TaVarES 
GUiMaraES, ***45213;adriaNY dE oliVEira MacHado, 
***51239;adriaNY odETE caBral daS cHaGaS, ***72244;adriaNY 
PriScila corrEa da SilVa, ***35282;adriEl carloS dE BriTo diaS, 
***56262;adriEl JUlio do aMaral VaScoNcEloS, ***15273;adriElE 
dE NaZarE MaNfrEdi, ***05243;adriElE GESSica BarroSo BEZEr-
ra, ***47258;adriEli MaciEl da coSTa, ***92217;adriEllE dE SoU-
Sa fErrEira, ***27265;adriEllE lUiZa da SilVa dE SoUZa, 
***37291;adriEllE VarGEM SaNToS, ***99262;adriEllY fErNaNda 
dE SoUZa aMaral, ***23223;adriEllY SoUSa dE araUJo, 
***70230;adriElY do Socorro alMEida da SilVa, ***64214;adriE-
NE MarQUES doS PraZErES cardoSo,***03207;adriENE SUEllEN 
MacEdo do NaSciMENTo caliXTo, ***20211;adSoN KElliSoN loPES 
liMa, ***03280;adSoN MaTHEUS BaNdEira doS SaNToS, 
***41221;afoNSo TEiXEira GoNcalVES MoTa, ***02204;aGaTHa 
lUaNE SilVa SilVa, ***11220;aiMEE raMoS MariNHo MENdES, 
***99299;alaN aNdErSoN doS SaNToS PiMENTEl, ***83379;alaNa 
caroliNa rocHa da SilVa, ***93211;alaNa THaYS TraVaSSoS da 
SilVa, ***18226;alaNE PalHaNo PErEira, ***83208;alaNE ViaNa dE 
aMaral, ***21272;alaNNa TaYNara SilVa GoNcalVES, ***46272;al-
BErT fEliPE doS SaNToS SilVa, ***73274;alBErTo MoUra BarBoSa, 
***99220;alcilEia dE oliVEira doS SaNToS, ***59253;alciMar 
SaNTaNa GoMES, ***63291;alcioNE PaNToJa doS SaNToS rodri-
GUES, ***09287;aldEiJaNE da SilVa TriNdadE, ***04249;aldEMir 
MoNTEiro doS SaNToS, ***10236;aldria GiSElE oliVEira PalHETa, 
***13267;alEf GEMaQUE PacHEco, ***45202;alEJHaNdra daMaScE-
No doS SaNToS, ***53255;alEf TiaGo SilVa ViaNa, ***82253;alENE 
da crUZ MEScoUTo, ***12243;alESSaNdra do Socorro SarMENTo 
SilVa, ***88206;alESSaNdra caMPoS dUarTE, ***92245;alESSaN-
dra caMPoS lEao, ***31255;alESSaNdra corrEa riBEiro, 
***97231;alESSaNdra dE MiraNda PErEira, ***33208;alESSaNdra 
do Socorro MElo, ***41268;alESSaNdra GaBriElE fiGUErEdo 
GoNcalVES, ***90251;alESSaNdro carValHo do coUTo, 
***18279;alESSaNdro fErrEira dE liMa, ***15244;alESSaNdro 
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MaTEUS PaUla doS SaNToS, ***16204;alESSaNdro NoNaTo SoUZa 
corrEa filHo, ***52265;alEX BrUNo SHirai dE alMEida, 
***96215;alEX JUaN SaraiVa dE SoUSa, ***50295;alEX PErEira dE 
liMa, ***43208;alEX rENilSoN TaVErNard rodriGUES, 
***51211;alEXaNdra rodriGUES BorGES, ***79292;alEXaNdrE 
coSTa raMoS, ***06232;alEXaNdrE dE MoraiS da SilVa, 
***37220;alEXaNdrE MaTHEUS dE SoUSa aSSiS, ***12202;alEXaN-
drE XaViEr liMa, ***96270;alEXSaNdEr TaVarES da coSTa, 
***20230;alEXSaNdro NUNES ViNaGrE, ***31206;aliaNdra ViToria 
loPES carrEra da SilVa, ***23208;alicE NaZarE MoNTEiro, 
***92298;alicE NoGUEira doS SaNToS, ***44262;alicE PiNTo da 
SilVa, ***83264;alicE SilVa dE frEiTaS, ***79280;alicia EdUarda 
rocHa da SilVa, ***15207;aliciaNE da SilVa coSTa, ***05263;ali-
ciaNE rodriGUES GoNcalVES, ***07291;aliNE adria GUiMaraES 
caMPoS, ***54273;aliNE cardoSo dE alMEida, ***84287;aliNE 
coSTa SilVa, ***30276;aliNE criSTHiNE BarroSo GUaGliaNoNE, 
***74298;aliNE criSTiNa ViEira GoMES, ***18236;aliNE doS SaN-
ToS SilVa, ***67267;aliNE fErrEira dE araUJo, ***55270;aliNE GE-
MaQUE PacHEco, ***29266;aliNE lENE rodriGUES da SilVa, 
***36233;aliNE MaYara aNdradE da SilVa, ***82259;aliNE oliVEi-
ra corrEa, ***02288;aliNE SaldaNHa dE SoUSa, ***33279;aliNE 
TaTiaNE BriTo SalGado, ***93289;aliSoN caSTro TaVarES, 
***07299;aliSSoN BrUNo GoNcalVES BarBoSa, ***77200;aliSSoN 
SoUSa foNSEca, ***68201;allEf GlEidSoN cardoSo doS SaNToS, 
***80276;alliSoN criSTiaN criSTo da coSTa, ***70246;aloiZY 
cHriSTYNNY NaSciMENTo MENEZES, ***22222;aMaNda lariSSa fEr-
rEira da SilVa, ***70200;aMaNda cardoSo MarQUES da SilVa, 
***06260;aMaNda caroliNE GoNcalVES MaTHEUS, ***20230;aMaN-
da caroliNNY loBo frEiTaS, ***93390;TaiS loPES do NaSciMENTo, 
***15224;aMaNda da coSTa SaNTa BriGida, ***88216;aMaNda da 
SilVa cHaVES, ***04278;aMaNda da SilVa SaNToS, ***62272;aMaN-
da da SilVa SaNToS, ***72219;aMaNda ESPiriTo SaNTo da SilVa, 
***95204;aMaNda fariaS dE SENa, ***13246;aMaNda HaMErcHlaG 
dE oliVEira, ***81250;aMaNda KETElEN dUarTE dE PaUla, 
***44205;aMaNda loBaTo PiNHEiro, ***54223;aMaNda MaYara 
coSTa SilVa, ***04281;aMaNda MiraNda da SilVa, ***28205;aMaN-
da NaSciMENTo foNSEca, ***38229;aMaNda oliVEira doS SaNToS, 
***54282;aMaNda PErEira PaNToJa, ***42200;aMaNda raiSSa daS 
NEVES BriTo, ***92283;aMaNda roBErTa Mafra dE SENa, 
***67222;aMaNda SilVa da SilVa, ***14238;aMaNda SilVa ModES-
To, ***86238;aMilToN dE JESUS doS aNJoS coSTa, ***05287;aNa 
BEaTriZ aSSUNcao NaSciMENTo, ***27250;aNa BEaTriZ BarradaS 
da SilVa, ***37244;aNa BEaTriZ BraGa PErEira, ***55232;aNa BEa-
TriZ BriTo da SilVa, ***41262;aNa BEaTriZ da SilVa coSTa, 
***27260;aNa caroliNa BarBoSa dE caSTro, ***95219;aNa caroli-
Na BarroS da SilVa, ***84216;aNa caroliNa BriTo da SilVa, 
***98265;aNa caroliNa QUiNTiNo dE araUJo, ***50204;aNa caro-
liNE coSTa doS SaNToS, ***52280;aNa caroliNE PErEira da SilVa, 
***25210;aNa cEli liMa dE oliVEira, ***98220;aNa clara dE oli-
VEira riBEiro, ***04274;aNa clara dE SoUZa GoNcalVES, 
***04286;aNa clara SaNTa BriGida doS SaNToS, ***43206;aNa 
claUdia doS SaNToS BraNdao, ***68201;aNa claUdia fiGUEira 
GoMES, ***54227;aNa claUdia SilVa SaNToS, ***75236;aNa clEidE 
BriTo SaNToS, ***59272;aNa criSTiNa dE MiraNda carValHo, 
***96291;aNa dE faTiMa Vidal dE alMEida, ***55220;aNa flaVia 
NaSciMENTo dE liMa, ***58205;aNa GaBriElla PaiVa da SilVa, 
***68285;aNa irES doS SaNToS caSTro, ***45224;aNa JESSica No-
GUEira BaTiSTa, ***57261;aNa KariNa MElo MorEira, ***64270;aNa 
KaroliNa dE MoraES NaSciMENTo, ***74200;aNa lUcia BarBoSa 
PaMPloNa, ***04253;aNa lUcia doS SaNToS, ***15272;aNa Maria 
fErrEira dE SoUSa, ***38279;aNa MErcia GUiMaraES da crUZ, 
***68262;aNa NEri do NaSciMENTo ViEGaS, ***86253;aNa PaUla al-
VES doS rEiS, ***50209;aNa PaUla coSME SaNTiaGo, ***29214;aNa 
PaUla dE liMa carrEra, ***47234;aNa PaUla fUGaca MoNTEiro, 
***77247;aNa PaUla GoMES do carMo, ***07272;aNa PaUla loN-
drES daMaScENo, ***40204;aNa PaUla MarTiNS caPEla, 
***65294;aNa PaUla MarTiNS SaNTaNa, ***37280;aNa PaUla PErEi-
ra da SilVa, ***33215;aNa PaUla riBEiro PErEira, ***21207;aNa 
PaUla SalES BriTo, ***31228;aNa raQUEl raBElo loBo, 
***45228;aNa SHirlEY alVES MaTiaS, ***33232;aNa VicToria Bar-
BoSa dE caSTro, ***29209;aNa ViToria SaNToS da coSTa, 
***50225;aNa ViToria XaViEr, ***09270;aNaNda dE SoUZa SoEiro, 
***78248;aNdErSoN lUiS Pio da SilVa, ***44259;aNdErSoN lUiZ da 
SilVa BlaNco, ***30235;aNdErSoN MaTEUS SoarES BarrETo da Sil-
Va, ***84216;aNdErSoN MaTHEUS SaNToS do NaSciMENTo, 
***57297;aNdrE da coNcEicao liMa, ***49293;aNdrE fEliPE coSTa 
doS SaNToS, ***23210;aNdrE lUiZ BarBoSa SaNTaNa, ***67250;aN-
drEa cHriSTiNa dE BarroS MarQUES, ***74200;aNdrEa doS SaN-
ToS loPES, ***27249;aNdrEa TElES XaViEr, ***56253;aNdrEia coE-
lHo MarTiNS, ***28234;aNdrEia raBElo da SilVa, ***91201;aN-
drEiNa EVEllY NaSciMENTo da SilVa, ***20201;aNdrESSa aZEVEdo 
NaSciMENTo, ***13220;aNdrESSa da SilVa GoMES, ***77263;aN-
drESSa lEal BarBoSa, ***24285;aNdrEW HaSllEY coSTa da SilVEi-
ra, ***60287;aNdrEY carloS alVES cordEiro, ***59240;aNdrEY 
roBErTo lEoPoldiNo MarQUES, ***56210;aNdrEZa aSSUNcao NaS-
ciMENTo, ***38294;aNdrEZa caroliNE MaciEl da SilVa, 
***95243;aNdrEZa fErrEira doS SaNToS, ***93201;aNdrEZa Go-
MES PiNHEiro, ***89253;aNdrYa Maria PiNHEiro araUJo, 
***17263;aNNEliESE dE SoUZa crUZ, ***57212;aNETE dE JESUS 
diaS, ***77215;aNGEla SaNToS SoUZa, ***45265;aNGEla ViNHoTE 
BaTiSTa, ***85205;aNGElica carNEiro ValES, ***04205;aNGElo 
caSSUli da coNcEicao, ***68226;aNia rUBENS PaMPloNa aMador, 

***25272;aNNa TErra MENdoNca dE SoUSa, ***65270;aNNE NaYara 
coSTa NErY, ***34229;aNNETE loUiZE Garcia SaNToS, ***68268;aNNY 
caroliNE SoUZa SaNToS, ***79272;aNToNia aParEcida PorTal doS 
SaNToS, ***89287;aNToNia BEaTriZ SilVa dE HolaNda, ***96203;aN-
ToNia clEoNicE oliVEira dE SoUSa, ***29226;aNToNia criSTiaNE 
MorEira dE arrUda, ***02249;aNToNia KaSSia TEiXEira doS SaN-
ToS, ***45202;aNToNia MoTa doS SaNToS, ***74234;aNToNia SilVa 
da SilVa, ***59200;aNToNia ValdilENE doS SaNToS cUNHa, 
***14291;aNToNio alESSaNdro GoMES doS SaNToS, ***51270;aN-
ToNio GElcioNE SaNToS MarTiNS, ***57209;aNToNio GoNcalVES da 
SilVa JUMior, ***76287;aNToNio MaNoEl da coSTa MENdES, 
***84248;aNToNio Marcio GoMES doS SaNToS, ***62245;aNToNio 
Maria doS rEiS GoMES JUNior, ***38249;aNToNio PETricK dE JESUS 
BaTalHa, ***27251;ariaNa dE SoUZa PaiXao, ***28291;ariaNE Ta-
VarES doS PraZErES, ***72270;ariaNNE doS aNJoS GoNcalVES, 
***51235;ariEl SaNToS dE liMa, ***12260;ariEllY doS rEiS cor-
rEa, ***32218;arilSoN BriTo dE MElo, ***19243;arilSoN MoraES 
BorGES, ***89218;ariSSoN roBErTo doS SaNToS WaNdErlEY, 
***78215;arlEN aNdrEY coSTa aTaidE, ***77260;arlENE BiaNca PE-
rEira GoMES, ***13200;arlENE UcHoa PErEira, ***66263;arMaNdo 
MoraES TElES filHo, ***04216;arNaldo MUriEl SoUZa SilVa, 
***29240;arTHUr HENriQUE craVo SaNToS, ***34255;arTHUr 
THallYSSoN TraVaSSoS da SilVa, ***58223;arTUr MoNTEiro dE 
GoES, ***08284;arTUr riBEiro da SilVa, ***11260;arYaNNE TaliS-
Sa coSTa da coSTa, ***52248;aSliNEda SoUSa doS SaNToS, 
***84296;aTaNaEl SaNToS PErEira, ***63270;aUaNa PaUla ToUrao 
do NaSciMENTo, ***92297;aUGUSTo rHUaN MiraNda dE araUJo, 
***02284;aUrEa PiMENTEl coSTa, ***62250;aUrEo HENriQUE BENTi-
Vi PaMPolHa, ***73291;aUricElia MoraiS riBEiro, ***19249;aYla 
ESTHEr coSTa PiNTo, ***28220;BarBara BiaTriZ PiNTo MaGalHaES, 
***04241;BarBara criSTiNa do NaSciMENTo fErrEira, 
***30218;BarBara EllEN rEiS riBEiro, ***59291;BarBara SaMaNTa 
BorGES dE VaScoNcEloS, ***60270;BarBara SiQUEira BriTo, 
***51281;BarBara TZi aMaral, ***69258;BEaTriZ BaSToS MaciEl, 
***07220;BEaTriZ BEllaNE da SilVa coSTa, ***51226;BEaTriZ BE-
ZErra GoMES, ***55299;BEaTriZ BiTENcoUrT PiNHEiro, 
***47207;BEaTriZ coUTiNHo Maia, ***66220;BEaTriZ cUNHa dE oli-
VEira, ***31210;BEaTriZ da SilVa PraXEdES, ***54211;BEaTriZ dE 
oliVEira ViaNa, ***66208;BEaTriZ firMiNo dE SoUZa, ***03259;BEa-
TriZ iVoNE SoarES riBEiro, ***41225;BEaTriZ loPES da coSTa, 
***06239;BEaTriZ oliVEira doS SaNToS, ***23241;BEaTriZ PiNHEi-
ro coSTa, ***75212;BEaTriZ VaZ riBEiro, ***03261;BEaTriZ Soa-
rES dE SoUZa, ***76230;BENEdiTa SaNToS, ***33284;BErENicE 
SaNToS MariNHo, ***78291;BiaNca caroliNE dE SoUSa MarQUES, 
***36212;BiaNca da coNcEicao PiMENTEl, ***97244;BiaNca da 
coSTa alVES, ***65249;BiaNca dE alMEida raMoS, ***24283;BiaN-
ca dE PaUla SilVa do NaSciMENTo, ***79200;BiaNca do Socorro 
MaciEl SoarES, ***16215;BiaNca fEiToSa dE SoUSa, ***59207;BiaN-
ca GaBriEllE ValENTE WaNZElEr, ***33253;BiaNca PiNHEiro da 
SilVa, ***30256;BiaNca QUEiroZ doS rEiS, ***76201;BiaNca THaiS-
Sa GUiMaraES MoNTEiro, ***02207;BiaTriZ doS SaNToS aQUiNo, 
***47200;BlENda MacEdo da SilVa, ***71205;BrENa oliVEira doS 
SaNToS SoarES, ***23275;BrENda cHaVES GoNcalVES, 
***27209;BrENda corrEa foNSEca, ***47221;BrENda cUNHa frEi-
TaS, ***06229;BrENda daMacENa dE caSTro, ***64298;BrENda 
JHENNYfEr da SilVa NUNES, ***19297;BrENda rariEl da SilVa Bri-
To, ***36299;BrENda roBErTa PErEira daS cHaGaS, ***84248;BrEN-
da SEBaSTiaNa PaNToJa do aMaral, ***31245;BrENo aNdradE PE-
rEira, ***61231;BrENo BarBoSa rodriGUES, ***85201;BrENo dE 
fraNca PaNToJa, ***79250;Bricia MacHado lEal, ***28212;BrUNa 
aNdrEia liMa roSario, ***09204;BrUNa BEaTriZ aZEVEdo alBEr-
NaZ, ***42209;BrUNa BiaNca raMoS BraGa, ***22298;BrUNa caTE-
riNE fErrEira cHaGaS, ***38233;BrUNa coElHo dE caSTro, 
***57214;BrUNa criSTiNa BriTo raMoS, ***40281;BrUNa EVEllEN 
PaNToJa BarBoSa, ***18281;BrUNa KariNa SoUSa ViaNa, 
***85253;BrUNa MoNiQUE fEio PaMPloNa, ***32245;BrUNa MoraES 
NoGUEira, ***48202;BrUNa NEGrao BaSToS, ***86250;BrUNa PriS-
cila cardoSo XaViEr, ***52246;BrUNa rEGiaNE NaSciMENTo dE 
VaScoNcEloS, ***54287;BrUNa riBEiro BorGES, ***93244;BrUNa 
SaNToS da SilVa, ***49285;BrUNo HENrrYcK da SilVa fariaS, 
***56285;BrUNo cESar da coSTa daS NEVES, ***30259;BrUNo cHa-
VES MarTiNS, ***65230;BrUNo da SilVa fErrEira, ***87209;BrUNo 
dE lUcaS dUarTE MorEira, ***21202;BrUNo dE SoUSa fErrEira, 
***63200;BrUNo GaBriEl coElHo coSTa, ***37200;BrUNo GoMES 
da coSTa, ***44286;BrUNo MoraiS fariaS, ***19230;BrUNo oliVEi-
ra doS SaNToS, ***63286;BrUNo roBErTH PErEira daS cHaGaS, 
***27215;BrUNo SilVa da crUZ, ***78281;BrYaN lUcaS doS SaNToS 
dE MENEZES, ***42200;caio afoNSo MoraES dE PiNHo, 
***14206;caio da SilVa rodriGUES, ***27271;caio EdUardo car-
ValHo PErEira, ***29296;cairo MicaEl Gaia frEirE, ***46239;ca-
lEB fErrEira caMPoS, ***45277;caMila BEaTriZ SoUZa da SilVa, 
***92296;caMila cHaVES aMaral, ***23200;caMila criSTo fUrTa-
do, ***26238;caMila da SilVa fraNca, ***56229;caMila daYaNE 
MENEZES liMa, ***60212;caMila do Socorro cUNHa da SilVa, 
***64285;caMila MoNTEiro dE SoUZa, ***92230;caMila PaTricia 
GoNcalVES do NaSciMENTo, ***69223;caMila riBEiro MarTiNS, 
***52252;caMila SilVa da SilVa, ***17253;caMilE caroliNE dE oli-
VEira coSTa, ***29230;caMillE EdUarda MarTiNS fiGUEirEdo PaS-
SoS, ***57247;caMillE GoMES do NaSciMENTo, ***54252;caMillE 
JUliaNE lEal GoMES, ***92240;cariNa doS rEiS XaViEr, 
***14238;carla alVES BarroS, ***24228;carla BiaNca diaS BEN-
dElaQUi, ***63484;carla caldaS BarroS, ***48201;carla criSTi-
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Na SilVa corrEa, ***55200;carla daNiElE PErEira MoraES dE aViZ, 
***39268;carla dE SoUZa aMaral, ***54285;carla fErNaNda fEr-
rEira da SilVa, ***14287;carla GEMaQUE MaciEl, ***00219;carla 
lUcia BElEM ModESTo, ***48279;carla MariaNE PaiVa dE MENEZES, 
***52291;carla SoUZa HorTENcio, ***60282;carla SUEllEN SaN-
ToS cardoSo, ***98242;carla ViViaN fErrEira doS SaNToS, 
***39204;carliaNE oliVEira rEiS, ***96220;carloS adriaNo MElo 
doS SaNToS, ***28200;carloS arNaldo PiNHEiro da SilVa PaiXao, 
***72253;carloS daNiEl alVES dE MElo, ***43280;carloS daNiEl 
daS cHaGaS GoNZaGa, ***56244;carloS EdUardo BorcEM coSTa, 
***21249;carloS EdUardo BraGa coSTa, ***15221;carloS EdUar-
do NUNES alVES, ***46262;carloS fEliPE VENaNcio SaNToS, 
***39259;carloS HENriQUE da SilVa fErrEira, ***33275;carloS 
liMa da coSTa, ***52200;carloS ViNiciUS alMEida da SilVa, 
***97266;carloS ViNiciUS BarroS PirES, ***96237;carolaiNE Sil-
Va corrEa, ***72245;caroliNa Baia dE SoUZa, ***43244;caroliNa 
BaTiSTa MacHado, ***41260;caroliNa carValHo doS SaNToS, 
***20270;caroliNE NaZarETH MoraES SoUZa, ***72247;caroliNE 
SaNToS da SilVa, ***96235;caroliNE SaraiVa dE aSSiS, 
***76264;caSSia frEiTaS dE SoUSa, ***55267;caSSio fErrEira do 
NaSciMENTo, ***98258;caTia cilENE lEal PacHEco, ***81234;caUa 
alMEida alVES, ***49220;caUaN doS SaNToS PErEira, ***19204;caYK 
WilliaN liMa cUNHa, ***14274;cHarlENE KEila dE SENa alVES NE-
VES, ***70272;cHriSTiaN lUiZ PaNToJa coriolaNo, ***09271;cHriS-
TofEr alMEida VarEla, ***13291;cHriSTYaM JoNaTHaM raMoS, 
***73215;cHriSTYaNo WirllEi dE aQUiNo coElHo, ***70254;ciBElE 
aNdradE da SilVa, ***39226;ciBElE criSTiNa rodriGUES PiNHEiro, 
***10280;ciBEllE caroliNE dE oliVEira TriNdadE, ***67297;cicE-
ra SaMara SoUZa fErrEira, ***12272;ciloN rUaN doS SaNToS da 
SilVa, ***33239;ciNara BaTiSTa TElES, ***91288;ciNEia da SilVa 
aNdradE, ***97201;ciNTia lEal MarQUES, ***36206;ciNTia ValEria 
NEGrEiroS dE oliVEira frEiTaS, ***90287;clariSSE dE oliVEira 
MaToS, ***75209;claUdENicE SaNToS frEirE, ***54253;claUdia da 
SilVa cardoSo, ***80249;claUdia daNiElla PiNHEiro dE MaGa-
lHaES, ***46287;claUdia KElES SaNToS da SilVa, ***43240;claU-
diaNE MoUra MoNTEiro, ***92253;claUdiNEia SoarES MEScoUTo, 
***15292;claUdio aNToNio lUNiErE dE caSTro MENdES, 
***79215;claUdio HENriQUE SaMPaio loPES, ***70247;clEBEr Bor-
GES da coSTa, ***65204;clEBErSoN SilVa da GaMa, ***03291;clEB-
SoN HENriQUE da rocHa liMa, ***32299;clEdSoN WilliaMS PiMEN-
TEl da coSTa, ***38224;clEia PErEira dE SoUZa, ***55209;clEicia-
NE NUNES da SilVa, ***30243;clEiciaNE SiQUEira dE oliVEira, 
***86209;clEidE MErcES alVES, ***18272;clEidiNEia do Socorro 
da SilVa carValHo, ***92204;clEiToN JorGE SoUSa da foNSEca, 
***43249;clEoVaNE dE araUJo SaNToS, ***09279;clEUdiaNE da 
SilVa MoNTEiro, ***71237;clEUdiMar alVES VaScoNcEloS da Sil-
Va, ***87234;clEYdENVEr coNcEicao da SilVa, ***31210;clEYdYla-
NE doS SaNToS MaToS, ***11201;clEYToN corrEa ValES, 
***02250;clicia dE NaZarE PacHEco MaGalHaES, ***98208;clicia 
TriNdadE roldao, ***12200;coNcEicao dE Maria alVES MoUra, 
***29200;criSlaYNE SoUZa fErrEira, ***26260;lETicia YaSMiN PE-
NicHE GoNcalVES, ***77206;criSTiaN dE liMa MiraNda, 
***97234;criSTiaN doS SaNToS PErEira, ***88205;criSTiaN 
WilliaN doS SaNToS SENa, ***58208;criSTiaNa araUJo alVES, 
***10306;criSTiaNE da foNSEca Garcia, ***44215;criSTiaNE MElo 
MoTa, ***14220;criSTiaNE VaZ BorGES, ***72234;criSTiaNi fErrEi-
ra dE SoUZa, ***67268;criSTofEr aliSSoN doS SaNToS BriTo, 
***72202;criSToPHEr GEorGES TElES da cUNHa, ***20130;cYNTHia 
araUJo rodriGUES, ***99281;daiaNa SilVa do NaSciMENTo, 
***73774;daiaNE NaSciMENTo SilVa, ***87280;daiaNE coNcEicao 
do roSario, ***35291;daiaNE MESQUiTa da SilVa oliVEira, 
***43213;daiarlE BorGES MarQUES corrEa, ***83279;dalcENira 
dE SoUSa corrEa, ***30234;daliaNE diNiZ araUJo, ***52220;dal-
VaNEidE rocHa ViEira, ***78324;daMarES caNaaN doS SaNToS Pi-
NHEiro da SilVa, ***14272;daMYrES MElo coSTa, ***72217;daNiEl 
dE alMEida da coNcEicao, ***98201;daNiEl fErrEira riBEiro, 
***80208;daNiEl Garcia MarTiNS, ***00264;daNiEl GoNZaGa SoU-
To, ***33222;daNiEl MENdES BarBoSa, ***34209;criSTiNa PiNTo 
BraNdao, ***55215;daNiEl MillEr PiNTo dE oliVEira, ***97248;da-
NiEla dE aQUiNo TENorio, ***11207;daNiElE cardoSo dE oliVEira, 
***01268;daNiElE criSTiNa VilHENa dE liMa, ***26220;daNiElE da 
lUZ alVES, ***23218;daNiElE do Socorro diaS GoMES, 
***37208;daNiElE doS rEiS SilVa, ***21299;daNiElE fErNaNdES 
BriTo MaViGNo, ***69253;daNiElE Maria dE oliVEira SilVa, 
***38317;daNiElE SilVa loUrENco, ***60280;daNiEli ModESTo Pa-
lHETa doS aNJoS, ***78249;daNiEllE fErrEira dE JESUS, 
***10219;daNiEllE MorEira riBEiro, ***27223;daNiEllY lorENY 
BEZErra dE aMoriM, ***08310;daNiElY criSTiNa liMa dE MEdEiroS, 
***47200;daNiElY rocHa coSTa, ***19270;daNillY fErrEira doS 
SaNToS, ***12204;daNilo dE frEiTaS fErrEira, ***77264;daNilo 
MoNTENEGro frEiTaS, ***49258;daNilo MoraES MarGalHo, 
***33204;daNYEllE lETicia liMa dE SoUSa, ***10292;dariaNE aN-
dradE doS SaNToS, ***08265;dariaNE SilVa da coSTa, 
***33230;darlaN THUaN alVES SiMoES, ***93266;darlEY MaToS 
cardoSo, ***78282;darliaNE MarQUES BorGES, ***51247;daVid 
carValHo cardoSo NETo, ***31250;daVid coSTa PiNHEiro, 
***85220;daVid Garcia SoUSa, ***03290;daVid WENdEll da SilVa 
carNEiro, ***65220;daWid PiNTo MoNTEiro, ***91203;daYaNNE do 
ESPiriTo SaNTo coSTa, ***47266;daYaNY SilVa riBEiro, 
***05213;daYra rocHa oliVEira, ***30225;daYSE HEllEN dE SoUSa 
SilVa, ***87253;daYSE NaTalia MaToS coElHo, ***56287;dEBora 
criSTiNa GlYN dE aQUiNo, ***15264;dEBora da crUZ PaNToJa, 

***12253;dEBora MaciElE TEiXEira alMEida, ***45251;dEBora 
MoNTEiro MENdES, ***60287;dEBora SaNToS BaraTa, ***43262;dEi-
SE fErrEira diaS, ***10269;dEiVid KlEViSoN SaNTa BriGida da Sil-
Va, ***90256;dEiZilENE MoraiS doS SaNToS BaraTa, ***29200;dE-
liaNa SaNToS dE NaZarE, ***53268;dEliaNE caMillY liMa dE SoU-
Sa, ***84282;dENiSE BEaTriZ SilVa do NaSciMENTo, ***51207;dEU-
cilENE dE liMa doS SaNToS, ***68215;dEUSiVaN MarTiNS dE SoU-
Sa, ***25200;dEUZiENE PaNToJa fEio, ***61234;dEYSiaNE oliVEira 
SoUZa, ***04690;dHaNYEl WilcKErSoN fErrEira diaS, 
***67222;dHarlaN aBrEU MarQUES, ***52209;dHEMErSoN da SilVa 
fraNca, ***22230;dHESSica da coNcEicao PaNToJa dE BarroS, 
***59215;diaNa dE JESUS BaENa, ***79212;diEGo da SilVa BENTo, 
***44208;diEGo doS SaNToS da SilVa, ***46223;diEGo SaNToS 
PaNToJa, ***04214;diENE da coSTa fErrEira, ***74268;dilcilEia 
ViEira SarMENTo, ***56838;dillaN GaBriEl aMaral NaSciMENTo, 
***56255;dilMa EVaNGEliSTa dE aNdradE, ***25204;dilSalENE 
VaScoNcEloS lEao, ***24297;dilWEr do NaSciMENTo faro, 
***10268;diNa da SilVa MaciEl, ***80220;diNEia dE JESUS raMoS, 
***99255;dioclEY MoraES MaSSoN, ***42201;dioGo MacKario 
BraSil dEQUEiXES, ***63227;dioNE KariNa rodriGUES BarroS da 
SilVa, ***72220;dioNE ProGENio cardiaS, ***67231;dioNE rodri-
GUES MorEira, ***41291;doralicE alMEida fraNco, ***86268;doU-
GlaS doS SaNToS caSTro NETo, ***54246;doUGlaS JoSE MoNTEiro 
aroUcHa, ***04201;doUGlaS WilliaMES SoEiro GUErrEiro, 
***26264;driEllY MElo coSTa, ***59202;EBErToN dE SoUZa Mo-
raES, ***04280;EdENicE Baia dE oliVEira, ***28218;EdENilSoN 
oliVEira da SilVa, ***95291;EdEZio cardoSo BaliEiro JUNior, 
***21210;EdiaNE coNcEicao dE aBrEU, ***01246;EdiaNE lorraNY 
dE SoUZa SaNTaNa, ***75256;EdiaNE SaraiVa dE PaUla, 
***22287;EdiaNE TriNdadE SilVa, ***56278;EdilENE doS SaNToS 
corrEa, ***71257;EdilENE NaYara rocHa dE SoUZa, ***79232;Edi-
lENE SaldaNHa do NaSciMENTo, ***32215;EdilSoN BaTiSTa lUcENa 
NETo, ***21231;EdiNa cHaVES dE SoUZa, ***48272;EdiPU lUaN PE-
rEira dE aNdradE, ***25408;EdiVaN PErEira rodriGUES, 
***41292;EdiVaNia PErEira fariaS, ***96200;EdlENE da coSTa Mo-
raES, ***58215;EdNa do Socorro do aMaral SaNToS, 
***51287;EdNa rodriGUES doS SaNToS, ***49206;EdNa SaMira 
HENriQUE do carMo, ***67217;EdSoN cordEiro MaciEl, 
***28206;EdSoN dE MoraiS MarTiNS, ***92220;EdUarda BriTo 
SoUSa, ***59224;EdUarda caroliNE BoTElHo alVES, 
***31274;EdUarda criSTiNa PErEira doS SaNToS, ***06208;EdUar-
da doS rEiS PalHa, ***54277;EdUarda rodriGUES dE aNdradE, 
***73249;EdUardo airES da SilVa, ***88238;EdUardo dE SoUZa 
MorEira, ***09243;EdUardo MoraES NoGUEira, ***88200;EdUar-
do QUarESMa crUZ, ***27297;EdUardo rodriGUES doS SaNToS, 
***36188;EdYaNE PErEira do NaSciMENTo, ***10204;ElaiNE BElEM 
BarBoSa, ***07203;ElaiNE coSTa rodriGUES, ***14283;ElaiNE 
criSTiNa liSBoa Marcal, ***60206;ElaN ValVErdE liSBoa, 
***50227;ElaNE criSTiNa PErEira dE oliVEira, ***29287;ElaNE Ma-
ria coSTa dE BriTo, ***19204;ElaNE SENa NoroNHa, ***00206;El-
cilENE MiraNda alMEida, ***34119;ElcioNE NaSciMENTo Gaia, 
***18215;EldEr BaliEiro da SilVa, ***95250;ElEilZa alMEida PEr-
rEira, ***77208;ElEN ElYoNN riBEiro doS SaNToS, ***58217;ElEN 
lUaNa cardoSo dE SaNTaNa, ***61248;ElEN lUZ SoUZa, 
***99297;ElENi rodriGUES dE SoUZa, ***84249;ElENilToN BraGa 
aMaral, ***48272;EliaN GoES loBaTo, ***05239;EliaNa fErNaNdES 
dE SoUSa, ***22156;EliaNa SaNToS MoUra, ***18270;EliaNE Pi-
NHEiro lEMoS, ***91272;lEliaNE rodriGUES da SilVa, 
***81230;EliaS alVES da SilVa, ***67208;EliaS liMa aSSUNcao, 
***11299;ElidiaNE GUiMaraES cardoSo, ***41290;EliElMa fErrEi-
ra cUNHa rocHa, ***14312;EliElSoN cHaGaS da SilVa, 
***36245;EliElSoN PErdiGao da coSTa, ***78215;EliENE diNiZ dE 
oliVEira, ***72266;EliENE GUEdES SiQUEira, ***03233;EliETE da 
SilVa SoUZa, ***92253;EliETE SoUSa fErrEira, ***67204;EliETTE 
do Socorro dE aNdradE fErrEira, ***45215;EliZa ariEl da SilVa 
fiGUEirEdo, ***13282;EliSaNa SilVa alVES, ***88232;EliSoN lUcaS 
SodrE loPES, ***26200;EliSSoN BriTo SilVa, ***20207;EliVaNdro 
daS cHaGaS raMoS, ***99219;EliVElToN carloS SilVa MacHado, 
***67257;EliZa SilVa doS SaNToS, ***13239;EliZaBETE cardoSo 
fErrEira, ***31289;EliZaBETH alMEida da SilVa, ***70212;Eli-
ZaBETH criSTiNa SaNToS doS SaNToS da Graca, ***49215;EliZaBE-
TH MacHado dE araUJo, ***69230;EliZaNdra fErrEira dE oliVEira, 
***85219;EliZaNdro JUaN MElo da SilVa, ***17202;EliZaNE doS 
rEiS BaraTa, ***27218;EliZaNGEla Maria NoGUEira, ***84215;ElKa 
TENorio da SilVa, ***89204;EllEN KarolYNE raMoS do NaSciMEN-
To, ***01218;EllEN ciNTia TEXEira MoNTEiro, ***13215;EllEN 
criSTiNa PaNToJa MarciaNo, ***42287;EllEN do Socorro oliVEira 
ToUrao, ***54210;ElMa dE JESUS da SilVa, ***96207;EloiZa da Sil-
Va MiraNda, ***96240;ElSoN fariaS MElo, ***34215;ElToN MaciEl 
doS SaNToS, ***10210;ElYaN da SilVa SoUSa, ***64210;ElYda GEo-
VaNNa NEVES lEao, ***74233;ElYoN cardoSo daMaScENo, 
***17265;ElYZaBETE carolaiNE fErrEira da SilVa, ***66248;EMa-
NUEla raMoS da SilVa, ***44299;EMaNUElE GaBriElE dE lira SilVa, 
***03207;EMaNUElE MoraES ViaNa, ***16213;EMaNUEllE HaNNaH 
fErrEira dE carValHo, ***83202;EMaNUEllE riBEiro loPES, 
***48283;EMaNUEllE SoUZa dE alENcar, ***05288;EMaNUEllY MElo 
oliVEira, ***92269;EMErSoN lEMoS da SilVa, ***89205;EMErSoN 
oliVEira lira, ***32623;EMErSoN ViTor da coSTa dE liMa, 
***48225;EMillY aNdrEia do NaSciMENTo NaSciMENTo, 
***67205;EMilY cHaVES MorEira, ***26290;EMilY rafaEla GodiNHo 
doS SaNToS, ***03241;ENdrEo daYHaN dE SoUZa MoNTEiro, 
***13266;ENdrEW BarBoSa PaMPloNa, ***69242;ENEaS do carMo 
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PalHETa, ***78200;ENilda NaZarE coSTa alVES, ***06253;Eric fi-
GUEirEdo dE SoUZa, ***52273;Eric lUaN oliVEira da SilVa, 
***37228;Erica criSTiaNE VEriSSiMo dE VaScoNcEloS, 
***75253;Erica SilVa doS SaNToS, ***30203;EricK HENriQUE alVES 
da SilVa, ***61250;EricK MariNHo NaSciMENTo, ***30240;EricK 
PaTricK doS SaNToS PaNToJa, ***90230;EricKa caroliNE MacHado 
BarBoSa, ***30284;EriKa dE oliVEira riBEiro, ***98281;EriKa 
fErrEira BaraTa, ***29235;EriKa KEllEM aMaral NaSciMENTo, 
***71296;EriKa oliVEira, ***41230;EriNElMa loBo diaS, 
***70259;EriSSoM doUGlaS fErrEira PErEira, ***62247;ErlaNE 
riBEiro doS SaNToS, ***42201;ErlEM MoraES aNdradE, 
***70239;ErlEM riBEiro SaNToS, ***08204;ESdraS GoNcalVES ro-
cHa dE SoUZa, ***21263;ESlloN MoNTEiro MoraES, ***85285;ESTE-
faNE KEila SoarES BarrETo da SilVa, ***38255;ESTEla liMa doS 
SaNToS, ***14260;ESTElla daliNE dE carValHo PiNHEiro, 
***82291;ESTEPHaNi SaNToS do NaSciMENTo, ***59207;ESTEr dE 
SoUSa PErEira, ***66255;ESTEr rodriGUES dE frEiTaS rESENdE, 
***05289;EUBEr JoSE MacHado dE araUJo, ***16229;EUcilENE dE 
SoUSa PErEira, ***57272;EUclEia BriTo doS SaNToS SilVa, 
***51249;EUridicE frEiTaS da SilVa, ***50204;EUriMar GoMES 
SoarES, ***42210;EUZiNEia da SilVa oliVEira, ***95247;EValdo 
alVES dE SoUSa, ***80215;EVaNdro aBrEU dE alMEida, 
***49206;EVEliM KaHlYNE raMoS do NaSciMENTo, ***45260;EVEliN 
lUciaNE dE liMa SilVa, ***43200;EVElliN aNNEliSE MarTiNS Mar-
QUES, ***61296;EVEllY ZEliNa MoraES GoMES, ***87286;EVEllYN 
SiMPlicio caNTaNHEdE, ***43200;EVElYN roBErTa coSTa PorTal, 
***47244;EVElYN TaiSE MoNTEiro Valadar, ***35233;EVElYN THaY-
Na GUrJao caValcaNTE, ***11200;EVEllYNN EdUarda BriTo SoUZa, 
***82225;EVEraldo NEVES dE SoUZa, ***76298;EVErlaNE MarTiNS 
da SilVa, ***65299;EVErliN SoUZa SalaZar, ***32231;EVErToN 
adriEl doS rEiS doS rEiS, ***72200;EVErToN carloS da SilVa car-
NEiro, ***06238;EViNE MarTiNS da foNSEca, ***85280;EWErToN 
loPES PiNTo, ***20276;EYSHilla fErNaNda SoUZa da SilVa, 
***35260;EZEQUiEl raMoS da SilVa, ***78244;faBiaNa JiNKiNGS 
fErrEira oliVEira, ***12269;faBiaNa alEiXo PErEira, ***93287;fa-
BiaNa cordEiro da SilVa, ***82289;faBiaNa raiol BorGES, 
***19266;faBiaNE EVErdoSa ToloSa, ***62260;faBiaNE NEVES Ma-
ciEl, ***58287;faBio da SilVa rEiS, ***49270;faBio doS SaNToS 
alVES, ***93207;faBio raMoS cHaVES, ***72244;faBiola dE JESUS 
cardoSo corrEa, ***15273;faBiola do Socorro cardoSo BaNdEi-
ra, ***07200;faBiola GoMES SaNToS, ***20270;faBricio aUGUSTo 
dE araUJo, ***90270;faBricio SoUSa NUNES, ***33370;faBYola BE-
cKMaN fErrEira VilHENa, ***29233;fEliPE adriaNo do NaSciMENTo 
dUTra, ***45230;fEliPE alVES dE MElo, ***55268;fEliPE aUGUSTo 
PoMPEU SoUSa, ***71208;fEliPE dalMacio doS rEiS, ***66279;fEli-
PE GoMES carValHo NETo, ***99245;fEliPE JoSE MENdES aNdradE, 
***58262;fEliPE MarQUES ViaNa, ***56230;fEliPE MoiSES caNTao 
liMa, ***28219;fEliPE rafaEl dE oliVEira da SilVa, ***36209;fEli-
PE rENaN SoUZa BarBoSa, ***29276;fEliPE rUBENS SaNToS dE SoU-
Za, ***37201;fEliPE SaMPaio cardoSo, ***07270;fEliPE SENa dE 
alMEida PErEira, ***13297;fEliPE WillY airES MaciEl, 
***19277;fErNaNda carolliNY SoUZa da crUZ, ***55247;fErNaN-
da dE JESUS SoUSa froTa, ***44218;fErNaNda GUrJao dE araUJo, 
***20207;fErNaNda HElEM doS SaNToS fErNaNdES, ***15210;fEr-
NaNda KaTHElEM MarTiNS oliVEira, ***80254;fErNaNda laYara dE 
SoUZa oliVEira, ***79200;fErNaNda laYSE araUJo doS SaNToS, 
***50266;fErNaNda lEao GoMES, ***23290;fErNaNda THaMYrES da 
SilVa coSTa, ***31201;fErNaNdo aUGUSTo colaco dE aZEVEdo fi-
lHo, ***01237;fErNaNdo MariNHo dE carValHo, ***17253;fErNaN-
do WESlEY airES MaciEl, ***23289;fErNaNdo WilliaM rodriGUES 
BarBoSa, ***42269;flaVia alVES do aMaral, ***54217;flaVia da 
coSTa TaVarES, ***64209;flaVia JacKEliNE BarrETo dE SoUZa, 
***56204;flaVia MaX SilVa dE MElo riBaMar, ***92223;flaVia SaN-
ToS da SilVa, ***70205;flaVia SoarES dElGado, ***05287;flaVia-
NE criSMila SaNToS dE SoUZa, ***68271;flaViaNE fErNaNda daS 
cHaGaS raMoS, ***69218;flaVio GaBriEl aMaral loPES, 
***99252;flaVio lUcaS MaScoTE cHaVES, ***80249;flaVio lUiZ da 
SilVa SaNToS, ***48280;fraNci MaUra alMEida araUJo, 
***06272;fraNciaNE dE aQUiNo doS SaNToS, ***20299;fraNciElE 
BraGa PUrEZa, ***53220;fraNciElE doS SaNToS lira, 
***78213;fraNciElE SoUSa da SilVa, ***97200;fraNcilda XaViEr 
idElfoNSo, ***75236;fraNcilENE da SilVa BraGa, ***28233;fraN-
cilENE oliVEira da rocHa, ***08204;fraNciSca da cHaGaS SoUSa 
dE alMEida, ***50224;fraNciSca HElENa da SilVa riBEiro, 
***11272;fraNciSca roSa lUcENa corrEa, ***02226;fraNciSco 
BErNardo PacHEco, ***78253;fraNciSco caMara ViEira, 
***13221;fraNciSco fraNca dE SoUZa, ***40278;fraNciSco oli-
VEira SaNToS JUNior, ***53205;fraNciSco ParENTE PiNTo, 
***14287;fraNciSco XaViEr fraNco riBEiro, ***63253;fraNcY lEa 
rEY cHaGaS BarBoSa, ***33275;fraNKliN MarQUES ViaNa, 
***71290;frEd WaNdlEY caValcaNTE frEiTaS, ***92202;frida Na-
Talia loBaTo dE alBUQUErQUE, ***70295;GaBriaNNE SaNTiaGo dE 
oliVEira, ***16267;GaBriEl aMoriM araUJo, ***54226;GaBriEl 
BarroSo dE SoUSa, ***95234;GaBriEl caNdido lEMairE MESQUiTa, 
***01271;GaBriEl criSTiNo liSBoa, ***80260;GaBriEl da SilVa 
MENdoNca, ***45266;GaBriEl da SilVa SoarES, ***12231;GaBriEl 
fErNaNdo SilVa E SilVa, ***68239;GaBriEl HENriQUE BaTiSTa So-
drE, ***55220;GaBriEl HENriQUE liMa rEGo, ***66234;GaBriEl 
HENriQUE NaSciMENTo TaVarES, ***35208;GaBriEl HENriQUE Salo-
Mao araUJo, ***02247;GaBriEl rodriGUES SaNTa BriGida VidEira, 
***93268;GaBriEla BaSToS MacHado, ***00218;GaBriEla da SilVa 
PErEira, ***05202;GaBriEla dalMaScHio SaNToS, ***34298;Ga-

BriEla dE NaZarE rodriGUES lEao, ***93270;GaBriEla EPifaNio da 
crUZ, ***20222;GaBriEla faVacHo fiGUEirEdo, ***62240;GaBriEla 
fUrTado TaVarES, ***55235;GaBriEla MacEdo da PEdra, 
***51247;GaBriEla MoNTEiro doS SaNToS, ***58294;GaBriEla 
SoUSa MaciEl, ***13218;GaBriEllE BarroSo dE SoUSa, 
***64270;GaBriEllE Sarraff SilVa E SilVa, ***99218;GaBriEllY GE-
MaQUE ViEira, ***17290;GaBriElY da PEdra MacEdo, ***33265;Ga-
BriElY lUciaNa dE SoUZa liMa, ***08274;GEBEoNiTaS MElo E MElo, 
***30268;GEicilENE BaliEiro MoraES araUJo, ***09264;GEiSa aPo-
liaNa da coSTa daMaScENo, ***44291;GEiSE coElHo rodriGUES, 
***19291;GEiSiaNE MoraES da SilVa, ***97269;GElciVaNia coNcEi-
cao MarTiNS, ***75268;GElSo aUGUSTo fErrEira BiTENcoUrT, 
***31266;GENUiNa PriScila doS SaNToS diaS, ***41265;GEoVaNE 
SaNToS oliVEira, ***28276;GEoVaNNa NoGUEira da SilVa, 
***34205;GEoVaNNE MoraES fErrEira, ***49206;GErcica fUrTado 
PoNTES, ***45253;GErlaNdE dUTra MaciEira, ***03220;GErlaNE 
da SilVa SoUZa, ***38284;GESiEl MarloN daMaScENo coSTa, 
***74237;GESSica da coSTa doS SaNToS, ***03296;GESSica TaVa-
rES doS SaNToS, ***29252;GESSYca SUElEN GoNcalVES doS SaN-
ToS, ***00223;GEYSEaNNY dE JESUS SoUSa, ***66247;GEYSiaNE dE 
caSSia ValENTE do coUTo SilVa, ***06203;GHiSVaNia GoMES doS 
SaNToS, ***21220;GilciaNE SoUSa da SilVa, ***17298;GilENo dE 
MElo SiQUEira JUNior, ***33250;GilSara da PaiXao raMoS, 
***88229;GilSoN PaNToJa MarTiNS, ***66266;GilVaNa MaciEl da 
crUZ fErrEira, ***62272;GioVaNa coSTa dE aViZ, ***89239;Gio-
VaNNa corrEa fErrEira, ***71298;GioVaNa loUrraNE fErrEira dE 
aZEVEdo, ***87261;GioVaNNa rodriGUES dE SoUZa, ***94277;Gi-
SElda liMa da SilVa, ***76239;GiSElE cordEiro fEiToSa, 
***97268;GiSElE fErrEira, ***67254;GiSElE KariNE SoUSa doS 
SaNToS, ***19233;GiSElE PaTricia raMoS da SilVa, ***14252;GiSE-
lE PiNHEiro doS SaNToS, ***27232;GiSElla da coSTa oliVEira, 
***04250;GiSEllE fariaS fErrEira, ***71284;GiSEllE HElENa Bara-
Ta fErrEira, ***38295;GiSEllE MoNTEiro oliVEira, ***10232;GiUllia 
GaBriEla aSSUNcao caBral, ***49214;GiSElE BraNdao coElHo, 
***85241;GiZEllE aParEcida NEGrao dE frEiTaS, ***41204;Glaid-
SoN MicHEl oliVEira dE MoraES, ***50278;GlaUcilENE dE oliVEira 
da SilVa, ***50204;GlaUcilENE MoNTEiro dE SoUZa, ***46266;GlEi-
cE GaBriElY dE SoUZa diaS, ***28210;GlEicE laiaNE fiGUEirEdo 
fErrEira, ***04255;GlEiciaNY alVES MaToS, ***98251;GlEidSoN 
BrENdo dUarTE MoNTEiro, ***27249;GlENda TiEllY PaMPloNa da 
SilVa, ***19247;GlEYciaNE liMa SoUZa, ***14209;GraZiEla dE caS-
Sia do roSario rodriGUES, ***42206;GrElci caMPoS fErNaNdES, 
***45245;GUSTaVo corrEa fErrEira, ***11240;GUSTaVo HENriQUE 
GoNcalVES do roSario, ***83294;GUSTaVo HENriQUE SilVa caBral 
carValHo, ***05261;GUSTaVo MElo rEiS, ***26265;HaGaTHa Mo-
raES dE caSTro, ***08244;Haila oliVEira dE JESUS, ***11258;Ha-
lHYME YaSMiN doS rEiS TriNdadE, ***63230;HaNNa cardoSo loBo, 
***41251;HaNNa laiS doS SaNToS SoarES, ***44201;HaYala Mar-
cElE GUiMaraES aGUiar, ***15200;HElaiNE criSTiNa SoUZa coN-
cEicao, ***62215;HElBEr dE SoUZa SilVa, ***42256;HEldEr carloS 
SilVa dE fiGUEirEdo, ***18278;HElENa criSTiNa corrEa SaNToS, 
***02239;HElENE oliVEira dE BarroS, ***27297;HElENilSoN Joao 
da MoTa BriTo filHo, ***19284;HEllEN criSTiNa dE SoUZa MoNTEi-
ro, ***01204;HEllEM faBiaNE loPES dE alMEida, ***14253;HEllEN 
GlYcE carNEiro dE MiraNda, ***01230;HEllYNE SaNToS da SilVa, 
***80279;HElMa dE JESUS aMaral BarroS, ***85259;HEloiSa Ba-
TiSTa SaNToS, ***93224;HEloiSa HElENa doS SaNToS rodriGUES, 
***31284;HEloiSa HElENa SaNToS PaNToJa, ***27266;HEloiSa MoN-
TEiro doS SaNToS, ***08258;HEMilY BEaTriZ da SilVa cardoSo, 
***22202;HENriQUE BaTiSTa da TriNdadE, ***21265;HENriQUE SaN-
ToS SaBoia, ***37287;HENrY NiElToN SoUZa Barra, ***04216;HEr-
loN MarTiNS VENTUra, ***08611;HErVElEN MarTiNS SoUZa, 
***73279;HEWErToN cESar diaS GoNcalVES, ***59633;HillarY 
GoNcalVES rocHa dE SoUZa, ***64230;HUGo lEoNardo dE SoUZa 
loBo, ***90217;iaGo raNdall doS SaNToS SoarES, ***57283;iaGo 
VElaSco alMEida SE SoUZa, ***29227;iaNa Marcia PErEira da Sil-
Va, ***11204;iaNa ViToria alMEida dE oliVEira, ***17239;iaNca 
rEGiNa SaNTaNa NEVES, ***07221;iara riBEiro, ***50205;iaSMiN 
SilVa VilHENa, ***50280;iclEa MicHElli liMa BaENa MENdoNca, 
***68200;iEda ValEria PErEira da SilVa, ***85204;iGor daS cHa-
GaS SilVa, ***47282;iGor dE JESUS da SilVa MaciEl, ***27282;iGor 
PErEira rodriGUES, ***22265;ilSaMar NUNES SilVa, ***45298;il-
ZaNE aBrEU da SilVa, ***50246;iNGrEd laWaNda flEXa alMEida, 
***83296;iNGrid alVES da SilVa, ***39247;iNGrid criSTiNa MElo 
BaraTa, ***64298;iNGrid EMillY coSTa rodriGUES, ***39290;iN-
Grid GaBriEllE coSTa doS SaNToS, ***43240;iNGrid HEliENE rEiS 
iNacio, ***85212;iNGrid MarcEla dE alMEida, ***68229;iNGrid 
NaZarE Garcia roSario, ***69293;iNGrid PaES coNcEicao, 
***47203;iNGrid raYaNE dE JESUS caBral coElHo, ***87256;iN-
Grid SaMara Maia PiNHEiro, ***95235;iNGrid SaMia PErEira dE 
SoUZa, ***30220;iNGrid SErafiM HiaNES, ***66201;iNGrid TaiNara 
TEiXEira dE aSSiS, ***96299;iNGrid VENTUra GoNcalVES, 
***05212;iNGrid ViToria ValENTE WaNZElEr, ***58248;iNNaYara 
MarQUES da SilVa, ***28214;iraNaidE BraBo rodriGUES, 
***56249;iraNilda GoNcalVES, ***36210;iraNY dE JESUS SaNToS, 
***45208;irEciaNE PaMPloNa TriNdadE, ***76236;iriS MariaNi 
NaSciMENTo coSTa, ***60207;iriSMar MarTiNS BaTalHa, 
***98220;irla araUJo fErrEira, ***47204;irlla lETicia MEirElES 
do roSario, ***55261;iSa lacErda da SilVa, ***46267;iSaac car-
doSo daMaScENo, ***24202;iSaBEla doS SaNToS carValHo, 
***93243;iSaBEla Karla NUNES da SilVa, ***91211;iSaBEla coN-
cEicao loPES, ***38282;iSaBElla liMa da SilVa, ***05266;iSaBEllE 
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BEaTriZ NoBrE coSTa, ***25299;iSaBEllE criSTiNE fErrEira crUZ, 
***19230;iSaBEllE dE MiraNda riBEiro SoarES, ***91290;iSaBEllE 
SaNToS dE SoUZa, ***88280;iSaBEllY VicToria foNTiNElE do NaS-
ciMENTo, ***65282;iSadora fErrEira SiMaS, ***83207;iSaiaS Pa-
lHETa doS SaNToS, ***14200;iSaUra alVES dE caSTro, 
***32280;iSaUra SaMara oliVEira PorTal, ***52283;iSlENE Maria 
BEZErra NEGrao, ***57200;iSMaEl roNY NErES doS SaNToS, 
***42261;iSraElY alicE dE SoUZa SilVa, ***17208;iVaN ViNicioS 
SaNToS da SilVa, ***40210;iVaNa carla SaNToS da coSTa, 
***27204;iVaNa MoraiS dE SENa, ***31296;iVaNEidE rodriGUES da 
SilVa, ***19217;iVaNilcE MoraES PiNTo, ***31204;iVoNEidE car-
doSo da SilVa, ***38272;iVaNildo PErEira GoNcalVES, 
***80200;iVErPaUla coSTa MoYa da SilVa, ***02287;iVETE PaNToJa 
fErrEira, ***85271;iVoNE aSSUNcao dE aNdradE, ***65253;iVoNE-
TE do roSario fraNca fErraZ, ***50204;iVoNicE PiNHEiro carVa-
lHo SilVa, ***44362;iZa roBErTa fErrEira arEiaS doS SaNToS, 
***99276;iZaBEl criSTiNa SaNToS PaNToJa, ***19291;iZaBEl criS-
TiNa SilVa caMPoS, ***40292;iZaBEl PaiXao PiNHEiro, 
***89221;iZaBEla SoUZa GoMES, ***18285;iZaBElY criSTiNa aS-
SUNcao da SilVa, ***95297;iZalENE PiNHEiro lEal, ***87258;iZa-
QUiEl PalHETa doS SaNToS, ***89232;JaccYara do Socorro SoUSa 
raBElo, ***30204;Jaciara MarGalHo rodriGUES, ***60210;JaciE-
NE criSTiNa MarQUES ViaNa, ***83796;JaciNEidE SaNTa BriGida 
frEiTaS, ***71275;JacKEliNE NoGUEira da SilVa, ***90268;JacKli-
NE SilVa doS SaNToS, ***28264;JacQUEliNE MESQUiTa GoNcalVES, 
***99287;JacQUEliNE SilVa dE oliVEira, ***64268;Jadi faBiaNE 
ViaNa caldaS, ***73283;JadilSoN doS SaNToS fErrEira, 
***78215;JadY MirlY NoGUEira MoraScHE, ***36245;JailSE GoMES 
oliVEira, ***98287;JailSoN ViEira PErEira, ***23245;JaiSSiaNY 
MoraES dE MoraES, ***14230;JaKEila dE NaZarE MacHado dE VaS-
coNcEloS SilVa, ***50200;JaMilE doS SaNToS laMEira, 
***17248;JaMilE MoTa dE caSTro, ***17200;JaMili criSTiNa dE 
SoUZa fErrEira, ***12216;JaMillE raQUEl SaNToS da coSTa, 
***64200;JaMillY SilVa GoMES, ***61213;JaMillY VicToria PiNTo 
da SilVa, ***77231;JaMilY criSTiNa doS SaNToS SilVa, ***57280;Ja-
MilY lira BaSilio, ***32205;JaMiNY JorGiaNNY crUZ raBElo, 
***19279;JaNaiNa coNcEicao GoMES dE araUJo, ***95272;JaNaiNa 
GlaUcia da SilVa MarQUES, ***47260;JaNaiNa QUadroS SalES da 
coSTa, ***47291;JaNdErSoN TaVarES MaGNo, ***84237;JaNE clicia 
rodriGUES dE fariaS, ***73200;JaNE VaNia da SilVa rodriGUES, 
***11253;JaNES clEidE doS SaNToS SaNToS, ***96200;JaNicE Ma-
ria caNTaNHEdE doS SaNToS, ***72251;JaNiEllY dE oliVEira Mo-
dESTo, ***61231;JaNilZo fErrEira doS SaNToS, ***62237;JaQUEli-
NE BarroSo caNTao, ***36291;JaQUEliNE carNEiro ValES, 
***38241;JaQUEliNE carValHo dE liMa araUJo, ***84236;JaQUEli-
NE da SilVa BriTo, ***69273;JaQUEliNE MElo da GaMa PiNTo, 
***08220;JaQUEliNE NUNES doS aNJoS, ***19214;JaQUEliNE oliVEi-
ra dE alcaNTara, ***61200;JaQUEliNE riBEiro alVES dE SoUZa, 
***89234;JaQUEliNE SilVa daS MErcES, ***82272;JaQUEliNi da Sil-
Va dE SoUSa, ***74239;JaYME diaS rodriGUES, ***15226;JaYNE 
lorraNia PErEira GoNcalVES, ***42309;JEaN lUciaNo rodriGUES 
dE fariaS, ***91284;JEaN SoUZa araUJo, ***27272;JEaNE diaS dE 
MoUra, ***84218;JEaNNiE faBiaNNE doS SaNToS MaciEl diNiZ, 
***22276;JEciaNE MoNTEiro da SilVa, ***18210;JEdiaNE raiSSa 
ViEira do NaSciMENTo, ***80230;JEdiElE dE frEiTaS PErEira, 
***61292;JEffErSoN do roSario SoUSa, ***04234;JEiaNE PErEira 
diaS, ***86290;JENifEr corrEa alMEida, ***80244;JENiffE do So-
corro da SilVa BENTES, ***62287;JENiffEr rocHa doS SaNToS Bri-
To, ***65222;JENiffEr SilVa E SilVa, ***61236;JENNEfEr SilVEira 
caSTro, ***96255;JENNifEr lilaNdra doS SaNToS TEiXEira, 
***55228;JENNifEr PalHETa BarroSo, ***14245;JEoVa MoNTEiro 
doS SaNToS, ***55275;JEoVaN PErEira da SilVa, ***40290;JEoVaNa 
NoGUEira SacraMENTo, ***26278;JErrY adriaNo TorrES doS SaN-
ToS, ***32200;JESiEl NoVaES dE oliVEira, ***65252;JESSica aMaN-
da E SilVa NUNES, ***42204;JESSica BrENda araUJo aTaidE, 
***43206;JESSica BrENda SilVa PaiXao, ***02213;JESSica caroli-
Na fErrEira fEliPE, ***74220;JESSica dE NaZarE SilVa doS SaN-
ToS, ***04250;JESSica KaTEriM GUiMaraES ViaNa, ***31261;JESSi-
ca MaYara SoarES da coSTa, ***22231;JESSica oliVEira dE SoUZa, 
***85293;JESSica PiNHEiro riBEiro, ***23287;JESSica rENaTa fEr-
rEira BarrEiroS, ***49242;JESSica SaNToS SoUSa, ***37204;JES-
Sica TaYNa MoraES da SilVa, ***55204;JESSica VaNESSa carValHo 
GoMES, ***73253;JESSiKa criSTHYNE da SilVa daMaScENo, 
***35205;JESYaNE raMoS BriTo, ***19253;JETilcE SilVa E SilVa, 
***37250;JHEMErSoN TEiXEira PiNHEiro, ***30281;JHENifEr rENa-
Ta alVES TorrES, ***98205;JHENNifEr laYlEr oliVEira dE liMa, 
***05206;JHENYE GoNcalVES alVES, ***66265;JHENYffEr SUEllEN 
dE aGUiar SoUZa, ***28244;JHoNaTa arTHUr daMaScENo MiraNda, 
***50204;JHoNaTa da SilVa GoNcalVES, ***44259;JHoNaTa fEliPE 
coSTa da rocHa, ***84220;JHoNaTa TEiXEira loPES, ***23296;JHo-
NaTaN NaZarE alVES, ***57291;JHoNaTaN TadaiESKY cardoSo ri-
BEiro, ***02205;JHUllYo lUcaS SilVa da SilVa, ***91231;JiMMY 
liMa GraNGEiro cardoSo, ***81206;Jo caMPoS, ***29307;JoaNa 
dE oliVEira aMoriM, ***13206;JoaNa do Socorro alBUQUErQUE 
doS SaNToS, ***71272;JoaNE dE JESUS SoarES BoaS, ***47368;Joao 
BaTiSTa cardoSo doS SaNToS, ***70310;Joao EliVElToN coSTa dE 
liMa, ***01274;Joao GUSTaVo SaldaNHa TaVarES, ***23231;Joao 
lEoNardo da SilVa corrEa, ***28239;Joao Maia da coNcEicao 
SoUZa, ***16215;Joao MarcoS do carMo coSTa, ***80258;Joao 
MarcoS PaiXao ViEira, ***33256;Joao PEdro aNdradE PiNTo, 
***41207;Joao PEdro dE liMa fErrEira, ***90280;Joao VicTor al-
VES BaTiSTa, ***57278;Joao VicTor carValHo da foNSEca, 

***02292;Joao VicTor coSTa GoMES, ***44226;Joao VicTor dE 
araUJo PaNToJa, ***63206;Joao VicTor dE SoUSa GalVao, 
***57264;Joao VicTor dE SoUSa NaSciMENTo, ***82273;Joao Vic-
Tor MaciEira diaS, ***52207;Joao VicTor riBEiro cardoSo, 
***70243;Joao
 ViNiciUS NoGUEira lEal, ***65224;Joao ViNiciUS ValE cHaGaS, 
***68201;Joao ViTor coSTa caMilo, ***06263;Joao ViTor MiraNda 
da SilVa, ***19247;Joao ViTor SoUZa SaNToS, ***00256;Joao 
WYNiciUS da SilVa caBral, ***74266;JoaQUiM crUZ da coSTa JU-
Nior, ***29277;JoaS MaGNo riBEiro do NaSciMENTo, ***50203;JoB-
SoN da coSTa NaSciMENTo, ***74289;JoEliSoN carloS GUiMaraES 
SilVa, ***96296;JoElMa PaNToJa SoarES, ***09232;JoElSoN oliVEi-
ra da SilVa, ***05206;JoElSoN PaTricK QUEMEl SilVa, 
***05211;JoElSSoN caSTro PiNHEiro, ***61266;JoHN fiGUEirEdo 
dE liMa, ***92246;JoicE lETicia caBral dE NaZarE, ***46209;Joi-
ciETE frEiTaS foiciNHo, ***73280;JoilMa dE SoUZa alVES, 
***37236;JoilSoM da coSTa NaSciMENTo, ***61209;JoNaS PErEira 
dE SoUZa, ***55278;JoNaTaS araGao dE SoUSa, ***69264;JoNaTHa 
diEGo SaNToS da SilVa, ***97209;JoNaTHaN JoSE cardoSo dE Sa-
lES, ***97267;JoNES SadraK MoraES dE SoUSa, ***84236;JorGE 
aNdrEY dE oliVEira dE carValHo, ***87258;JorGE carloS SalES 
SaNToS JUNior, ***68231;JorlaNY criSTiNa da SilVa araUJo, 
***80239;JorlHES GoNcalVES liSBoa, ***04288;JoSE alEXaNdrE 
dE JESUS BaliEiro, ***97223;JoSE aNToNio PiZoN, ***13300;JoSE 
BErNardiNo SoUSa MoraES, ***37280;JoSE Eric rEiS GaMa, 
***05233;JoSE fEliPE fErrEira doS SaNToS, ***67203;JoSE fraN-
ciSco Sa coUTiNHo, ***42387;JoSE GUSTaVo TriNdadE dE SoUZa, 
***79250;JoSE HENriQUE coSTa raMoS, ***67262;JoSE HENriQUE 
rocHa dE SoUZa, ***23239;JoSE HUGo NUNES MoNTEiro da SilVa, 
***82231;JoSE lEaNdro NEVES rEiS, ***88223;JoSE lEoNardo ro-
driGUES dE SoUZa, ***99223;JoSE Maria dE SoUZa PErEira JUNior, 
***30287;JoSE MarTiNS BErNardo NoGUEira, ***71261;JoSE MaU-
ricio doS SaNToS liMa, ***60239;aNdrEia MicHEllE da TriNdadE 
TriNdadE, ***75204;JoSE WENdEll da SilVa PErEira, ***52296;JoSE 
WilliaM loBaTo BiTENcoUrT, ***37269;JoSEaNE cordoVil coElHo, 
***05272;JoSEaNE daS MErcES PalHETa MoNTEiro, ***44249;JoSi-
clEidE do carMo PacHEco, ***24220;JoSEfa rodriGUES JalES, 
***36230;JoSElENE SiQUEira coSTa, ***10287;JoSElicE araUJo da 
SilVa, ***36200;JoSiaNa daS NEVES raMoS, ***81246;JoSiaNdra 
TEiXEira MarQUES, ***02254;JoSiaNE alVES MoTa, ***68200;JoSia-
NE da VEiGa alBUQUErQUE, ***18287;JoSiaNE GoMES oliVEira, 
***67256;JoSiaNE MorEira ViaNa PErEira, ***37234;JoSiaNE Soa-
rES BarBoSa, ***18225;JoSilENE BENJaMiN doS SaNToS SoUSa, 
***81205;JoSilENE criSTiNa fiGUEirEdo caMarao, ***41268;Jo-
SiMar caMPoS doS SaNToS, ***23272;JoSiMara ModESTo do NaS-
ciMENTo SaNToS, ***26297;JoSiNa PaUla doS SaNToS corrEa Mi-
raNda, ***46293;JoSiNEia BraNdao rEiS, ***36226;JoSiNEidE fEr-
NaNdES MoNTEiro, ***70202;JoSUE liMa TEiXEira, ***44281;JoSUE 
riBEiro SaNToS, ***52230;JoYcE criSTiNa SarMENTo doS SaNToS, 
***88288;JoYcE MicaElli PErEira foNSEca, ***04277;JoYcE Ta-
MillES araUJo BaraTa, ***97272;JoYcE YaNca rEiS cadETE, 
***65227;JUciEllE MoNTEiro corrEa PiMENTEl, ***12215;JUcilEidE 
dE SoUZa SilVa, ***59270;JUciMara BriTo corrEa, ***31201;JUci-
Mara cardoSo da coSTa, ***90231;JUlia alVES liMa, ***44255;JU-
lia BrENda SoUSa SilVa, ***97252;JUlia iSaBEla do NaSciMENTo 
SilVa, ***73262;JUlYaNa da coSTa fErrEira, ***66287;JUliaNa da 
SilVa lEiTE, ***19102;JUliaNa da SilVa SoUSa, ***44376;JUliaNa 
dE alMEida TEiXEira, ***18220;JUliaNa dE caSTro caMPoS, 
***90200;JUliaNa do roSario fUrTado, ***21227;JUliaNa doS 
SaNToS lUSToSa, ***03260;JUliaNa doS SaNToS PaNToJa, 
***85211;JUliaNa roBErTa dE SoUSa MoNTEiro, ***23248;JUliaNa 
SoUSa dE aBrEU, ***55235;JUliaNE alMEida SoarES do NaSciMEN-
To, ***71234;JUliaNE oliVEira doS rEiS da SilVa, ***19220;JUliEl-
Ma fariaS PiNHEiro, ***16270;JUliEMillY fariaS MoNTEiro, 
***68231;JUliENdErSoN fariaS MoNTEiro, ***33284;JUliETE al-
caNTara da SilVa, ***31205;JUliETE criSTiNa oliVEira da SilVa, 
***82290;JUlio cESar da roSa doS SaNToS, ***95220;JUlio cESar 
fErrEira roSa, ***14277;JUlliE oliVEira liMa, ***88235;JUllY 
SoUZa caSTro, ***65200;JUlYaNa EWElYN GUiMaraES dE oliVEira, 
***02215;JUlYaNa oliVEira fUrTado, ***22214;JUlYETH fariaS Por-
TilHo, ***88253;JUrlENE rodriGUES da SilVa MorEira, 
***95351;JUSciaNa SilVa do NaSciMENTo, ***26227;KaciaNE HoNo-
rio MoraiS, ***44290;KaiK GUSTaVo oliVEira Baia, ***53261;Kai-
laNY BraNdao coSTa, ***75290;KailaNY da rocHa SilVa, 
***00289;KaMillE criSTiNa SoEiro MoraES, ***98225;KaMillY Gi-
SElla oliVEira SilVa, ***37283;KaMillY ViToria SilVa doS rEiS, 
***80200;KarEN adriEllY da SilVa oliVEira, ***46250;KarEN alYNE 
da SilVa raiol, ***89200;KarEN carolYNE TElES da cUNHa, 
***55224;KarEN faBYaNNY diaS E SilVa, ***93238;KarEN loPES da 
SilVa ErdMaNN, ***71671;KarEN PaTricia daMaScENo da foNSEca, 
***30211;KarEN PErEira MaTTa, ***25235;KariNa ElaYNE da SilVa 
raiol, ***46240;KariNa JESSica liMa XaViEr, ***39249;KariNa 
NaSciMENTo ModESTo, ***15214;KariNa roSa araUJo, ***08763;Ka-
riNE BaTiSTa dE SoUSa, ***47203;KariNE caValcaNTE MoraES, 
***86229;KariNE dE NaZarE caBral, ***48205;KariNE do Socorro 
da SilVa SoarES, ***53263;KariNa SilVa diNiZ, ***86270;KariNY 
PErEira dE liMa, ***16209;KariTa dE JESUS alVES fariaS, 
***60229;Karla aParEcida MEdEiroS oliVEira, ***29215;Karla 
caroliNE SaNTaNa loBaTo, ***56291;Karla cElESTiNa PiMENTEl, 
***54200;KarlENE SoUZa doS SaNToS coSTa, ***70206;KarolaiNE 
diaS BriTo, ***52218;KaroliNE criSTiNE SilVa doS SaNToS, 
***38296;KaroliNE MElrY roSa GoMES, ***81235;KaroliNY rodri-
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GUES SaNToS, ***25206;KaSSaNdra araUJo MarTiNS, ***75133;KaS-
Sia daNTaS da SilVa, ***81282;KaSSYo VicTor dE aQUiNo lEiTE, 
***56200;KaTHYaNE GUiMaraES PErEira, ***27287;KaTiaNE ValE 
NUNES, ***38268;KaTiaNNE do Socorro alMEida PiNHEiro, 
***48258;KaTlENN criSTiNiE riBEiro da SilVa, ***19226;KaUa NaS-
ciMENTo doS SaNToS, ***99201;KaUaN PaTriK BEZErra doS SaN-
ToS, ***89235;KaUaNNY MarGalHo NoroNHa, ***32225;KaUaNNY 
raiSSa doS SaNToS dUarTE, ***36299;KaUET dE VaScoNcElloS 
PraZErES, ***22292;KaYKY MacaUlaY da SilVa PiNHEiro, 
***01232;KEiciaNE do Socorro coSTa rodriGUES, ***73272;KEila 
BaSToS doS aNJoS, ***02267;KEila da coSTa MiraNda, 
***73294;KEila daNiElE dE araUJo cUNHa, ***41254;KEila JUliaNa 
PaNToJa VaScoNcEloS, ***08276;KEila lETicia rodriGUES da coS-
Ta ViaNa, ***00234;KEiTiaNE da SilVa E SilVa, ***68268;KEliaNNY 
raiaNNE doS SaNToS dUarTE, ***02203;KEliENE TEiXEira aMoriM 
da coSTa, ***53260;KEliTa BEZErra da SilVa, ***23103;KElliaNE 
TaVarES do NaSciMENTo, ***41232;KEllY criSTiNa aSSUNcao da 
SilVa, ***30200;KEllY PaTiEllY SoUSa da SilVa, ***92204;KEllY PE-
rEira oliVEira, ***73272;KElYaNE cardoSo dE MElo, ***13277;KEN-
dra BEaTriZ oliVEira da coSTa, ***25264;KENNEdY fErrEira lo-
PES, ***39274;KErolaiNE SaVaNa cardoSo doS SaNToS, 
***60220;KErolEN BrUNa SilVEira da SilVa, ***85294;KETlEN Mi-
riaN fErrEira da SilVa, ***48207;KEToriN aliNE PErEira fErrEira, 
***75289;KETYara SaNToS SilVa, ***20200;KEUrY Maiara da coSTa 
loPES, ***79247;KEVEN WallacE MoTa da SilVa, ***01210;KEVia 
MarGalHo NoroNHa, ***62279;KEViN araUJo da SilVa, 
***94283;KEYla criSTiNa rodriGUES MESQUiTa, ***96287;KEZia ca-
ValcaNTE dE laVor, ***72240;KEZia dE BriTo TEiXEira, 
***97200;KiaNY SalES corrEa, ***05204;KiMBErlY fErrEira MEl-
rES, ***92208;KiMBErlY KaTiaNE doS aNJoS da crUZ, ***76204;KiM-
Bili EVElY da SilVa MiraNda, ***50207;Klara licia MaciEl KaVa-
lErSKi, ***83127;KlEBEr PENElVa diaS JUNior, ***75243;KlEBSoN 
aUGUSTo SilVa dE SoUZa, ***35221;KlEiToN SoUZa da foNSEca, 
***57234;laElia PiNTo loBaTo, ***38200;laiaNE MaYara dE oliVEi-
ra NaSciMENTo, ***55210;laiaNY MiraNda alMEida, ***27239;lail-
ToN fariaS QUEiroZ, ***32291;laiS adriEllE BoTElHo doS SaNToS, 
***75230;laiS BarBoSa lacErda, ***80202;laiS coSTa MoraES dE 
oliVEira, ***39240;laiS criSllEY cardoSo cordoVil, 
***43259;laiS NaSciMENTo TEiXEira, ***69297;laiSE HElENa SilVa 
loPES, ***43246;laiSSa GoNcalVES dE caSTro, ***72249;laiSSa 
KarEN GUiMaraES MoUra, ***01805;laiZ dE caSSia MaToS BarroS, 
***47232;laNa BrENda da SilVa fUrTado, ***37201;laricE BaTiSTa 
da SilVa, ***80282;laricE fErrEira MarTiNS, ***71242;lariNY Ma-
NoElY coSTa SilVa, ***65284;lariSSa cardoSo TaVarES, 
***07275;lariSSa coSTa PiNTo, ***96206;lariSSa criSTiaNa alMEi-
da fErrEira, ***35228;lariSSa criSTiNi Garcia roSario, 
***02270;lariSSa daMaScENo MariaNo, ***45235;lariSSa diaS 
corrEa, ***77260;lariSSa fraNciEllE Sa doUrado, ***16246;la-
riSSa lUZia MacEdo SilVa, ***68277;lariSSa Maria doS SaNToS 
KoSTEK, ***93268;lariSSa riBEiro BoTElHo, ***80280;lariSSa 
SaNToS PErEira, ***97238;Valdir fErrEira GoNcalVES JUNior, 
***49269;laUriaNE dE faTiMa VErdE BorralHo, ***38311;laUricE-
lE da SilVa GoMES, ***66237;laUriENE SilVa doS SaNToS, 
***68220;laYS MoNTEiro da coSTa, ***63236;laYS NUNES da SilVa, 
***37258;laYSa ESTEPHaNE GoNcalVES frEiTaS, ***66263;laiZE fa-
riaS dE QUEiroZ, ***94268;laYSSE dE NaZarE oliVEira dE SoUSa, 
***46203;lEaNdro BarBoSa lacErda, ***62220;lEaNdro diaS da 
SilVa, ***56280;lEaNdro fraNco GoNcalVES, ***20238;lEaNdro 
HENriQUE da coNcEicao TaVarES, ***50205;lEaNdro PiNHEiro da 
SilVa, ***88230;lEaNdro ViEGaS dE SoUSa, ***46216;lEaNdro 
WilliaN PiNHEiro doS SaNToS, ***98281;lEciETE da VEra crUZ Va-
lENTE, ***47205;lEidiaNE BriTo PErEira, ***03202;lEidiaNE cUNHa 
do roSario PrESTES, ***19253;lEidiaNE do carMo MaciEl da coS-
Ta, ***49200;lEila criSTiNE MarTiNS aood, ***80210;lEiliaNE Pro-
GENio da SilVa, ***59237;lENiSE laMEira crUZ NEira, ***05220;lEo-
NaN BENicio loPES MoNTEiro, ***94205;lEoNardo BorGES da Sil-
Va, ***97205;lEoNardo cEliNdo rodriGUES lEao, ***17208;lEo-
Nardo dE aViZ doS rEiS, ***54230;lEoNardo doS SaNToS corrEa, 
***40212;lEoNardo fiGUEirEdo dE SoUZa, ***73268;lEoNardo 
HErNaNdES PirES, ***11279;lEoNardo Mafra dE SENa, 
***99237;lEoNardo oliVEira dE carValHo, ***91293;lEoNardo 
ViNiciUS Garcia SilVa, ***30208;lEoNE dE liMa da SilVa, 
***18290;lETicia BrUNNa da crUZ oliVEira, ***82221;lETicia dE 
oliVEira MoNTEiro, ***67210;lETicia dE SoUZa dE MElo, 
***67280;lETicia KarolaiNE doS SaNToS rocHa, ***27297;lETicia 
loPES da coSTa, ***97246;lETicia NEVES dE oliVEira, ***98225;lE-
Ticia PaMPloNa MEdEiroS lEal, ***54204;lETicia PiNHEiro liMa, 
***22224;lETicia riBEiro corrEa, ***83266;lETicia SoarES NaVE-
GaNTES, ***50260;lETicia SoUSa da SilVa, ***83241;lEVYNY criSTi-
Na do NaSciMENTo TEiXEira, ***49284;lEYdiaNE SEiXaS dE SoUSa 
BorBorEMa, ***82234;liaN GEorGE MEllo dE JESUS, ***02265;liaN 
SalES coSTa PiNHEiro, ***23246;liaNdra caroliNE do roSario 
SoarES, ***24220;lidiaNE liMa NoBrE, ***75215;lidiaNE MaYara 
dE oliVEira SaNToS, ***11280;lilia MENdES dE oliVEira, 
***61291;liliaN criSTiNa doS SaNToS rEiS, ***99888;liliaNE dE 
NaZarE da coSTa fErrEira, ***74291;liliaNE PErEira da coSTa, 
***27218;liliaNNE caroliNa cardoSo caNTE, ***33249;liNcolN 
SilVa BriTo, ***08208;liNda SUZaNa criSTiaNa alMEida fErrEira, 
***54281;liNdalVa alMEida dE oliVEira, ***22204;liNdiaNE coSTa 
da SilVa, ***83296;liriEl da SilVa SaMPaio, ***56276;liSSaNdro 
PacHEco cHaVES, ***57274;liVia BiaNca rEiS TriNdadE, 
***31272;liVia criSTiNa ViEira do roSario, ***88280;liVia da Sil-

Va dE MoraES, ***71213;liVia Garcia riBEiro, ***43287;liVia Mar-
cElY SoUZa da SilVa, ***40274;liVia Maria MoraES dE frEiTaS, 
***97215;lorENa da SilVa caSTro, ***81206;lorENE liS carValHo 
riBEiro, ***99296;loriEla dE oliVEira rodriGUES cidroNio, 
***46287;lorraNE criSTiNa araUJo MoNTEiro, ***99261;lUaN aU-
GUSTo coSTa daS cHaGaS, ***91250;lUaN carloS carValHo SilVa, 
***04248;lUaN caSTro SoUZa, ***80296;lUaN clEBEr SilVa doS 
SaNToS, ***88279;lUaN doUGlaS dE oliVEira da SilVa, 
***48278;lUaN PaTricK aVElar coSTa, ***01264;lUaN ViNiciUS 
carValHo da foNSEca, ***30237;lUaN ViTo rEGo dE NaSciMENTo, 
***19226;lUaN YUdi SaldaNHa GoNcalVES, ***98288;lUaNa aBi-
Gail MarTiNS PaMPloNa, ***48273;lUaNa Badia iNacio da SilVa, 
***12283;lUaNa BarBoSa da SilVa, ***48295;lUaNa BEaTriZ fEr-
NaNdES SardiNHa, ***15838;lUaNa BEaTriZ oliVEira SoUZa, 
***05202;lUaNa corrEa coSTa, ***76265;lUaNa dE SoUZa PiNTo, 
***05273;lUaNa doS SaNToS TEiXEira, ***21226;lUaNa fEliPE ri-
BEiro, ***57298;lUaNE frEiTaS alVES, ***01280;lUaNNa SETUBal 
riBEiro, ***21200;lUaNY dE caSSia roSario da lUZ, ***47269;lUca 
NUNES dE JESUS, ***95204;lUcaS corrEa doS SaNToS, ***58261;lU-
caS da SilVa daMaScENo, ***67208;lUcaS da SilVa fraNca, 
***57200;lUcaS dE SoUZa riBEiro, ***00200;lUcaS do carMo Pa-
cHEco dE SoUZa, ***55248;lUcaS doS SaNToS SilVa, ***38230;lU-
caS doS SaNToS TaPaJoS, ***60268;lUcaS EMMaNUEl BENTES car-
ValHo, ***00223;lUcaS fErNaNdo alVES da SilVa, ***81222;lUcaS 
GaBriEl rEiS SiQUEira, ***19211;lUcaS lEiTE SENa, ***26297;lU-
caS lEoNaN alVES SoarES, ***91200;lUcaS MoNTEiro caBral, 
***81226;lUcaS MoUra fErrEira, ***22241;lUcaS oliVEira da Sil-
Va, ***87210;BEaTriZ oliVEira doS SaNToS, ***45218;lUcaS Sa-
MUEl dE araUJo cUNHa, ***57277;lUcaS SarMENTo fErrEira ME-
dEiroS, ***51200;lUcaS ViNiciUS dE oliVEira loBaTo, ***06290;lU-
caS WilliaN alVES rodriGUES, ***46242;lUcElia coSTa E coSTa, 
***15227;lUcElia doS SaNToS rodriGUES, ***03200;lUcia daNTaS 
MElo, ***64253;lUciaN rodriGUES dE aGUiar, ***62272;lUciaNa 
carValHo doS SaNToS, ***15277;lUciaNa coNcEicao PErEira, 
***97268;lUciaNa criSTiNa rEiS doS aNJoS, ***04207;lUciaNa dE 
NaZarE rodriGUES carValHo, ***28215;lUciaNa flEXa dE oliVEi-
ra, ***09271;lUciaNa MoNTEiro dE SoUZa, ***77224;lUciaNa rEiS 
da SilVa, ***10259;lUciaNE do Socorro SilVa dE oliVEira, 
***67220;lUciaNo loPES da SilVa, ***22210;lUciaNo rEiS doS 
SaNToS, ***33200;lUciaNo SoarES da SilVa, ***49268;lUciclEidE 
SoUSa doS SaNToS, ***50225;lUciEli fErrEira da SilVa, 
***15274;lUciElMa PErEira fraNco, ***99215;lUciHEllEN VaNESSa 
SilVa da SilVa, ***15263;lUcilEia dE JESUS cHaVES dE oliVEira, 
***31386;lUcilENE dE SoUZa coiMBra, ***90206;lUcilENE rodri-
GUES alVES, ***73283;lUcilENE rodriGUES da SilVa, ***09202;lU-
ciVaNia alVES SaNToS, ***22255;lUiS claUdio JESUS MorEira lo-
PES, ***93238;lUiS EdUardo oliVEira da SilVa, ***30270;lUiS fE-
liPE fErrEira do roSario, ***28282;lUiS MarcElo SaNToS PErEi-
ra, ***26249;lUiS ViNiciUS SilVa da coSTa, ***20200;lUiZ aNToNio 
MoraES GoES, ***65272;lUiZ claUdio alMEida alMEida JUNior, 
***24208;lUiS daNiEl aSSUNcao PacHEco, ***56211;lUiZ fEliPE 
caSTro alcaNTara, ***03226;lUiZ fEliPE doS SaNToS SalES, 
***11254;lUiZ fEliPE SoarES ModESTo, ***21237;lUiZ fErNaNdo 
da SilVa SaNToS, ***97240;lUiZ GUilHErME lEiTE corrEa, 
***13207;lUiZ HENriQUE SilVa dE SoUZa, ***00287;lUiZ JUNior ro-
Sario dE aViZ, ***60255;lUiZ MaTHEUS Garcia carValHo, 
***66257;lUiZ oTaVio SilVa dE oliVEira, ***49238;lUiZ PaUlo Pro-
GENio cardiaS, ***19209;lUiZ roGErio coSTa doS SaNToS, 
***44210;lUiZa PiNTo da SilVa, ***27279;lUKaS alEXaNdEr loBo 
fErNaNdES, ***57264;lUriaN Nicacio dE oliVEira, ***36227;lU-
SiaNE carValHo NUNES, ***66215;lUZia SEBaSTiaNa SilVa doS SaN-
ToS, ***24215;MaciEl dE SoUSa ViEira, ***94240;MaciEl MiraNda 
rodriGUES, ***83297;MadSoN BarBoSa PacHEco, ***78240;Mad-
SoN WaNdEr dE SoUSa crUZ, ***88292;MaENdESoN doS SaNToS 
araUJo, ***56226;MaGNo caETaNo dE SoUSa, ***23236;MaHara 
Karla da SilVa lEiTE, ***70261;MaHUGNoN Pio BENJaMiN caPo cHi-
cHi, ***99203;MaiaNNE raYSSa carValHo da SilVa, ***09206;Maia-
ra cardoSo SilVa, ***21201;Maiara PErEira raiol, ***21242;Maia-
ra QUiNdErE da SilVa, ***69226;MaiEllY da SilVa SoUSa, 
***48252;MailE rocHa corrEa, ***54210;MailSoN doS SaNToS 
carValHo, ***69242;MaNoEl da coNcEicao corrEa, ***44208;Ma-
NoEl PEdro SaNToS da SilVa, ***58200;MaNoEl roSiNaldo PErEira 
MorEira, ***80278;MaNoEla dE NaZarE da SilVa SaNToS, 
***69299;MaNoElE criSTiNE SilVa alBUQUErQUE, ***58247;MaNUE-
la fariaS fEliZardo, ***24240;MaNUEla MEdEiroS EVariSTo, 
***16281;MaNUElEM aNdrEiNa cHaVES da crUZ, ***51200;MaNUEl-
lE JUliaNa oliVEira da SilVa, ***84252;Mara clEia BarroS da coS-
Ta, ***01204;MarcEla cardoSo alMEida, ***86287;MarcEla Zo-
raNTE fErrEira, ***79219;MarcElE doS SaNToS lEiTE liMa, 
***16240;MarcEliNo dUarTE do NaSciMENTo, ***53202;MarcElla 
HaYdEE fErrEira da SilVa, ***99230;MarcEllE raYla Baia filGUEi-
ra, ***68223;MarcElli dE PaUla carMo PErEira, ***64268;MarcE-
lo BarBoSa da SilVa PErEira, ***72238;MarcElo corrEa dE alMEi-
da, ***54272;MarcElo da crUZ BarBoSa, ***41203;MarcElo doS 
SaNToS acioli, ***46258;MarcElo SaNToS dE oliVEira, 
***84257;Marcia criSTiNa da coSTa SoUZa, ***36813;Marcia dE 
liMa BriTo, ***15215;Marcia dENiZE da SilVa GUiMaraES BaTiSTa, 
***64203;Marcia do Socorro da coSTa ValENTE, ***72215;Marcia 
MilENa raMoS fErrEira, ***31263;Marcia PiMENTEl do roSario, 
***30234;Marcia roBErTa SaNToS dE frEiTaS, ***96260;MarciaNo 
dE MaToS TaVarES, ***77298;MarciElE da SilVa do Mar, 
***07242;MarcilEia da coSTa BEZErra, ***53234;MarcilENE TriN-



 diário oficial Nº 34.744  133 Sexta-feira, 22 DE OUTUBRO DE 2021

dadE da TriNdadE, ***55286;Marcio daNTaS PErdiGao, 
***49220;Marcio JoSE oliVEira da SilVa, ***50203;Marco aNTo-
Nio SoUZa doS SaNToS, ***15260;Marco aNToNio ViEira SaNTia-
Go, ***12208;MarcoS aNToNio SoUZa da coSTa, ***78206;MarcoS 
aUrElio alVES loBaTo, ***79203;MarcoS faBio NEVES BarrETo, 
***49202;MarcoS GaBriEl aSSUNcao carValHo, ***34230;MarcoS 
PoNTE rodriGUES, ***39220;MarcoS raMoN coSTa TEiXEira, 
***54204;MarcoS rodriGo GoMES PaNToJa, ***94252;MarcoS VE-
NiciUS loBaTo BarroS, ***58280;MarcoS ViNicioS PUrEZa MacHa-
do, ***78200;MarcoS ViNiciUS BaTiSTa fErrEira fErrEira, 
***54276;MarcoS ViNiciUS coElHo carValHo, ***58201;MarcoS 
ViNiciUS cordEiro coNcEicao, ***44290;MarcoS ViNiciUS fErrEi-
ra da SilVa, ***52215;MarcoS ViNiciUS GUiMaraES dE SoUSa, 
***55268;MarcoS ViNiciUS liMa da SilVa, ***34298;MarcoS ViNi-
ciUS NoGUEira BarBoSa, ***58285;MarcoS ViNiciUS PErEira NE-
VES, ***35239;MarcoS ViNiciUS SaNToS doS rEiS, ***97291;Mar-
coS WilliaMS MoNTEiro NaSciMENTo, ***27280;MarcUS aNToNio 
da SilVa diNiZ, ***99222;Maria lUciaNa SaNToS SaNTaNa aMoEdo, 
***57253;Maria adriaNi corrEa da PaiXao, ***89210;Maria aN-
drEZa GaSPar doS SaNToS, ***42293;Maria aNToNia doS SaNToS 
SoUZa, ***16268;Maria arlETE cordoVil da SilVa da lUZ, 
***34272;Maria aUricElia SoUSa, ***61202;roSi KElY SilVa dE ME-
NEZES, ***16204;Maria caMila lEMoS dE MoUra, ***42236;Maria 
carEN daYaNE BorGES dE BarroS, ***43204;Maria cHalENE MoN-
TEiro MUNiEr, ***56250;Maria criSTiaNE corrEa da SilVa, 
***06297;Maria da coNcEicao da SilVa NEVES, ***65200;Maria 
daS dorES SaNToS alVES, ***14293;Maria daS GracaS SilVa PiNTo 
cordEiro, ***69250;Maria daS GracaS SoriaNo da SilVa, 
***49234;Maria daS NEVES araUJo daMaScENo, ***27282;Maria dE 
faTiMa BarBoSa da SilVa, ***60200;Maria dE faTiMa SaraiVa Mar-
TiNS MaciEl, ***61247;Maria dE NaZarE MElo dE SoUZa, 
***41244;Maria dE NaZarE NUNES Gaia, ***83260;Maria do liVra-
MENTo SaNToS coSTa, ***02268;Maria do rEMEdio SoUZa da SilVa, 
***39249;Maria do Socorro SilVa BriTo, ***24204;Maria EdilENE 
crUZ do NaSciMENTo, ***60204;Maria ElENicE araUJo SaNToS 
BorGES, ***64215;Maria EliNETE SaNTaNa liMa, ***50234;Maria 
EliZaBETH BorGES fErrEira, ***40220;Maria ElVirENE doS rEiS 
SaNToS, ***06206;Maria EriENE coSTa da SilVa, ***19226;Maria 
ESTHEr PENa doS SaNToS, ***70240;Maria fraNciSca MEdEiroS dE 
PiNa, ***27237;Maria GraciETE alVES dE liMa, ***18200;Maria 
iNES ValEriaNo, ***14291;Maria JoSE GoMES do carMo, 
***83860;Maria KaTiaNE PErEira MoNTEiro, ***91708;Maria lEo-
Nia fariaS alVES, ***90275;Maria lUciaNa coSTa alcaNTara, 
***22297;Maria lUZia caSTro da coSTa, ***16370;Maria MaNoElE 
da SilVa caBral, ***06254;Maria MiTiElE fErrEira doS rEMEdioS, 
***14204;Maria NadiaNE oliVEira VEraS, ***94220;Maria Nair 
oliVEira NaSciMENTo, ***55291;Maria NilZiNHa da SilVa fErNaN-
dES, ***20220;Maria PaTricia NUNES coSTa, ***25287;Maria PaUla 
ViaNa SilVEira, ***25256;Maria raiMUNda dE frEiTaS PiNTo, 
***58250;Maria raiMUNda liMa dE MoraES, ***16287;Maria rai-
MUNda PiNHEiro da coSTa, ***90220;Maria roNilda corrEa dE al-
MEida, ***19220;Maria roSa GoMES corrEa, ***46215;Maria ro-
SElia GoiS MorEira rocHa, ***64234;Maria roSilENE oliVEira 
SilVa, ***46280;Maria SaNTaNa GoNcalVES loPES, ***71253;Maria 
SElMa fErrEira JardiM SilVa, ***81287;Maria SiNEia da SilVa Ba-
TiSTa, ***54234;Maria TaNia SilVa PiNHEiro, ***52387;Maria Vic-
Toria SENa dE alMEida PErEira, ***11243;Maria ZElPiNa XaViEr 
rocHa, ***42260;MariaNa BarBoSa dE SoUZa, ***69287;MariaNE 
caroliNE coSTa riBEiro, ***33228;MariaNi aMaral SoEiro, 
***59217;Marilda dE oliVEira BorGES, ***92259;MarilEia dE JE-
SUS oliVEira PiMENTEl, ***12220;MarilENE fErNaNdES alcaNTara, 
***34220;MarilENE VaScoNcEloS fErrEira, ***61204;Marilia dE 
NaZarE GoNcalVES coSTEira, ***42224;Marilia fErrEira dE oli-
VEira, ***84220;MariliaNE laiZE SaNToS cordEiro, ***30288;Ma-
rilUcia MoraES dE BarroS, ***32241;MariNa NEVES PErEira, 
***55260;MariNaldo Vilar dE SoUZa JUNior, ***79231;Mario Ma-
riNHo dE alMEida coSTa, ***51253;MariSlEY doS rEiS PiNHEiro, 
***78253;MariZa fErrEira dE oliVEira, ***10282;MarlEidE fEr-
rEira dE frEiTaS, ***89233;MarlENE dE JESUS da SilVa QUarESMa, 
***89246;MarlEY SaNToS daS NEVES, ***18266;Marli aGUiar doS 
SaNToS, ***35234;MarliaNa SoUSa aMaral, ***24296;MarloN Mo-
raES da SilVa, ***62215;MarloS rENaN da coSTa faVacHo, 
***30249;MarlUcE dE NaZarE dE JESUS SaNTiaGo, ***91253;MarlU-
cia PEriS da SilVa, ***71218;MarTa fEiToSa alVES, ***99200;MarTa 
oliVEira carValHo, ***58253;MaTEUS fErrEira BarBoSa, 
***01231;MaTEUS fErrEira MEdEiroS, ***04204;MaTEUS HaVila dE 
araUJo TaVarES, ***14281;MaTEUS lEao carValHo, ***55217;Ma-
TEUS SoUZa fErrEira, ***98296;MaTEUS ViNiciUS BaldEZ BraGa, 
***31285;MaTHEUS BoTElHo PorTal, ***51268;MaTHEUS cardoSo 
coElHo, ***00274;MaTHEUS da SilVa rodriGUES, ***06286;Ma-
THEUS dE araUJo PErEira, ***96234;MaTHEUS dE MElo alENcar, 
***39249;MaTHEUS EMaNNUEl SilVa NoGUEira, ***21201;MaTHEUS 
iSMaEl da SilVa lEal, ***03280;MaTHEUS lEVi BiSPo da SilVa, 
***07269;MaTHEUS PirES da SilVa, ***36208;MaTHEUS ricKElME 
liMa GaViao, ***90362;MaTHEUS SilVa BarBoSa, ***40222;Maria dE 
JESUS rocHa da SilVa, ***90268;MaTHEUS WallacE dE oliVEira liS-
Boa, ***79203;MaTildE iTacY liMa dE oliVEira, ***33253;MariNa 
SaNToS dE BriTo, ***28260;MaUricio aUGUSTo da SilVa PiNTo, 
***52298;MaUricio coSTa dE SaNTaNa JUNior, ***21206;MaUricio 
diaS dE SoUZa, ***64217;MaUricio rodriGUES da SilVa, 
***56249;MaX fraNKliN aMaral BorGES, ***86210;MaYaNE SilVa 
JEroNiMo doS SaNToS, ***17242;MaYaNE SilVa loPES, 

***12268;MaYara da SilVa GlYM, ***42291;MaYcK rEiNaN GoMES 
crUZiNHa, ***40286;MaYcoM lUcaS GoMES dE SoUZa, ***14256;MaY-
coN rEiS PaiXao, ***34214;MaYKo GUrrEiro dE SoUZa, 
***86250;MaYla BrENda SoUZa rocHa, ***38273;MaYla TaHiS alBU-
QUErQUE do carMo, ***92216;MaYro fraNciSco lEal dE aBrEU, 
***26231;MaYSa coSTa da SilVa oliVEira, ***99222;MaYSa da SilVa 
MacHado, ***49272;MaYZa criSTiNa GoNcalVES da crUZ, 
***58284;MEG dE NaZarE alVES liMa, ***06201;MEirE dE JESUS Via-
Na coSTa, ***31260;MEiriVoN dE SoUZa, ***30210;MEliSSa da coS-
Ta MacHado, ***72203;MEliSSa ViToria liMa MaToS, ***71272;MEl-
QUESEdEQUE PErEira dE oliVEira filHo, ***15234;MElQUEZEdEQUE 
caMPoS SilVa, ***95287;MElQUiSEdEQUE ValENTE caMPoS, 
***73278;MElrY MoraiS daS NEVES, ***07933;MEridYaNE GracE dE 
SoUSa PErEira, ***70289;MErilaNi loPES MaGNo, ***75234;ME-
roNY MoraiS daS NEVES, ***76244;MErYUcHEE BEaTriZ liMa PalHE-
Ta, ***24289;MESaQUE SaNcHES da SilVa, ***80273;MicElia lUiSa 
dE SoUSa, ***23234;MicHElE SilVa raiol, ***76287;MicHEli rodri-
GUES doS aNJoS, ***95256;MicHEllE Maria dE oliVEira, 
***08268;MicHEllE SaNToS fErrEira, ***18245;MiKaEl roBErTo 
lEiVa rocHa, ***38274;MilENa lariSSa corrEa SaNToS, 
***53270;MilENa MacHado MElo, ***80214;MilENE criSTiNa MorEi-
ra corrEa, ***57709;MilENE dE liMa riBEiro PaiVa, ***82206;MilE-
NE dE SEiXaS MarTiNS caBral, ***30244;MilENildo dE BriTo fEr-
rEira, ***05204;MilENildo dE BriTo fErrEira JUNior, ***94258;Mil-
ToN rafaEl SilVa flEXa, ***07200;MiQUEiaS da SilVa dE oliVEira, 
***06270;MiQUEiaS SoUZa da SilVa, ***87256;MiraNY dE SoUZa 
SilVa, ***09219;MirElE daMaScENo lEal, ***75293;MiriaM GoMES 
da coSTa, ***29215;MiriaN SENa MorEira MoraES, ***70200;Mirla 
THaiSSa SilVa dE PaiVa, ***39260;MirlEN HEVilY da coSTa PENa, 
***71256;MirlENE TaVarES fUrTado dE PaUla, ***94234;MirlENE 
VaNESSa MaciEl caSTro, ***88290;Miro TiaGo BriTo fariaS, 
***02272;MiSSiElE MoNTEiro do NaSciMENTo, ***52240;MoiSES 
daS NEVES cardoSo, ***84200;MoiSES ViNiciUS SoUZa oliVEira, 
***01206;MoNaElcY GoMES EVaNGEliSTa, ***22230;MoNaliZa HElE-
Na caNElla doS SaNToS, ***83214;MoNica alVES doS SaNToS, 
***75211;MoNica criSTiNa dE MoraES MoTTa, ***13234;MoNica 
criSTiNa frEiTaS da SilVa, ***01204;MoNica criSTiNa PaiXao liMa, 
***29213;MoNica lorENNa alMEida SilVa, ***47377;MoNiQUE EMa-
NUElY foro SoUZa, ***81273;MUrilo ViaNa alMEida, ***40292;MYr-
cEa da SilVa SoarES, ***65220;aNa PaUla aNdradE doS SaNToS, 
***49260;Nadia lUaNa dE SoUZa, ***95290;NadiNE ViaNa rodri-
GUES, ***13244;NaGila PiMENTEl alMEida, ***38203;NaGila PirES 
da SilVa, ***14218;Naiara diaS araUJo, ***38291;Naiara criSTiNa 
dE SoUSa foNTES, ***32250;Naiara riBEiro da cUNHa, 
***34206;Naiara SEPEda ViaNa, ***74280;Nara clEicE alMEida Sil-
Va, ***93265;Nara rafaEla araNHa corrEa, ***69258;NarrErY 
VEiGa TaVarES, ***09280;NaTacHa da SilVa PiNTo, ***22200;NaTaEl 
alENcar da SilVa, ***30296;NaTalia carValHo BraGa, ***58200;Na-
Talia daYNa da SilVa coSTa aMaral, ***65237;NaTalia EMilia fi-
GUEirEdo riBEiro, ***78287;NaTalia TaTiaNE aNdradE dE araUJo, 
***19280;NaTHalia fErrEira MarTiNS, ***35231;NaTHalia Mara fa-
riaS dE alMEida, ***52234;NaTHalYa caValcaNTE SoUZa, 
***80226;NaTHaN caSTro loPES, ***65241;NaTHaN doUGlaS Bailao 
BarroS, ***24202;NaYaNE loPES dE liMa, ***34200;NaYaNNE KarY-
NE MoNTEiro do NaSciMENTo, ***69212;NaYara criSTYNE ViaNa 
SaNToS, ***05272;NaYara da SilVa raiol, ***50225;NaYara PirES 
da SilVa, ***04233;NaYHara SiQUEira dE fariaS, ***42270;NaYla 
caroliNa SacraMENTo foNSEca, ***92240;NaZarE fErrEira dE lE-
MoS, ***55283;NEaNdro coElHo Prado, ***22251;NEidiaNE SoUSa 
rEiS, ***49250;NEilSoN alENcar PiMENTEl, ***06274;NElSoN SoU-
Sa PiNHEiro, ***87272;NEUciVaNia dE SoUSa BarrEiroS, 
***95210;NEUriaNE MorEira aMaral, ***20260;NicolaS GaBriEl 
BENTES cardoSo, ***26265;NicolE BEaTriZ fErrEira Maia, 
***29288;NicolE BrUNa liMa BoTElHo, ***24249;NicolE fEliX PE-
rEira, ***62252;Nidia dE PaUla da SilVa aViZ, ***80212;NiElSa 
MoraES BarBoSa, ***92388;Nild laNa BriTo GoMES, ***45201;Nil-
SoN da SilVa E SilVa, ***76253;NilSoN diaS ESTEVaM, ***04249;Nil-
ZETE GoMES ViaNa, ***75200;NiValdo Garcia da SilVa, ***63253;Ni-
Via aSSUNcao MoUra BorGES, ***79263;NiViaNE do Socorro al-
VES MarTiNS, ***91253;NorMaNdo dE SENa alVES NEVES, 
***37268;NUBia criSTiNa NaSciMENTo, ***80277;NUBia SilVaNa 
riBEiro da SilVa, ***18220;NUBia ValEria loPES da SilVa, 
***75272;NUria Safira lEal fErrEira, ***37200;odilEia Maria Sa-
Gica, ***52272;oNiValdo doS rEiS coElHo, ***23291;oricilENE 
MacEdo cardoSo, ***21260;oZaNa alMEida da SilVa, ***49257;oZi-
NETE rEiS SaNToS, ***36253;PaBlicia Maira NaSciMENTo rocHa, 
***22382;PaBlo cUNHa PiNHEiro, ***34203;PaBlo Said alMEida 
NaSciMENTo, ***88226;PaBlo VicTor VaNSilEr da SilVa, 
***24249;PaloMa MoUra da SilVa, ***25279;PaMEla criSTiNa diaS 
aBrEU, ***68225;PaMEla criSTiNa riBEiro frEiTaS, ***29234;PaME-
la faBiaNa PiNHEiro dE caMPoS, ***72204;PaMEla lorraNY coSTa 
MiraNda, ***48299;PaMEla rodriGUES NaSciMENTo, ***77242;Pa-
MEla SoUSa coNcEicao, ***09240;Paola MirElla aBrEU riBEiro, 
***86260;PaTricia cilENE MacEio BarBoSa, ***64209;PaTricia dE 
faTiMa doS SaNToS GaMa, ***95216;PaTricia dE SoUSa PaNToJa, 
***49214;PaTricia dE SoUSa PErEira, ***73228;PaTricia dUarTE 
rioS, ***93248;PaTricia forMiGoSa PiNHEiro, ***36248;PaTricia 
Maria da SilVa, ***21220;PaTricia doS SaNToS coSTa, ***21137;Pa-
Tricia SaNToS da SilVa, ***59230;PaTriciaNE doS SaNToS BiTEN-
coUrT, ***76218;PaTricK SoUSa da SErra, ***27200;PaTricK 
WallacE dE SoUZa MacHado, ***65263;PaUla aBraao dE aGUiar 
PErEira, ***18207;PaUla aNdrESSa ViEira TEiXEira, ***69214;PaU-
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la criSTiNa dE SoUZa SoarES, ***14272;PaUla doS SaNToS diaS, 
***36223;PaUla EVElYN SErrao calaNdriNE, ***40290;PaUla Gi-
SElY SilVa SaNToS, ***61268;PaUla JUliaNa da SilVa alVES, 
***67207;PaUla raYaNE PaiXao coSTa, ***98240;PaUliaNa PErEira 
dE SoUSa, ***57137;PaUlo aNToNio MoraiS SilVEira filHo, 
***50230;PaUlo daNiEl fUrTado TaVarES, ***68213;PaUlo fEliPE 
fErrEira corrEa, ***29242;PaUlo HENriQUE BarroS doS SaNToS, 
***65200;PaUlo HENriQUE oliVEira BarBoZa, ***35243;PaUlo JoSE 
MoraES cHaVES, ***40235;PaUlo JUNior fariaS TriNdadE, 
***30202;PaUlo MarcElo TriNdadE SilVEira, ***60220;PaUlo Ma-
TEUS SilVa doS rEMEdioS, ***87210;PaUlo SErGio BaTiSTa ViEira 
JUNior, ***22220;PaUlo SErGio coUTiNHo da SilVa, ***72236;PaU-
lo VicTor lUZ da SilVa, ***77201;PaUlo VicTor SilVa doS SaNToS, 
***94297;PEdro alEXaNdrE BarBoSa SaNTaNa, ***83207;PEdro 
Jairo raMoS BraNdao, ***69203;PEdro oliVEira NaSciMENTo 
NETo, ***40213;PEdro YaN SilVa VilHENa, ***86273;PoliaNNa aro-
cHE doS SaNToS, ***44390;PolliaNa PaiXao da coSTa, 
***58206;PriScila araUJo alBUQUErQUE, ***03280;PriScila criS-
TiNa Garcia UcHoa da SilVa, ***45236;PriScila NaYara fErrEira 
SEaBra, ***24291;PriScila VaScoNcEloS GoMES, ***25282;PriS-
cilla diaS SaNTaNa SaNToS, ***16590;QUEZia da cUNHa SilVa, 
***72262;QUEZia lariSSa SilVa SoUZa, ***67214;radiGE do ESPiri-
To SaNTo NoNaTo BraGa, ***69204;rafaEl BarBoSa PENa, 
***18201;rafaEl crUZ dE liMa, ***41298;rafaEl doUGlaS PErEira 
dE SoUZa, ***59278;rafaEl HENriQUE coElHo liMa, ***37269;ra-
faEl MoUra da SilVa, ***25240;rafaEl PaTricK riBEiro GoMES, 
***78257;rafaEl SaMir da coSTa foNSEca, ***33237;rafaEla Bri-
To GoNZaGa, ***56205;rafaEla dE SoUSa rodriGUES, ***87270;ra-
faEla KaroliNE do carMo lacErda, ***26220;rafaEla MENEZES 
MoNTEiro, ***10293;rafaEla MiraNda caMEcraM, ***92209;ra-
faElla caroliNE SilVa E SilVa, ***10289;rafaElla dE JESUS SaNToS 
GoNcalVES, ***75261;rafaEllE cHriSTYNE oliVEira doS SaNToS da 
cUNHa, ***24249;rafaEllE dE NaZarE NaSciMENTo araUJo, 
***26291;rafaEllY doS PaSSoS PErEira, ***52203;raiaNE da SilVa 
dE frEiTaS, ***94250;raiaNE GiZElla fariaS da SilVa, 
***96244;raiaNE HENriQUE doS SaNToS, ***59272;raiaNE SilVa 
BarroS, ***82278;raiaNNY ViToria SilVa doS SaNToS, 
***39211;raidY do Socorro aZEVEdo da MacENa, ***55270;raila-
Na raQUEl doS SaNToS loPES, ***40201;raildo liMa MENdES, 
***14238;raildo loBaTo alfaia, ***32217;raiMUNda dE oliVEira 
MacHado, ***63268;raiMUNda GlEicE dalMacio doS SaNToS, 
***94247;raiMUNda raiaNE QUEiroZ aNdradE, ***80240;VicTor 
BarroS raMoS, ***35269;raiMUNdo fraNciSco filHo, 
***32287;raiMUNdo NoNaTo SErGio BarrETo da SilVa, 
***12204;raiNiElY dE fraNca fraNco, ***82285;raiSSa EdUarda 
raMoS doS SaNToS, ***36209;raiZa BUaNa TEiXEira alMEida, 
***11247;raiZa PaMEla da SilVa roSa, ***65262;raNa MoraES al-
MEida, ***81234;raNiElY caMilY aMador fErrEira, 
***58291;raNiElY NaSciMENTo dE oliVEira, ***11228;raNiElY PaM-
PloNa SoUSa, ***12210;raQUEl aldaYSE SilVa da coSTa, 
***20200;raQUEl caroliNa doS SaNToS caMPoS, ***60236;raQUEl 
da coNcEicao liMa colarES, ***98215;raQUEl dE JESUS NoGUEira 
da SilVa, ***92263;raQUEl EVaNGEliSTa cHaVES, ***16291;raQUEl 
HElENa SaNToS SaNTiaGo, ***91218;raQUEl MEdEiroS PiMENTa, 
***85298;raQUEl SilVa carNEiro, ***18282;raQUEl SoarES BESSa, 
***62200;raQUEliNE da SilVa loPES, ***97240;rarYToN BarBoSa 
BarroSo, ***17204;raUaNdrEEl dE aBrEU BriNGEl PErEira, 
***66174;raUl VicTor MaciEl doS SaNToS, ***04235;raY dE Mo-
raES GoNcalVES, ***77280;raY PaiXao rodriGUES, ***13254;raYa-
NE alMEida MUNiZ, ***41247;raYaNE dE SoUSa PiNHEiro, 
***61265;raYaNE ViToria dE frEiTaS rodriGUES, ***82260;raYaN-
NE oliVEira dE aBrEU, ***56204;raYlaNa cilENE BriTo da SilVa, 
***81211;raYlaNE coNcEicao dE MaToS, ***44254;raYlaNE da Sil-
Va aMaral, ***14262;raYlENE riBEiro doS SaNToS, ***95241;raYMa-
ra QUEiroZ MoNTEiro, ***11208;raYNEr fraNco GoMES, 
***01293;raYra coUTiNHo PiNHEiro, ***57283;raYSSa aBrEU da 
SilVa, ***48269;raYSSa aZEVEdo da MacENa, ***43263;raYSSa BEa-
TriZ da SilVa oliVEira, ***69202;raYSSa BEaTriZ fErrEira da Sil-
Va, ***41288;raYSSa fariaS BaTiSTa, ***81224;raYSSa GEoVaNa 
SoUZa raMoS, ***02247;raYSSa PalHETa SoarES, ***91283;raYZa 
doS SaNToS fiGUEirEdo, ***10209;rEBEca EVEllYN MiraNda TaVa-
rES, ***20258;rEBEca SENa TriNdadE, ***57281;rEBEcaH SilVa 
aBadESSa GoNcalVES, ***49271;rEBEKa criSTiNa MENdES da coS-
Ta, ***61202;rEGiaNE do Socorro da SilVa SoUSa, ***84220;rE-
GiaNE do Socorro liMa, ***26290;rEGiaNE loPES doS SaNToS, 
***83210;rEGiaNE rodriGUES da SilVa, ***48260;rEGiaNY PErEira 
MacHado, ***91252;rEGiNa KEllY GoMES da rocHa, ***44232;rEGi-
Na TEiXEira aMaral, ***75263;rEGiNa TElMa dE aBrEU coSTa, 
***00206;rEGiNaldo cardoSo rodriGUES, ***45204;rEiNaldo Vi-
NiciUS MacHado MElo, ***16210;rENaN BraGa dE SoUSa, 
***02288;rENaN MarTiNS da SilVa, ***45288;rENaTa BarBoSa doS 
SaNToS, ***02204;rENaTa criSTiNa SoUSa da SilVa, ***54261;rE-
NaTa GaBriEla da SilVa fErrEira, ***72244;rENaTa PErEira do 
NaSciMENTo, ***52252;rENaTa PriScila PErEira dE SoUZa, 
***22274;rENaTo da SilVa SaNToS, ***05268;rENaTo daNiEl do 
NaSciMENTo MoNTEiro, ***70224;rENNaN THiaGo raMoS, 
***02208;rENNEr raMoS dE oliVEira, ***02259;rEYNaldo caSTro 
da lUZ, ***05224;rHafaEl lENoM dE dE SoUZa lESSa, ***31240;riaN 
carloS aSSUNcao NoVaiS, ***93206;riaN MaTHEUS NEVES PaNToJa, 
***23224;ricardo liMa loBaTo, ***01208;ricardo rEGiS BENTES, 
***68254;ricHElE Maiara PiNHEiro dE liMa, ***73232;riKElME Vi-
NiciUS GoNcalVES frEiTaS, ***19253;riSaNGEla aNdradE dE frEi-

TaS, ***95204;riTa dE caSSia da foNSEca dE SoUSa, ***33263;riTa 
dE caSSia dE oliVEira, ***14204;riTa GaBriEla do roSario Baia, 
***52289;riTaEllE MarQUES liMa, ***72248;riTali dE SoUZa, 
***60208;riVaNicE aBrEU da SilVa, ***60249;roBErT alMEida da 
SilVa, ***52287;roBErT BaSToS doS aNJoS, ***10286;roBErT rEBE-
lo da coNcEicao, ***64203;roBErTa coElHo caBral, ***82263;ro-
BErTa MoNTEiro SaBio, ***17215;roBErTo SilVa MoNTEiro, 
***64218;roBErTo SilVa NaSciMENTo JUNior, ***22225;roBSoN 
adElaN aSSUNcao dE carValHo, ***95210;roBSoN aNdrE da SilVa 
TEiXEira, ***90227;roBSoN fErrEira, ***25257;roBSoN SaNTaNa 
BarroS, ***43202;roBSoN WallaccY MoraES da SilVa, 
***36219;rodriGo JaNdErSoN doS SaNToS, ***62277;rodriGo 
PoNTES do ESPiriTo SaNTo, ***84201;roGEr GaBriEl dE araUJo 
liMa, ***28241;roMadoNNY rEiS lira, ***14229;roMUlo oliVEira 
SilVa, ***16205;roNald dE oliVEira SoUZa, ***23298;roNald fa-
Bricio SilVa araGao, ***40259;roNald GUSTaVo do ESPiriTo SaN-
To rocHa, ***42213;roNald lUcaS Maia BoTElHo, ***38235;ro-
Nald MaTHEUS MENdES da coSTa, ***74262;roNaldo BriTo da Sil-
Va, ***90230;roNaldo MorEira alVES, ***33282;roSa dE NaZarE 
ViEira do NaSciMENTo, ***42287;roSa EMaNUEllE doS SaNToS lEi-
TE, ***87290;roSa fErrEira MacHado, ***71272;roSaNa carValHo 
dE JESUS, ***08207;roSaNa Maria dE liMa MoUra, ***44205;roSa-
Na SilVa dE liMa, ***07234;roSaNGEla NaSciMENTo da rocHa, 
***63287;roSaNGEla oliVEira TriNdadE, ***25262;roSE JENNYfEr 
MoUra SaNToS, ***82234;roSEaNE BarBoSa doS SaNToS, 
***73730;roSEaNE da SilVa carValHo, ***85272;roSEaNE SalES 
PErEira MarQUES, ***57220;roSElia alVES daS cHaGaS, 
***93200;roSElia do coUTo SaNToS, ***74272;roSEliaNa aMoriM 
coSTa, ***66215;roSEMarY SaNToS da coSTa, ***19200;roSiaNE 
aNaSTacia SENa PadilHa da SilVa, ***75215;roSiaNE da coSTa Bri-
To, ***87243;roSiEllEN TEiXEira SENa da coSTa, ***65293;roSi-
lEia oliVEira dE SoUZa, ***84235;roSiNaldo carNEiro BraBo, 
***04207;roSiVaN dE MElo VErGoliNo, ***03230;roSiVaNE do So-
corro daS NEVES NoVaES, ***88268;roSiVaNia KiriXi MUNdUrUKU, 
***74298;roZaNa MoUrao MoUra aNdradE, ***66260;roZiMEirE 
BEZErra dE SoUZa, ***31203;roSiMEri da aNUNciacao dE SoUZa, 
***56204;rUaN MarTiNS da SilVa, ***76248;rUaN rafaEl da coSTa 
MoNTEiro, ***30220;rUaN VicTor SaNToS BEZErra, ***84209;rU-
BErlaN doS aNJoS fariaS, ***97234;rUi roMaNo da SilVa roMariZ 
BiSNETo, ***45274;rUTE Mara VENaNcio dE alMEida, ***72239;rUTH 
cardoSo liMa, ***53225;rUTH do Socorro liMa PErEira, 
***47234;rUTH HElEN SoUZa ProGENio, ***85250;rYaN aUGUSTo 
rodriGUES aMaral, ***18260;rYaN lUcaS alMEida MaToS, 
***67290;rYaN PaTricK SilVa da SilVa, ***06214;rYaN SoUZa Gal-
Vao, ***34212;rYaNN adriaNo PiNHEiro MaToS, ***77285;SaBriNa 
da SilVa BaTiSTa, ***43221;SaBriNa dE SoUZa carValHo, 
***98281;SaBriNa fUrTado MElo, ***24221;SaBriNa PaTricia ro-
driGUES corrEa, ***45226;SaiMoN VaScoNcEloS da rESSUrrEi-
cao, ***90260;SallY oliVEira SilVa, ***36224;SaMaNTHa SaraiVa 
doS SaNToS, ***74290;SaMara BaHia dE oliVEira, ***60268;SaMa-
ra riBEiro SaNToS, ***79227;SaMEla liMa doS SaNToS, 
***25201;SaMEla PaTricia dE SoUSa aSSiS, ***27283;SaMila 
BaliEiro riBEiro, ***52221;SaMilli SUElEN GoNcalVES TEiXEira, 
***49215;SaMilY raiSSa MoNTEiro dE aNdradE, ***24241;SaMir 
MElo PaNToJa, ***56234;SaMUEl faGUNdES laraNJEira, 
***64265;SaMYElE SoUZa da SilVa, ***95230;SaNara da SilVa 
MElo, ***92200;SaNdra fErrEira dE araUJo, ***96234;SaNdra 
coSTa GoUVEia, ***42213;SaNdra loBaTo GoMES, ***75268;SaN-
drilENE da coSTa da SilVa alMEida, ***86202;Sara EMillY cardo-
So daMaScENo, ***26256;Sara fErrEira doS SaNToS, 
***23249;Sara HElENa fErrEira corrEa, ***32267;Sara raiSSa 
loBaTo fErrEira, ***15213;SaraH BlaNco da coSTa oliVEira, 
***52256;SaraH corrEa QUEiroZ, ***38291;SEBaSTiaNa riBEiro 
dE araUJo, ***82234;SElMa dE SoUSa EPifaNio, ***62291;SElMa 
Maria PiMENTEl loBaTo, ***54249;SErGio HENriQUE SilVa dE Mi-
raNda, ***82249;SErGio JoSE araUJo fiGUEira, ***70268;SErGio 
loHaN SoEiro coSTa fErrEira, ***73241;SHaTYNa dE PaUla lEiTE 
fErrEira, ***90288;SHEila PaTricia oliVEira SilVa, 
***73215;SHEilla MacEdo caldEira, ***60247;SHEllY SMiTH coSTa 
SilVa, ***31237;SHErlEN dE alMEida loBaTo, ***21248;SHEYlla 
caSTilHo TaVarES, ***79220;SHirlENE coNcEicao dE aMoriM, 
***68215;SHirlEY fErrEira rodriGUES, ***49202;SHirlEY rUTH al-
MEida dE SoUZa, ***18268;SHUiaNE SaMara loPES GoNcalVES, 
***31273;SidiNa criSTiNa GoNcalVES dE SoUZa, ***56229;SidNEY 
BarrEiro dE SoUSa, ***33219;SidNEY loPES NaSciMENTo, 
***40225;SidNEY NaTaNaEl MaciEl alVES, ***54220;SilMara SilVa 
MarQUES, ***00276;SilVaNa BaliEiro riBEiro, ***52246;SilVaNa 
GoNcalVES da SilVa, ***50260;SilVaNa BaTiSTa PoNTES, 
***39268;SilVaNE dE SoUSa ViEira, ***82206;SilVia criSTiNa ra-
BElo diaS, ***35219;SilVia TaYENE liMa E liMa, ***55212;SilViaNE 
criSTiNa MoNTENEGro frEiTaS, ***48286;SilVio roMUlo NaSci-
MENTo dE aBrEU, ***11209;SiMoNE BarBoSa alMEida, ***32232;Si-
MoNE carValHo Garcia, ***30253;SiMoNE criSTiNa VilariNo GoN-
calVES, ***30282;SiMoNE ViEira dUarTE, ***15249;SoaNY da roSa 
ViEira, ***17277;SolaNGE BarBoSa da coSTa, ***18272;SoNia 
MarGarET raMoS rodriGUES, ***28249;SoNia Maria dE oliVEira 
SoarES, ***12287;Soraia coSTa PirES, ***16269;Soraia da SilVa, 
***03293;ESTEfaNi cHaGaS lEal, ***87221;STEPHaNiE fErNaNda 
MoNTEiro PErETTa, ***50203;STHEfaNY QUEiroZ MorEira, 
***02248;SUaNE roBErTa fErrEira MiraNda, ***98290;SUaNNE 
criSTiaN aGUiar fErNaNdES, ***50230;SUElEM criSTiNE da SilVa 
MorEira, ***75206;SUElEM da coNcEicao SilVa doS SaNToS, 
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***30242;SUElEM doS SaNToS liSBoa, ***84215;SUElEN fariaS dE 
liMa, ***88289;SUElEN fErrEira NaSciMENTo, ***60299;SUElEN 
NUNES fariaS, ***02295;SUElEN VaNESSa dE BriTo, 
***63204;SUEllEM criSTiNa SoUZa alVES, ***85267;SUENY Karla 
GoMES caMPoS, ***61203;SUZaNa criSTiNa SENa dE SoUZa, 
***36200;SUZaNa dE JESUS liSBoa riBEiro, ***53270;SUZaNa fUr-
Tado da cUNHa, ***83268;SUZaNE HEloYSE MaGNo riBEiro, 
***83260;SUZElEN doS SaNToS MoraES, ***50249;SUZiaNE dE al-
MEida dE aBrEU, ***07206;SUZY criSTiNa MoraES dE SoUZa araU-
Jo, ***59253;TaBiTa ViToria crUZ raBElo, ***30209;Tailara doS 
SaNToS QUEiroZ, ***27241;TaiNa alaricE da coSTa oliVEira, 
***07204;TaiNa MarcEllE doS SaNToS ViEira, ***21274;TaiNara 
cardoSo SilVa, ***19246;TaiNara NaSciMENTo dE liMa, 
***05275;TaiS MoNTEiro dE oliVEira, ***51269;TaiS SilVa doS 
SaNToS, ***29214;TaiSE PiNTo cardoSo da SilVa, ***68291;TaliTa 
dE SoUZa da SilVa, ***31215;TaliTa loPES doS SaNToS, ***63208;Ta-
liTa oliVEira SilVa, ***20200;TaliTa SilVa da SilVa, ***27200;Ta-
Mara dE PaUla faVacHo caMElo, ***70275;TaMirES MoNTEiro do 
laGo, ***96205;TaMirES PaNToJa BarBoSa, ***27201;TaMirES SilVa 
SoUZa, ***64271;TaMYrES caroliNE dE oliVEira PErEira, 
***31207;TarciSio ViTor BaTiSTa da SilVa, ***50291;TaSio roBEr-
To MoUra liMa, ***72210;TaSSio lUcaS PErEira BriTo, ***15253;Ta-
TiaNa SiQUEira XaViEr SilVa, ***60220;TaTiaNE TEiXEira dE MElo, 
***25228;TaYaNE MarQUES BraGa, ***82286;TaYaNE MoNTEiro do 
laGo, ***05260;TaYaNE foNSEca MENdES, ***84243;TaYNa criSTiNa 
aMador SaNToS, ***89281;TaYNa fErrEira NaSciMENTo, 
***33249;TaYNa TaiS dE araUJo alVES, ***75251;TElMa lUcia ra-
MoS dE SoUZa, ***07253;TEolENE rEiNalda SErra dE oliVEira, 
***96250;TErEZa criSTiNa aSSUNcao NUNES, ***38215;TErEZiNHa 
dE JESUS da SilVa, ***32249;TErEZiNHa NUNES TraVaSSoS, 
***70225;THaiaNa daMaScENo rEiS, ***39207;THaiNa BaliEiro PE-
droSa, ***94268;THaiS araUJo da SilVa, ***79285;THaiS criSTiNa 
GoMES PiNHEiro, ***29832;THaiS doS SaNToS da SilVa, 
***54200;THaiS doS SaNToS VilHENa, ***33200;THaiS oEiraS dE 
fraNca, ***63291;THaiSE VEroNica fErrEira da SilVa, 
***77277;THalia caValcaNTE da coSTa, ***16280;THalia dE BriTo 
BrilHaNTE, ***61240;THalia dE NaZarE PErEira BriTo, 
***23272;THalia SoUSa dE alBUQUErQUE, ***14206;THaliSoN liS-
Boa BaliEiro, ***91259;THaliTa caroliNa BorGES BENTES, 
***99230;THallYSSoN lUiZ ViEGaS Maia, ***29297;THaMEla da 
coSTa da SilVa, ***75239;THaMirES raiaNE da SilVa aMoriM, 
***73208;THaMiriS criSTiNa BorGES MacENa, ***52293;THaMiriS 
ValliNi BarBoSa, ***62296;THarciSio araUJo da SilVa, 
***68240;THaUaNNY doS SaNToS BriTo, ***91294;THaYaNE driEllY 
GUiMaraES XaViEr, ***13210;THaYaNE NicollY SoUSa do NaSci-
MENTo, ***55277;THaYlaNNE alVES da SilVa, ***31208;THaYNa TEi-
XEira dE aSSiS, ***88270;THaYS da lUZ MiraNda, ***10265;THaYS 
MENdES coNcEicao, ***52274;THaYS SUElEN BriTo SaNToS, 
***54266;THaYSE lUiZa MEdEiroS BraNdao, ***58271;THaYSSa da 
SilVa TEiXEira, ***02234;THaYSSa VicToria GUEdES, ***20221;THia-
Go doS SaNToS PaSSoS, ***01212;THiaGo ENriQUE rodriGUES cor-
rEa, ***08208;THiaGo fraNca dE SoUZa, ***68229;THiaGo PiNHEi-
ro dE SoUZa, ***02202;THiaGo rENaTo liSBoa da coSTa, 
***52232;THiaGo rodriGUES liMa, ***58385;THiErrY da SilVa Va-
lENTE, ***66228;TiaGo araUJo da SilVa, ***86223;TiaGo coSTa 
caldEira, ***03206;TiciaNE SilVa PiNHEiro lacorTE, ***25740;TiE-
lE GracaS SaNToS SilVa, ***35284;UdENilSoN coSME da SilVa, 
***12108;UEriSSoN fErrEira crUZ, ***81297;ValdEci rodriGUES 
da SilVa, ***93234;ValdEir coSTa caMPoS, ***83258;ValdElicE BE-
ZErra BriTo, ***06268;ValdiclEidE da SilVa SoUZa BarroS, 
***30278;ValdilEa SoaNE liMa dE liMa, ***99204;ValdilENE doS 
SaNToS caBral, ***32272;ValdiNEia da SilVa liMa, ***72206;Val-
diNEia TEiXEira fraNca, ***44287;ValdirENE da coSTa coElHo, 
***33200;ValdirENE da SilVa fEliZardo, ***33265;ValdSoN alVES 
aNdradE, ***30385;ValEria SoUZa da coNcEicao, ***52238;Val-
Mir dE carValHo PacHEco JUNior, ***52225;ValNESSa coSTEira dE 
carValHo, ***77278;VaNda caSTro doS SaNToS, ***55200;VaNda 
clEidE alVES da SilVa, ***48368;VaNdErlEi GoMES, ***77238;Va-
NESa caSTro doS SaNToS, ***73200;VaNESSa coSTa SoEiro, 
***70206;VaNESSa doS SaNToS TEiXEira, ***38272;VaNESSa fEr-
rEira GoES, ***80248;VaNESSa GaBriEla carValHo cardoSo, 
***76270;VaNESSa lUaNa MoraES da SilVa, ***47256;VaNESSa ra-
MoS da SilVa, ***62215;VaNia BarroS TEiXEira, ***18287;VaNia dE 
alMEida NaSciMENTo, ***71249;VaNilSoN PiNHEiro oliVEira, 
***73280;VaNUSa dE araUJo PErEira, ***41272;VarlUci ValENTE 
da SilVa, ***06261;VENEZa loPES ModESTo, ***62122;VENiciUS 
oliVEira dE caSTro, ***46221;VEra lUcia da SilVa, ***46220;VEra 
lUcia da SilVa MElo, ***30230;VEra lUcia loBaTo YaMaMoTo, 
***00282;VEroNica aZEVEdo doS PaSSoS, ***00210;VEroNica 
MElo dE SoUZa, ***14271;VicTor aUGUSTo dE SoUSa TEiXEira, 
***19257;VicTor BorGES GoNcalVES, ***70246;VicTor daNiEl Vi-
lHENa lEal, ***14224;VicTor fiEl caldaS, ***21248;VicTor HUGo 
SoUSa caSTro, ***47290;VicTor oliVEira PErEira, ***49237;Vic-
Tor riaN rocHa dE carValHo, ***41205;VicTor riBEiro ViEira, 
***64257;VicTor SiQUEira rocHa, ***80248;VicToria criSTiNNY 
fErrEira BarroS, ***05208;VicToria HElEN MoScoSo PaES, 
***39279;VicToria JUliaNa doS SaNToS coSTa, ***56207;VicToria 
Maria BarBoSa GoMES, ***18221;VicToria NoGUEira caSTro, 
***53282;VicToria TaYNa Mafra dE SENa, ***10217;VilSoN dE 
araUJo SaNToS, ***46204;ViNiciUS GaBriEl da SilVa oliVEira, 
***21265;ViNiciUS liSBoa dE SoUSa, ***50211;ViNiciUS MarcElo 
aNdradE PaZ, ***39261;ViTor EMaNoEl ViEira coSTa, ***25221;Vi-

Tor HUGo Mafra dE SENa, ***80248;ViTor MoraES cardoSo, 
***56296;ViTor MUrilo cardoSo SoarES, ***57263;ViTor roBErTo 
fErrEira WaNdErlEY, ***87257;ViTor SoUZa araUJo, ***81205;Vi-
Toria alicE SilVEira SaNToS, ***41207;ViToria BorGES GoNcal-
VES, ***42218;ViToria caMilE da coSTa dE liMa, ***38262;ViToria 
caroliNE MilHoMEM dE SoUSa, ***28258;ViToria firMiNo dE SoU-
Za, ***87258;ViToria lETicia BriTo dE BriTo, ***40216;ViToria Pi-
rES lUcaS, ***23222;ViViaN GoMES foNTES, ***34200;ViViaN Mi-
cHElE corrEa SaNTiaGo, ***00278;ViViaN raiSSa SilVa SiQUEira, 
***88201;ViViaN rodriGUES liSBoa, ***60204;ViViaNa GoMES fEr-
NaNdES, ***74215;ViViaNE doS SaNToS SilVa, ***50206;ViViaNE 
roSa dE oliVEira, ***21200;ViViaNE SoUZa PaES, ***98238;ViViaNN 
lETicia doS SaNToS da GaMa, ***94250;WaGNEr alMEida fErNaN-
dES, ***13234;WaGNEr roNaN da foNSEca coSTa PiNHEiro, 
***03235;WalaN MarcElo lEao doS SaNToS, ***42263;WalBEr liMa 
ValadarES, ***26295;WaldEcila BaTiSTa dE oliVEira, 
***20253;WaldElicE da SilVa VENcao, ***67280;WaldEMir alMEi-
da PErEira, ***03264;WalESKa NiVia riBEiro da coSTa, 
***13220;WalEX lEal da SilVa, ***37222;WallacE rENaN fErrEira 
SaBEl, ***44258;WalMir VENcao da SilVa filHo, ***87229;WaNda 
caroliNa ModESTo dE SoUZa, ***88230;WaNdErSoN oTaVio SoUZa 
da rocHa, ***50208;WaNdErSoN rafaEl SaNToS TaVarES, 
***50224;WaNdErSoN YUri JESUS dE araUJo, ***00210;WaNdria Vi-
ViaNE dUarTE dE oliVEira, ***16244;WaNia doS SaNToS PorTal, 
***37200;WariSSoN ESTUMaNo VaScoNcEloS, ***36288;WaTHiSoN 
NUNES da SilVa, ***41230;WEila doS SaNToS ViEira, ***61111;WEl-
BEr SilVa da SilVa, ***80238;WElBErT do NaSciMENTo aZEVEdo JU-
Nior, ***69206;WEliKi fEiToSa da SilVa, ***47244;WEliNGToN doS 
SaNToS fEliX, ***89280;WElliNGToN adriaNo rodriGUES aYrES, 
***98250;WElliNGToN doS rEiS MalcHEr, ***78288;WElliNGToN 
HENriQUE da SilVa Baia, ***70252;WElliNGToN VicTor fraNco dE 
SoUZa, ***47248;WElliSoN alVES rocHa, ***12274;WENdEl HENri-
QUE da SilVa caSSiaNo, ***13248;WEric loPES rodriGUES, 
***51254;WESlEY aSSUNcao dE SoUSa, ***64231;WESlEY aUGUSTo 
dE SoUSa araUJo alVES, ***31272;WESlEY YUri cUNHa da SilVa, 
***12265;WESlEY THiaGo ViEira dE araUJo, ***13285;WEUdE ro-
cHa fErrEira, ***19360;WEVElY GaBriElY oliVEira dE carValHo, 
***62204;WicTor MaNoEl do MoNTE PaNToJa, ***28258;WilaS Sil-
Va do NaSciMENTo, ***07242;WilclEaN coNcEicao SodrE, 
***53282;WildEr fUrTado MoNTEiro, ***57200;WildilaNE da SilVa 
rocHa, ***43247;WildillENE doS SaNToS SoUZa, ***96205;WiliaM 
aUGUSTo dE SoUSa TEiXEira, ***50278;WilKEr NadiSoN carNEiro 
SilVa, ***28234;WilliaN coSTa SaNToS, ***67208;WilliaM coSTa 
SodrE, ***53202;WilliaN aNdrEY rodriGUES alVES, 
***21296;WilliaN KEVEN doS SaNToS rocHa, ***75210;WilMa GoN-
calVES MoNTEiro, ***12200;WirllEY rUaN do aMaral ValadarES, 
***57253;WiViaN JordaNa cardoSo dE alMEida, ***70208;WliSSES 
loPES da SilVa, ***31378;XaiaNi MarQUES fEliZ, ***06237;YaGo dE 
JESUS doS SaNToS Maia, ***08207;YaN carloS doS SaNToS MoNTEi-
ro, ***18237;YaN dE liMa NUNES, ***21243;YaN MaTHEUS SilVa do 
NaSciMENTo, ***06234;YaN rafaEl MiraNda da SilVa, ***31260;YaN 
VicENTE rodriGUES corSiNo da SilVa, ***11278;YaSMiM do NaSci-
MENTo PaNToJa, ***24203;YaSMiM lira corrEa, ***79201;YaSMiN 
rENaTa ValENTE WaNZElEr, ***10206;YaSMiM SoUZa rodriGUES, 
***39209;YaSMiM frEiTaS MoUra, ***65209;YaSMiN laiaNE SilVa 
oliVEira, ***83205;iaSMiM MaciEl BaNdEira, ***33250;YKSoN 
YGor PiNHEiro MElo, ***46271;YUri diErfErSoN riBEiro GoMES, 
***11280;YUri NEriS da PaiXao, ***55209;YUrY aNdrE loBo Maia, 
***45224;ZilaNdia SaNTiaGo TaVarES, ***92215;ZUlENE PaiXao 
GoNcalVES, ***78200;EliENE airES oliVEira, ***61257;GilVaNi 
SaNToS dE SoUZa JUNior, ***74225;ViViaNE coSTa dE liMa, 
***63272;PaUla PaTricia rodriGUES dE aSSiS, ***86291
iNterior - PriMeira cNH B: 
aBiNaEl JUNior carValHo cardoSo, ***78203;aBraao cardoSo da 
coSTa, ***33299;adailSoN caMPoS JorGE, ***60291;adailToN SaN-
ToS da SilVa, ***26298;adalia dE SoUSa fEiToSa dE frEiTaS, 
***10230;adEilSoN riBEiro doS SaNToS, ***81208;adElSoN SilVa 
do roSario, ***70259;adENilSoN doS SaNToS cordEiro, 
***78287;adENilSoN GoMES dE oliVEira, ***65273;adria criSTiNE 
coSTa PaES, ***83260;adria JUlia VaScoNcEloS dE SoUZa, 
***82283;adriaNa cardoSo E cardoSo, ***21249;adriaNa da Sil-
Va PiNTo, ***58200;adriaNo aMoriM da SilVa, ***16256;ailSE 
criSTiNa MoraES PErEira, ***11232;ailToN aNdradE dE araUJo, 
***12222;alailSoN cHaVES caSTro, ***39251;alaN Maia caMPoS, 
***17252;alaNa roBErTa BarroS EVaNGEliSTa, ***54210;alaNES 
fErrEira da SilVa, ***87265;alcilEidE dE SoUZa BaTiSTa, 
***62215;aldEci NEVES PErEira, ***33268;aldENiZE cUNHa da Sil-
Va, ***71201;alESSaNdra BENTES SaMPaio, ***88211;alESSaNdra 
doS SaNToS GoMES, ***17240;alESSaNdra iacY cUNHa da SilVa, 
***35207;alESSaNdra NaSciMENTo da SilVa, ***96200;alESSaNdra 
STEEPHaNY VaZ carNEiro, ***26220;alEX BrUNo Pio dE aNdradE, 
***63254;alEX cardoSo da SilVa, ***00269;alEXaNdrE NaSciMEN-
To crUZ, ***29297;alicE MaYaNE oliVEira da coSTa, ***81205;ali-
NE da SilVa do carMo, ***17253;aliNE EMillY SilVa do NaSciMEN-
To, ***56275;aliNE Gaia GoMES, ***58263;aliNE MaYara doS SaN-
ToS MoraiS, ***71223;aliNE PoliaNa fErrEira da SilVa, 
***33253;aliNE TEiXEira doS SaNToS, ***01218;aliSoN PaUlo da 
SilVa QUarESMa, ***56243;allaN ViTor da SilVa GoNcalVES, 
***73250;alliKa raMoS MilHoMENS, ***51263;aMaNda fErrEira 
coSTa, ***57231;aMaNda HElENa doS SaNToS, ***36238;aMaNda 
lUaNE dE frEiTaS da crUZ, ***22274;aMaNda ViEira da SilVa, 
***10291;aMara da SilVa PaUliNo, ***37252;aMoN daVi cHaGaS da 
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SilVa, ***81280;aMoZ ViaNa TEiXEira, ***62269;aNa BEaTriZ Sal-
daNHa MoraES, ***37277;aNa carla doS SaNToS NEVES, 
***24200;aNa carla GaMa doS SaNToS, ***52270;aNa cElia JorGE 
corrEa, ***78287;aNa clara BarroSo dE SoUSa, ***57259;aNa 
criSTiNa MacHado BaTiSTa, ***49234;aNa criSTiNa da SilVa fEr-
rEira, ***09272;aNa criSTiNa da SilVa MarTiNS, ***03261;aNa da 
coSTa NoNaTo, ***84162;aNa JUlia BEZErra NoBrE, ***63285;aNa 
KaroliNE TiZZiaNi rocHa, ***88233;aNa liVia coSTa QUEiroZ, 
***60202;aNa lUcia diaS dE liMa, ***12204;aNa lUcia dE SiQUEira, 
***71204;aNa lUcia rodriGUES aGUiar, ***17272;aNa Maria fi-
GUEira doS SaNToS, ***84200;aNa Maria SENa da SilVa, 
***64837;aNa PaUla BaNdEira dE oliVEira, ***48242;aNa PaUla 
BriTo dE SoUSa, ***16258;aNa PaUla PErEira da SilVa, 
***21201;aNa roBErTa GUiMaraES MaGalHaES, ***24201;aNaclETo 
da SilVa SoUZa, ***47234;aNdErSoN JoaQUiM TEiXEira BarroS, 
***42214;aNdrE aGUiar TEiXEira, ***77037;aNdrE PacHEco do 
NaSciMENTo, ***03202;aNdrEi da SilVa SaNTa roSa, ***10207;aN-
drEia frEiTaS fraNco, ***68257;aNdrEia GoMES da SilVa, 
***09209;aNdrEia PErEira da SilVa, ***65200;aNdrENilSa NUNES 
dE JESUS, ***03260;aNdrESSa criSTiNa Maia da SilVa, ***28245;aN-
drEY alMEida PorTilHo, ***84296;aNdrEY fErrEira liMa, 
***48229;aNdrEY PacHEco do NaSciMENTo, ***07208;aNdrEZa dE 
caSSia NaSciMENTo da coSTa, ***95278;aNdrEZa lUciENE TEiXEira 
riBEiro, ***90275;aNdrYa criSTiNa Maia da SilVa, ***26200;aNGE-
la criSTiNa oliVEira dE MENdoNca, ***07220;aNGEla dE faTiMa dE 
SoUZa cHaGaS, ***66249;aNGEla EliZaBETH PiNHEiro aSSUNcao, 
***58250;aNGEla MoTa fErNaNdES, ***09204;aNGEla MoUra dE 
BriTo, ***15287;aNilSo da SilVa SoUZa, ***20220;aNNa Maria Mi-
lHoMEM riBEiro, ***34220;aNNE roBErTa dE liMa frEirE, 
***91291;aNTHoNNY JUaN aSSUNcao NaSciMENTo, ***55290;aNTo-
Nia laiS MoUra da SilVa, ***30273;aNToNia lEidiaNE MorEira Go-
MES, ***50262;aNToNia NaiaNa SilVa da SilVa, ***50276;aNToNia 
SHErliaNE SilVa MoNTEiro, ***80225;aNToNiEl BarrEiroS da coS-
Ta, ***79213;aNToNio da SilVa coSTa NETo, ***61206;aNToNio fa-
Bio lEiTE da coNcEicao, ***04281;aNToNio GlEYSoN do NaSciMEN-
To raMoS, ***44215;aNToNio Marcal dE SENa filHo, ***30200;aN-
ToNio SErGio filHo MoNTEiro BaSToS, ***15234;aNToNio Siro dE 
MElo da SilVa, ***76232;aNToNio ViaNa dE oliVEira JUNior, 
***49210;ariaNa PErEira dE PaUla, ***61235;arilSoN SaNToS da 
SilVa, ***93214;arlESoN fErrEira GoMES, ***91211;arlETE Pi-
NHEiro dE MENEZES, ***42229;arliaNY PErEira dE SoUZa, 
***84214;arliSoN MorEira doS SaNToS, ***84287;arTHUr SaNToS 
da SilVa, ***40203;aSlaN dE aNdradE caMPoS, ***63234;aUricElia 
SoUZa SoUSa, ***22264;aUriElE dE SoUSa MoUra, ***44255;aUrio-
NE diaS SilVa, ***32249;aYlTHoN SilVa MiraNda, ***05280;BarBa-
ra ViToria coSTa ViEira, ***36204;BEaTriZ carNEiro doS SaNToS, 
***44200;BEaTriZ carValHo da SilVa, ***68244;BEaTriZ da SilVa 
coSTa, ***11256;BEaTriZ doS SaNToS fErrEira, ***08373;BEaTriZ 
oliVEira alBUQUErQUE GoUVEa, ***55282;BEaTriZ oliVEira da Sil-
Va, ***67211;BEaTriZ ToMaZ da SilVa, ***43318;BENEdiTo doS 
SaNToS coNcEicao, ***60287;BENEdiTo WaGNEr loPES ValENTE, 
***71240;BENicio SoarES coUTiNHo, ***39207;BEraNicE doS rEiS 
SilVa E SilVa, ***70341;BiaNca PoNTES filHo, ***52265;BoNNiEcK 
MoNTEiro GoNcalVES, ***51220;BraYNa oliVEira cardoSo, 
***15295;BrENo oliVar doS PraZErES MiraNda, ***16207;Bricia 
alMEida SarUBBi, ***31235;BrUNa caroliNE VilHENa rodriGUES, 
***57283;BrUNa KESia PENicHE rodriGUES SaNToS, ***15253;BrU-
Na MENdES da SilVa, ***94208;BrUNa ViToria SaraiVa crUZ, 
***41219;BrUNo da SilVa cardoSo, ***23262;BrUNo da SilVa SoU-
Sa, ***74271;caMila araUJo da coSTa, ***42256;caMila dE caSSia 
caBral da coSTa, ***27293;caMila fEio da SilVa, ***12203;caMila 
GoMES oliVEira, ***46201;caMila KETillY MarTiNS oliVEira, 
***52275;caMila PaTricia NUNES corrEa, ***75213;caMillY ViTo-
ria liMa coSTa, ***63236;carla GioVaNa MElo da SilVa, 
***89207;carloS alBErTo SiQUEira dE alMEida, ***02231;carloS 
aldEMir carValHo BENicio, ***86209;carloS aNdrE doS SaNToS 
MoTa, ***20278;carloS EdUardo da SilVa aSSUNcao, ***37295;car-
loS EdUardo PacHEco do NaSciMENTo, ***06228;carloS EdUardo 
rEiS da SilVa, ***79243;carloS HENriQUE GUEdES dE SoUSa, 
***08219;carloS MarQUES doS SaNToS, ***85200;carMEM GriSSU-
la rocHa do NaSciMENTo, ***12209;carol rEiS GoNcalVES, 
***58293;caroliNa fErrEira MorEira, ***44242;caSSia TriNdadE 
PaNToJa dE BarroS, ***67234;caSSio riBEiro cUNHa, 
***58254;caYlaNE rodriGUES da SilVa, ***45276;cEcilYa Maria 
MacHado SilVa, ***53203;cEliaNE caBral da SilVa SoarES, 
***25207;SiMoNE NUNES diaS, ***76263;cicEro corrEia PErEira, 
***01315;ciNTia rodriGUES fErrEira, ***23210;claiBEr BarBoSa 
rodriGUES, ***71248;clara lUZ doS SaNToS E SilVa, ***24206;cla-
ricia fErrEira da SilVa, ***61224;clariSSE riBEiro ViEira, 
***82209;claUdia fErrEira dE aSSiS, ***22203;claUdia PErEira 
doS SaNToS, ***13249;claUdioMar lEiTE, ***97287;claYTH GES-
SiaNE PaiVa dE oliVEira, ***53202;clEiciaNE da SilVa NEVES, 
***80288;clEidiaNE MoUra MENdES, ***69240;clEiToN SErrao ro-
driGUES, ***53251;clEoNicE fErrEira da SilVa, ***28291;clEUMa 
dUarTE dE alMEida, ***86274;clEY PErNa EVaNGEliSTa, 
***48228;clEYdSoN ViEira BoTElHo, ***63292;clEYla dUarTE dE 
alMEida, ***72214;clEYToN dUarTE dE alMEida, ***97292;clicia 
da SilVa MariNHo, ***85297;criSlEY SErrao fErrEira, 
***62289;criSTiaNE alVES rodriGUES, ***56254;criSTiaNE liMa dE 
SoUZa, ***83268;criSTiaNo GoMES SoarES, ***08220;daiaNa frEi-
TaS dE SoUSa, ***48214;daiaNa SilVa dE frEiTaS, ***05255;daiaNE 
carValHo rEiS, ***33201;daiaNE fraNca PoNTES, ***42203;daiaNE 

NaSciMENTo Garcia, ***75291;daMaraS QUESia oliVEira dE SoU-
Sa, ***01254;daNdari oliVEira aZEVEdo, ***64285;daNia crUZ 
liMa, ***95260;daNiEl corrEa da coSTa, ***49248;daNiEl dE liMa 
rEGo, ***05282;daNiEl GoMES da coSTa, ***10206;daNiEl lorraN 
SoUSa doS SaNToS, ***55228;daNiEl SoUSa coSTa, ***12255;da-
NiEla THaZia riBEiro, ***54226;daNiElla da SilVa E SilVa, 
***41246;daNiEllE doS SaNToS dE JESUS, ***37394;daNiEllY dE 
SoUSa SaNToS, ***56355;daNilo NaSciMENTo araUJo, ***97207;da-
Nilo dE SENa TriNdadE, ***26277;daNilo PErEira SaNToS, 
***29230;dario GaBriEl PErEira da SilVa, ***37213;darlENE car-
ValHo SilVa, ***44214;darlESoN MicHEl carMo SilVa, 
***62285;daVE WESlEY BaraTa da SilVa, ***57283;daVi MorEira 
doS SaNToS, ***68279;daYaNE PErEira da SilVa, ***22269;daYaN-
NE NaYara da SilVa coSTa, ***75203;daYlSoN do carMo MiraNda, 
***03205;daYNa aMaNda doS SaNToS SilVa, ***92275;dEiSE rodri-
GUES SoarES, ***04249;dEJaNE rodriGUES MoNTEiro, ***07234;dE-
NilSoN BarrETo da lUZ, ***68280;dENilSoN caldaS PaNToJa, 
***75283;dENilSoN dE MElo TaVarES, ***23283;dErliaNY Socorro 
fariaS BarBoSa, ***35283;dEYSiaNE liMa SoUSa E SoUSa, 
***17214;dEYViSoN da coNcEicao MaUES, ***68276;dGiVaNi da 
coSTa SaNToS, ***01262;dHaliTa VaNESSa roSario da SilVa, 
***35296;diEGo doS SaNToS dE carValHo, ***08249;diEGo SilVa 
NaSciMENTo, ***30207;dilENiZE da coSTa BarBoSa, ***56234;diNa 
raMoS BENTES, ***72292;dioGENES SoUSa da coSTa, ***62200;dio-
Go alcala caMPElo Sardo, ***27266;dioGo lESSa MoUrao, 
***82282;dioMar SilVa do liVraMENTo, ***78215;dioNES JoSE Pi-
NHEiro frEiTaS, ***56240;doUGlaS liMa lEiTao, ***09230;dUlcE 
Maria PENaforTE Maia, ***21263;EdcarloS SaNToS doS SaNToS, 
***32258;EdicKSoN doS SaNToS QUarESMa, ***41203;EdiENE lo-
PES carValHo, ***93207;EdilENE doS SaNToS carValHo, 
***50225;EdiMilco MariNHo dE SoUZa filHo, ***31200;EdiNaldo 
corrEa da SilVa, ***44298;EdiVaN doS SaNToS oliVEira, 
***61216;EdiZiaNE fariaS SaNToS, ***71200;EdSoN NoNaTo diaS 
doS SaNToS, ***36255;EdUarda criSTiNa alVES carValHo, 
***71200;EdUarda MarTiNS SilVa, ***60207;EdUardo carValHo 
alVES, ***42243;EdUardo da coNcEicao aSEVEdo, ***72223;EdUar-
do JoSE da SErra SilVa, ***87295;EdUardo liMa rEGo, 
***72240;EdUardo SiQUEira dE carValHo, ***97263;EdVaNia SoU-
Sa liMa, ***47259;ElaiSE dE oliVEira GoNcalVES liMa, 
***86234;ElaNE corrEa dE SoUZa, ***31284;ElBi JESUS doS SaN-
ToS, ***68206;Elcio SoarES aNdradE, ***07349;EldErVaN dE liMa 
NErY, ***53208;EldoN PErEira da SilVa, ***51219;ElENicE SoarES 
dE oliVEira, ***57265;ElENilda criZorTE da coSTa, ***05253;Elia-
Na craVo da SilVa, ***40224;EliaNE rodriGUES MoNTEiro, 
***88215;EliaS MaGNo doS SaNToS, ***11204;EliaS MaGNo doS 
SaNToS filHo, ***32213;ElicaSSio rodriGUES da rocHa, 
***87201;EliENE doS SaNToS da SilVa, ***38263;EliSSaNdra da 
SilVa corrEia, ***41291;EliVaNia oliVEira MarTiNS, ***42260;Eli-
VElToN SaNToS GoMES, ***36236;EliZaBETE raiol da SilVa, 
***39291;EliZaMa SaNToS GoMES, ***55207;EliZaNGEla alVES doS 
SaNToS, ***49223;EllEN VaNia SilVa rEiS, ***61212;EloHiM EMa-
NoEl MoraES caNTaNHEdE, ***10232;Eloi NUNES fErNaNdES, 
***90220;ElToN airES cardoSo, ***83206;ElUaNNY SaldaNHa da 
SilVa, ***47205;ElVErToN JUNio da SilVa coSTa, ***29216;EMa-
NUEllY SilVa carValHo, ***65271;EMaNUEllY VicToria da SilVa 
coSTa, ***10207;EMErSoN da cUNHa PrUdENTE, ***87256;EMErSoN 
daNilo doS rEiS riBEiro, ***84212;EMESoN adriEl ViaNa MarTiNS, 
***45235;SaNdra aParEcida PErEira daS NEVES, ***59957;EMillY 
lariSSa da SilVa NaSciMENTo, ***10257;EMillY Paola coSTa dE 
oliVEira, ***84206;EMilY Maiara coSTa rodriGUES, ***17227;EMilY 
PaTricia oliVEira SilVa, ***78221;EricK lUciaNo dE liMa SilVa, 
***76232;EricK MaTHEUS lEMoS BENEVidES MiraNda, 
***72207;EriElToN SaNToS GoMES, ***31278;EriSoN oliVEira fEr-
rEira, ***43279;ErlaNE oliVEira dE liMa, ***36229;ESTEr SilVa dE 
SoUSa, ***03261;EUcilENE dE SoUSa MoraiS, ***95253;EUclEVES 
rodriGUES doS SaNToS, ***04291;EUdENicE da coNcEicao loPES, 
***15200;EUlalia SoUSa lEMoS, ***07290;EVa GoMES BUlHoES 
BarBoSa, ***02200;EVair JoSE PErNa carValHo, ***08286;EVaNicE 
TEiXEira fiGUEira, ***66275;EVEliSE GUiMaraES dE JESUS, 
***49274;EVENY MEirElES da SilVa, ***83275;EVEraldo NEVES fEr-
rEira, ***24264;EVErToN fErrEira SalES, ***99221;EVEliN laUaNE 
alMEida da SilVa, ***94276;EVYrToN coSTa da SilVa, ***96232;EX-
PEdiTo NETo BoNfiM dE PaUlo, ***79297;EZEQUiaS oliVEira GoMES, 
***33287;faBiaNa alVES da coNcEicao, ***03113;faBiaNo liMa 
cordoVil JUNior, ***98294;faBio alMEida da coSTa, ***26242;fa-
Bio da coSTa MoTa, ***16217;faBio JoSE BriTo doS SaNToS, 
***87258;faBio lUaN fErrEira dE VaScoNcEloS, ***67245;faBiola 
alMEida da coSTa, ***54297;faBricio caSTilHo MoraES, 
***69215;faBricio dE BriTo loPES, ***47230;faBricio MaTHEUS 
MENdES dE SoUSa, ***03246;fEliPE da SilVa PoMPEU, ***39284;fE-
liPE daNiEl NoroNHa MoTa, ***50295;fEliPE JUNHo NaSciMENTo dE 
MoraES, ***02234;fEliPE NUNES PaVao, ***86293;fEliPE oliVEira 
da cUNHa, ***29290;fEliPE rafaEl SoUSa rodriGUES, ***02202;fE-
liX BarroS XaViEr, ***73299;fErNaNda alVES doS SaNToS, 
***70288;fErNaNda NaYEllY doS PaSSoS, ***31274;fErNaNda oli-
VEira cardoSo, ***01230;fErNaNdo araUJo dE oliVEira, 
***98206;fErNaNdo dE frEiTaS da SilVa, ***13231;fErNaNdo Gar-
cia GaMa JUNior, ***81231;fErNaNdo JoSE MoTa da coSTa, 
***55240;flaVio lUciaNo TriNdadE PErEira, ***09237;floriPES 
MiraNda da SilVa, ***14220;fraNciaNE rodriGUES da SilVa, 
***64272;fraNciSca doS SaNToS GalVao, ***87272;fraNciSca iVo-
NETE da crUZ NUNES, ***85204;fraNciSca SoUZa da SilVa, 
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***25242;fraNciSco aSSiS GoNZaGa NUNES JUNior, ***44261;fraN-
ciSco BraNdao MaToS filHo, ***37219;fraNciSco carloS dE JE-
SUS PiNHEiro, ***28204;fraNciSco da coSTa MoTa, ***73237;fraN-
ciSco fariaS da SilVa, ***99280;fraNciSco JoSiEl SoUZa coSTa, 
***23210;fraNciSVaN dE frEiTaS da SilVa, ***06211;fraNcYaNE 
corrEa SaNToS, ***33278;fraNK BarroS aBadESSa, ***79297;fraNK 
coSTa MoTa, ***63228;fraNK MElo JUNior, ***93204;frEdSoN da 
SilVa rESENdE, ***28250;GaBriEl araUJo da SilVa, ***25294;Ga-
BriEl BaTiSTa do NaSciMENTo, ***80225;GaBriEl doS rEiS SilVa, 
***54297;GaBriEl lEiTao MEdEiroS, ***46277;GaBriEl MElo caME-
lo, ***41206;GaBriEl NUNES dE oliVEira JUNior, ***92262;GaBriEl 
SoUZa SilVa, ***96282;GaBriEl ViNiciUS MoraES rodriGUES, 
***13206;GaBriEla da SilVa araUJo, ***33224;GaBriEla dE SoUSa 
fUrTado, ***76229;GaBriEla loBaTo SilVa, ***92255;GaBriElli 
fErrEira da SilVa, ***00200;GariNildES MoNTEiro doS SaNToS, 
***92293;GEaN JoSE SoUSa BorGES JUNior, ***69203;GEaNE da 
coNcEicao doS SaNToS, ***88272;GEaNE ViToria SilVa SoarES, 
***29223;GEMYSoN MaTEUS dE aBrEU coNcEicao, ***32232;GEN-
dErSoN carValHo PaNToJa, ***89209;GENilda aNdradE dE SoUSa, 
***11256;GENilda carValHo doS rEiS, ***52293;GENiValdo JU-
Nior MarTiNS BarradaS, ***09253;GEoNES JacKSoN ViEira dE SoU-
Sa, ***92287;GEoVaNa aZEVEdo BorGES, ***19282;GEoVaNa EMa-
NUEllE BraZao SaNcHES, ***73217;GEoVaNE rodriGUES loPES, 
***21241;GErEMar dE SoUZa cardoSo, ***55268;GESSica ViaNa dE 
oliVEira, ***37211;GildEVaN coSTa loUrEdo, ***04261;GilrYS do 
MoNTE fErrEira, ***11284;GilVaN da SilVa fraNco, ***80230;Gil-
VaN SilVa fEliPE, ***99200;GioVaNa BorGES SoarES, ***86203;Gio-
VaNa liSSa MoraES SoBriNHo, ***31203;GirlaN liMa SoUSa, 
***70268;GiSElE aSSiS rodriGUES, ***58234;GiSElE NUNES fErrEi-
ra, ***25268;GiSEli doS SaNToS MENESES, ***84220;GiSEllE criS-
TiNa TaVarES loBaTo, ***22265;GlEiBia laYla fariaS da TriNdadE, 
***70238;GlEicioNE aNTUNES PirES, ***35296;GlEiS QUElli liMa 
araUJo, ***20202;GlENdHa SiaNNE MoNTEiro doS SaNToS, 
***00242;GlEYcYaNE dE SoUZa oliVEira, ***68268;GrEidiaNE MoTa 
cardoSo, ***34234;GUSTaVo da SilVa liMa, ***10332;GUSTaVo 
faro SaNToS, ***96239;HElEN dE PaUla SilVa MoraES, 
***11290;HElENa SoUSa dE fiGUEirEdo, ***97246;HEliaNE BarBo-
Sa doS rEiS, ***30134;HEllEN dE aNdradE doS SaNToS, 
***47200;HENriQUE fUrTado MENEZES, ***41260;HENriQUE GaBriEl 
doS SaNToS SalES, ***08262;HEVEllYNS dE oliVEira carMo, 
***34243;Hilda do Socorro da coSTa riBEiro, ***48283;Hillari 
oliVEira BrEScoViT, ***06206;HoZaNa da SilVa rEiS MoUra, 
***49230;iaGo cardoSo do NaSciMENTo, ***08200;iaGo da lUZ 
SilVa, ***32212;iaNca PorTal BriTo, ***57253;iGo JoSE SaMPaio 
dE SoUSa, ***10296;ilcilENE rodriGUES, ***88200;ilEN rYaN lUZ 
PENa, ***57855;iNGrEd SiMoNE riBEiro PErEira, ***64243;iracEMa 
SilVa dE SoUZa, ***80620;iriSlEica aGUilHar liMa, ***17209;iSa-
BEllE criSTiNa rodriGUES dUarTE, ***26245;iSac doS SaNToS 
fUrTado, ***70202;iSaiaS BriTo fraNco, ***44205;iSaQUE BriTo 
fraNco, ***50236;iSaQUiElY fErNaNda doS SaNToS fErNaNdES, 
***77293;iSMaEl GoNcalVES E GoNcalVES, ***59294;iTalo fErNaN-
dES PErEira aBrEU, ***02296;iVaNir ESTEr raiol da SilVa, 
***92243;iVETE SilVa dE oliVEira, ***80234;JaBNE dE araUJo Mar-
TiNS, ***87240;JacKSoN fErrEira coSTa, ***60234;JacKSoN ViEira 
coSTa, ***39212;JacKSoN ViEira doS SaNToS, ***44270;JaclEaNE 
MarTa lEiTE coSTa, ***87260;JadSoN BENViNdo fUrTado, 
***36265;JailSoN fErNaNdES dE alMEida, ***07220;JailSoN Pi-
NHEiro fUrTado, ***75255;JailSoN SoUZa VEriaTo, ***48200;Jai-
SoN SaNToS da coSTa, ***22208;JaliSoN SaNTa BriGida da SilVa, 
***88235;JaMillY ESTHEfaNY da SilVa SaNToS, ***81214;JaMilY da 
SilVa alMEida, ***28288;JaNaiNa GoMES Pio, ***93249;JaNdErSoN 
dE SoUZa PalHETa, ***55220;JaNiEl BarBoSa SaNToS, 
***69207;JaNiEllE SaNToS SilVa GUiMaraES, ***79266;JaQUEliNE 
BENViNdo fUrTado, ***65205;JaQUEliNE coNcEicao dE oliVEira, 
***55254;JaQUEliNE diaS fraNco, ***76204;JaQUEliNE do Socor-
ro araNHa diaS, ***48249;JaQUEliNi loPES SarMENTo, 
***64215;JaSMiN MiraNda doS SaNToS, ***01208;JaYaNE SilVa doS 
SaNToS, ***12261;JEaN ValENTE fraZao, ***16201;JEfErSoN fEr-
rEira GoMES, ***30249;JEfErSoN MoNTEiro doS SaNToS, 
***57212;JEiSiEldo PErEira diaS, ***60261;JEroNiMo dE SoUZa 
SoarES, ***99291;JESSica fUrTado PalHETa, ***32201;JESSica 
HElEN loBaTo SoarES PaNToJa, ***31250;JESSica MorEira doS 
SaNToS, ***80239;JESSica raYSSa da SilVa coSTa, ***63263;JHEiME 
rodriGUES alVES, ***93220;JHENiffEr BrUNa doS SaNToS PErEira, 
***50240;JHENYfEr KEYlla da SilVa BarBoSa, ***51276;JHESSica 
aMaNda SilVEira da SilVa rEiS, ***19282;aNToNia JHEYMilY PiNHo 
SEMEao, ***05240;Jo GaBriEl rEiS BriTo, ***07242;JoaNa riTa 
PaNToJa PaNToJa, ***40244;Joao BaTiSTa do NaSciMENTo liMa, 
***38201;Joao dE dEUS BriNGEl caSTElo, ***07263;Joao dE SoUZa 
BriTo, ***55220;Joao faBio lEal dE aBrEU, ***35234;Joao JoSiMar 
QUadroS corEcHa, ***97291;Joao MarcoS NUNES dE SoUZa, 
***59249;Joao PaUlo PacHEco do NaSciMENTo, ***05256;EVEral-
do SilVa MEdEiro, ***50206;Joao VicTor dE oliVEira TEiXEira, 
***00260;Joao VicTor alVES dE SoUZa, ***53295;Joao VicTor da 
SilVa NUNES, ***69255;Joao VicTor JardiM PriMaVEra, 
***78211;Joao VicTor PErEira alHadEf, ***43220;JoaQUiM BaTiSTa 
da SilVa, ***68200;JoBSoN SaNToS doS SaNToS, ***06278;JocilE-
NE da coNcEicao NaSciMENTo, ***72253;JodSoN rodriGUES da 
coNcEicao, ***27373;JoEl rodriGUES alMEida, ***52237;JoElMa 
alVES da SilVa, ***02292;JoElMir fErrEira coSTa, ***85268;JoEl-
SoN SaNToS MENdES, ***42203;JoElSoN SaNToS PiNTo, 
***21201;JoElSoN SoUZa da SilVa, ***35241;JoNaS da SilVa E Sil-

Va, ***68291;JorGE lUiS SErrao da coSTa, ***14204;JoSE arliSoN 
MElo SoUSa, ***79270;JoSE arTHUr coSME SaNTiaGo, ***55270;JoSE 
EriK da SilVa MENdES, ***09205;JoSE fraNciSco MEdEiroS TaVa-
rES, ***20230;JoSE MarcoS da SilVa fErrEira, ***11200;JoSE ro-
BErTo da coNcEicao aMador, ***05215;JoSEliTa dE oliVEira lEal, 
***77172;JoSEMiaS rEiS BriTo oliVEira, ***68210;JoSiaNE fiGUEi-
ra doS SaNToS, ***99213;JoSiaS cardoSo coSTa, ***74209;JoSiaS 
SENa dE oliVEira, ***15220;JoSiclEi QUEiroZ EVaNGEliSTa, 
***10210;JoSiElY PoNTES dE oliVEira, ***52230;JoSiMar da SilVa 
PoMPEU, ***35233;JoSUE cUNHa doS SaNToS, ***63260;JoSUE Pi-
NHEiro da SilVa, ***62295;JoVENilSoN riBEiro doS SaNToS, 
***14288;JoSaN SErriN da coSTa, ***55287;JUcilENE dE oliVEira 
SoUSa, ***11218;JUciMara GEMaQUE da SilVa, ***36236;JUlia do 
NaSciMENTo oliVEira, ***26262;JUlia HYllari roSa BarBoSa, 
***86208;JUliaNa criSTiNa PoNTES, ***72251;JUlio da SilVa rE-
SENdE, ***98247;JUlio riBEiro cUNHa, ***81289;JUrEQUE JUNior 
PiNHEiro PaNToJa, ***10206;JUScENa lEal GUErra, ***52303;Kai-
laNY MoNiKE rocHa lEal, ***36295;KalEo da SilVa SalES, 
***99220;Karla MariaNa alVES NaSciMENTo, ***26221;KaTiaNE 
fErrEira da SilVa, ***20205;KaTiaNE fErrEira da SilVa, 
***87234;KaTriNE alMEida dE SoUZa, ***36203;KaWaNNE da SilVa 
rodriGUES, ***91259;KaYlaNE SaMPaio roSa, ***19260;KaYo doU-
GlaS do NaSciMENTo liMa, ***74231;KEliaNE SilVa BaTalHa, 
***12232;KElioMar raMoS dE SoUSa, ***52291;KElSi alESSaNdra 
doS SaNToS PiNHEiro, ***62230;KElSoN WilliaM doS SaNToS NE-
Grao, ***65230;KEMillY loUraNE MorEira SarMENTo, ***68242;KEr-
llYElE da coSTa caMPaNa, ***62202;KESia KariNE araUJo rodri-
GUES, ***66254;KEVEN STErdaNio MiraNda rodriGUES, 
***42240;KEVEN WariSoN da SilVa TorrES, ***38201;KEYla criS-
TiaNNE GoNcalVES da SilVa, ***87215;KEYSE daMaScENo ViaNa, 
***20288;KEZia MaYara alMEida dE BarroS, ***50273;KlEBEr ro-
BErTo GUiMaraES doS SaNToS, ***37202;laENNY corrEa dE SoUSa, 
***54287;laENY roSario do ESPiriTo SaNTo, ***63201;lailSoN 
JoSE fErraZ da SilVa, ***52204;lairToN da SilVa TaVarES, 
***70218;lariSSa railaNa SaNToS SaNTaNa, ***04210;lariSSa ra-
MoNNE ViEira doS aNJoS, ***25246;larYSSa BarBoSa MElo, 
***57275;laUaNE aGUiar da SilVa, ***45201;laUriNETE GoNcalVES 
da SilVa, ***50200;laYara liMa BaNdEira, ***13225;laYSa loPES 
diaS, ***50283;laYSE loPES SaNToS, ***80282;lEaNdro SilVa dE 
frEiTaS, ***63255;lEaNE Socorro JaQUES da SilVEira, 
***76246;lEidE laUra rodriGUES SoUSa, ***40287;lEidiaNE do 
Socorro PaNToJa, ***64215;lEila alVES VicENTE, ***11249;lEila 
SirQUEira doS SaNToS, ***29118;lEoNardo da coNcEicao da Sil-
Va GoNcalVES JUNior, ***91267;lEoNardo GaBriEl ZEfEriNo car-
ValHo, ***95222;lEoNardo loBaTo TEiXEira, ***21265;lETicia dE 
carValHo MESQUiTa, ***42262;lETicia liMa MENdES, ***19270;lE-
Ticia PiNHEiro SaNToS, ***70279;lEUdiaNE carloS liMa, 
***74287;liGia Maria PirES NoGUEira, ***74234;liliaN GaBriEllE 
da SilVa SiQUEira, ***62265;liNEidE NaSciMENTo dE MElo, 
***32246;liVia loPES diaS, ***53207;liVia EliaS SaNToS, 
***29254;lorENa coElHo daMaScENo, ***10202;lorENa rodri-
GUES lEMoS, ***07208;lUaN Baia doS SaNToS, ***65281;lUaN cor-
rEa da SilVa, ***63254;lUaN PErEira da SilVa, ***48218;lUaN Vic-
Tor dUarTE MoUrao, ***30264;lUaNa alcaNTara VaScoNcEloS, 
***39269;lUaNa BEZErra dE aNdradE, ***05174;lUaNa caSTro 
BarBoSa, ***42244;lUaNa PiMENTEl da crUZ, ***30294;lUaNa Soa-
rES coUTiNHo, ***95201;lUaNa VaNESSa ViEira rodriGUES, 
***70280;lUcaS alESSaNdro cardoSo dE SoUSa, ***60277;lUcaS 
caBral dE liMa, ***70210;lUcaS coSTa MoraES, ***37205;lUcaS 
da SilVa aZEVEdo, ***41289;lUcaS dE SoUSa NUNES, ***67284;lU-
caS dE SoUZa PoNTES, ***16255;lUcaS dE SoUZa rodriGUES, 
***84260;lUcaS doS SaNToS rocHa, ***44205;lUcaS fErrEira da 
coSTa, ***07266;lUcaS GoMES BarBoSa, ***62296;lUcaS MoraES 
SoUZa, ***12197;lUcaS oliVEira cHaVES, ***42294;lUcaS PaTricK 
fEliX TaVarES, ***41257;lUcaS roSa NaSciMENTo, ***27203;lUcaS 
SilVaNo SaNToS, ***68247;lUcaS TriNdadE SiQUEira, ***47250;lU-
caS ViNiciUS BorGES da SilVa, ***25259;lUcElia da SilVa ViaNa, 
***15287;lUcia SoarES dE alMEida, ***84204;lUciaNa caSTro 
MoNTEiro, ***83249;lUciaNa PiMENTEl crUZ, ***92205;lUciMara 
rodriGUES MaToS, ***67192;lUciNda foNSEca da crUZ, 
***98316;lUciNETE NaSciMENTo SaNToS, ***76287;lUciVal BEliZa-
rio da SilVa, ***67268;lUciValdo BaraTa SilVa, ***95287;lUd aNa 
coNcEicao dE SoUSa, ***17279;lUENNY lEMES dE alMEida, 
***58206;lUiS fEliPE BraNdao da SilVa, ***87290;lUiS fEliPE TriN-
dadE SiQUEira, ***61245;lUiZ EdUardo NoGUEira doS SaNToS ri-
BEiro, ***03271;lUiZ PaUlo dE oliVEira SilVa, ***36243;lUMa lETi-
cia rodriGUES MoraES, ***67290;lYaN SaNToS SoUSa, 
***16205;MaBYlla doS SaNToS PiNHEiro, ***09243;MaciENE da Sil-
Va SEVEro, ***65263;MacirlENE MacEdo da rocHa, ***92291;Mad-
SoN MaNoEl da SilVa caTiVo, ***50215;MadSoN MarloN PaiXao da 
GaMa, ***29256;Maiara aGUiar da coSTa, ***77286;MaicoN alVES 
NaSciMENTo, ***14257;MailSoN da SilVa SEVEro, ***33278;MaiSE 
da SilVa BraGa, ***23209;MaKSaila cUrioSo riBEiro, ***36249;Ma-
NoEl MarcoS BriTo dE frEiTaS, ***83200;MaNoEl GoNcalo dE liMa 
Maia, ***40210;MaNoEl MESSiaS dE liMa, ***20282;MarcElo PaS-
SoS da coSTa, ***01269;Marcia alVES da SilVa, ***44268;Marcia 
cEcilia VilHENa NUNES, ***02241;Marcia HElENa oliVEira caMPoS, 
***72228;MarciaNa fErrEira dE SoUZa, ***12214;MarciETE MES-
QUiTa oliVEira, ***37200;MarcilENE do Socorro MElo BarBoSa, 
***29287;MarcoS alHo SaBoia, ***34288;MarcoS alYSoN dE BriTo 
loPES, ***27203;MarcoS aNToNio SaNToS da SilVa, ***25252;Mar-
coS da coNcEicao loBo, ***96288;MarcoS dE JESUS cardoSo fEr-
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rEira, ***95282;MarcoS do NaSciMENTo QUENTal, ***34253;Mar-
coS KlEY SoUSa faVacHo, ***96298;MarcoS MarTiNS BorGES, 
***29270;MarcoS PErEira SilVa, ***74252;MarcoS ViNiciUS da 
crUZ BarroS, ***18247;MarcoS ViNicioS lEal E SilVa, 
***13218;MarcoS WillY raMoS da SilVa, ***53279;MarcoS ZENoN 
caNTao fariaS, ***94270;MarcUS ViNiciUS rodriGUES doS SaN-
ToS, ***22200;MardoNilSoN da SilVa SEVEro, ***33240;MardoNio 
da SilVa SEVEro, ***87209;MarGarETH Maia, ***57253;Maria alicE 
MaciEl SilVa, ***62228;Maria aNdrEia oliVEira dE oliVEira, 
***87274;Maria cicEra da coNcEicao, ***02416;Maria clEdilENE 
doS SaNToS rodriGUES, ***57203;Maria EdUarda QUarESMa crUZ, 
***13284;Maria ESTHEr coSTa alMEida, ***23270;Maria GEoVaNa 
PaNToJa NaSciMENTo, ***17296;Maria iZaBEl MENdES cardoSo, 
***02291;Maria JoSE da SilVa fUrTado, ***70263;Maria KETNY 
MarTiNS da SilVa, ***12204;Maria lEiliaNE MoraES alEXaNdrE, 
***06246;Maria lUciaNE SilVEira liMa, ***46299;Maria lUiZa Go-
MES dE SoUSa, ***71234;Maria MarciNEia ViEira da SilVa, 
***83287;Maria MiKaElY da SilVa oliVEira, ***10265;Maria NaTa-
lia EVaNGEliSTa dE oliVEira, ***00260;Maria PaUla SaNToS dE 
SoUZa, ***15292;Maria raiMUNda BarroS XaViEr, ***64249;Maria 
raiMUNda NoGUEira fErrEira, ***28287;Maria roSaNGEla MalHEi-
roS loPES, ***62273;Maria roSiaNE fariaS doS PraZErES, 
***80200;Maria STEPHaNiE MaTiaS diaS, ***20200;Maria SUElY BE-
ZErra roliM, ***25842;fraNciSco aNdErSoN oliVEira dE SoUSa, 
***52248;Maria ValGESSica doS SaNToS oliVEira, ***49244;Maria 
VicENcia PENaforT Maia, ***30254;Maria ViToria da SilVa BarroS, 
***51231;Maria ZilENE PiNHEiro, ***18375;MariaNa SilVa fErrEi-
ra, ***09208;Marilda PiNHEiro fErrEira, ***31234;MarilENE dE 
SoUSa EVaNGEliSTa, ***01225;MarilToN laUrENTiNo dE liMa, 
***64291;MarK WilliS rodriGUES doS SaNToS, ***50246;MarlloN 
falcao Moda, ***53200;MarloN BarBoSa PacHEco, ***59276;Mar-
loN SaNToS fErrEira, ***72245;MarTa lUiSY frEiTaS diNiZ, 
***86271;MarTHa KaTHariNE aMaral rEiS, ***18245;MaTEUS cal-
dEira riKEr, ***62259;MaTEUS EdUardo doS SaNToS cirQUEira, 
***34226;MaTEUS JUSTiNo loPES, ***69223;MaTEUS SiQUEira dE 
carValHo, ***28197;MaTHEUS aMaral rEiS, ***68200;MaTHEUS da 
SilVa aMoriM, ***40233;MaTHEUS HENriQUE VaZ BarBoSa, 
***72217;MaUriTo PacHEco filHo, ***68234;MaUro fEliPE fariaS 
do roSario, ***30250;MaUro lUiZ dUarTE dE oliVEira, 
***42249;MaX araUJo corrEa, ***04214;MaX daVi TEiXEira BoTE-
lHo, ***76200;MaYara daNdor liMa, ***12239;MaYlZa BarBoSa 
BENTES, ***71234;MaZolENE fErrEira MElo, ***94189;MErENilToN 
GoMES da SilVa, ***44287;MESSiaS PaNToJa NaSciMENTo, 
***27259;MicHEl JaKSoN aMoriM da SilVa, ***70208;MiGUEl rai-
MUNdo ViEira dE oliVEira JUNior, ***54239;MiKaElY SoUSa dE 
aQUiNo, ***98200;MilEidY dE araUJo MoraiS, ***96236;MilENa 
alEXaNdrE JaQUES, ***29258;MiQUEli Soraia SilVa SoUZa, 
***78206;MiriaN GoNcalVES dE JESUS, ***63234;MirlENE SarGES 
dE aZEVEdo, ***56220;MoiSES GoNcalVES fariaS, ***77277;MoNi-
ca aNdrESSa lEiTE rodriGUES, ***48290;MYlENa SaMirES SilVa 
MarTiNS, ***88203;Naiara ElaiNE fEliPE BarBoSa, ***65248;Nail-
SoN doS SaNToS rocHa, ***18204;Naria ViViaNE rodriGUES Soa-
rES, ***61225;NaTali MoNTEiro da SilVa, ***47273;NaTalia fariaS 
do carMo, ***93232;NaTaliNa dE MoraiS oliVEira, ***60203;NaTa-
NaEl JUNior raiol da SilVa, ***91209;NaTHalY da SilVa E SilVa, 
***07291;NaYara caMara SaNToS, ***24287;NaZarE dE MaToS Mo-
rEira, ***27267;NaZarENo GUiMaraES, ***35215;NEidE PaTricia 
coSTa dE loUrEiro, ***68291;NEidiaNNE KaTHlEN MENEZES PiMEN-
TEl, ***46209;NicolaS fraNK TEiXEira dE liMa, ***56202;NicollE 
dE araUJo coSTa, ***39219;NilToN cESar alVES da SilVa, 
***79267;NiValdo SEaBra riBEiro, ***77220;NoEMY SilVa da Sil-
Va, ***19249;oBEdE PESSoa dE SoUZa, ***71218;ocioNE doS SaN-
ToS PaNToJa, ***29238;odEYdE SilVaNa caMPoS dE oliVEira, 
***31234;olGa Maria SaNToS dE SoUZa, ***62220;olGaNdiNa lU-
cia da SilVa alMEida, ***53268;oliNda MarTiNS dE SoUSa, 
***88268;oNEida Maria BEZErra, ***41204;oriValdo corrEa MoN-
TEiro, ***50206;PaBlo BaTiSTa doS SaNToS coSTa, ***86242;PaBlo 
fErrEira MENdES, ***17255;PaBlo oliVEira SaNToS, ***05294;Pa-
Blo ViTor caldEira SoarES, ***09291;PaMEla criSTiNa PiNHEiro 
MarQUES SilVa, ***48246;PaMEla ViToria alVES da SilVa, 
***82208;PaTricia fErrEira doS SaNToS, ***61239;PaTricia HEi-
Tor SilVa E SilVa, ***70210;PaTricia TriNdadE ViTElli, ***17200;Pa-
TricK GoMES alMEida, ***83260;PaTricK KiroNE PaNToJa doS SaN-
ToS, ***73209;PaTriK STaloNE BraNda, ***14233;PaUliNa SoUZa dE 
oliVEira, ***12202;PaUlo cESar lEal dE aBrEU, ***00287;PaUlo 
fErNaNdo MElo doS SaNToS, ***68216;PaUlo HENriQUE oliVEira 
alBUQUErQUE GoUVEa, ***37209;PaUlo SErGio loBaTo dUarTE, 
***43205;PEdro BrUNo fErrEira coSTa, ***75269;PEdro EVErToN 
dE SoUSa ViEira, ***08290;PEdro HENriQUE carValHo SoarES, 
***58206;PEdro lUcaS MENEZES dE BriTo, ***90208;raiMUNda PE-
rEira alENcar, ***09200;PErla dE oliVEira SoUSa, ***12278;Po-
liaNa SoUSa Vidal, ***46246;PriScila coNcEicao da SilVa GoN-
calVES, ***26299;PriScila SoarES da SilVa, ***28295;QUETiaNE 
PErEira crUZ, ***22268;QUioMaria riBEiro liMa SilVa, 
***74204;rafaEl cHarlEU VENaNcio oliVEira, ***04284;rafaEl dE 
SoUSa cHaGaS, ***24207;rafaEl HUdSoN frEiTaS doS SaNToS, 
***24215;rafaEl loPES BarBoSa, ***68250;rafaEl SiQUEira aS-
SUNcao, ***77230;rafaEl SiQUEira dE carValHo, ***18220;rafaE-
la da SilVa caNcio, ***30247;rafaEla SiQUEira aSSUNcao, 
***07275;rafaEla UMBUZEiro iNSaBrald, ***97242;rafaElla EM-
MilY TorrES liMa araUJo, ***77278;raiaNE rodriGUES da SilVa, 
***52260;railSoN da coNcEicao MariaNo, ***20200;railSoN doS 

SaNToS lEiTE, ***92236;raiMUNda do Socorro aSSUNcao doS 
SaNToS, ***75234;raiMUNdo NoNaTo aGUiar MorEira, 
***59220;raiMUNdo NoNaTo doS rEiS VaScoNcEloS, ***44253;rai-
MUNdo NoNaTo loPES QUEiroZ, ***29287;raiMUNdo roGErio TEi-
XEira MoNTEiro, ***99237;raiSSa BorGES carNEiro, 
***64287;raiSSa GoNcalVES PorTilHo, ***54280;raiZa ViToria Sa-
Boia dE oliVEira, ***40250;ralMEri dE SoUSa MacEdo, 
***90268;raMoN MiraNda BarBoSa, ***50251;raNia BarBoSa da 
SilVa, ***76270;raQUEl carValHo doS rEiS, ***53287;raQUEl coS-
Ta dE carValHo, ***38255;raQUEl MariNHo carValHo, ***06272;ra-
riSoN PaNToJa TENorio, ***78281;raUaNa TaMira da SilVa cUSTo-
dio, ***31212;raY alVES da coSTa, ***21248;raYaNE lUriaN Mar-
cal loPES, ***98260;raYaNE MaToS diaS, ***12212;raYSSa BarBo-
Sa MElo, ***45269;raYSSa daYaNNE fraNca da SilVa, ***98259;raYS-
Sa KaroliNa SaNToS dE SoUSa, ***70236;raYZa caMPoS rodri-
GUES, ***59248;rEGiaNE lEiTE dE SoUSa, ***36177;rEGiNa carlia-
NE GoMES dE SoUZa, ***08272;rEGiNa SilVa NaSciMENTo, 
***08292;rENaN Kaio da SilVa araUJo, ***34270;rENaN ValENTE 
fraZao, ***56266;rENaTa BaHia dE SoUZa, ***21287;rENaTa VaZ 
rodriGUES, ***01209;rErica MarQUES diaS, ***08260;rEriSoN 
rEUri PiNHEiro GoNcalVES, ***38251;riaN coNcEicao da SilVa, 
***02201;ricHard rodriGUES MiraNda, ***96264;riKiEli BarBoSa 
rodriGUES, ***93292;riZElda rodriGUES doS SaNToS, 
***58234;roBErT SiQUEira aSSUNcao, ***26250;roBSoN GUilHEr-
ME SilVa SaNToS, ***28293;roBSoN MaTEUS PiNHEiro aMiNTaS, 
***25202;rodolfo WilKEr da SilVa, ***75274;rodriGo PaiXao 
SaNToS, ***92215;roNald carloS aBrEU rodriGUES, ***66290;ro-
NaldE liMa alBErNaS, ***55289;roNaldo PErEira doS SaNToS, 
***54360;roNilSoN doS SaNToS dE caSTro, ***22210;roSa PaTri-
cia diaS ESPiNHEiro, ***86214;roSaNa caBral coTa, ***96249;ro-
SaNE da crUZ VaScoNcEloS, ***81244;roSaNE diaS MENdES, 
***08285;roSaNGEla coSTa riBEiro, ***65227;roSEaNE carloS 
fErrEira SoarES, ***15287;roSENaYra GEiSa doS SaNToS, 
***42264;roSENilSoN fErNaNdES SoUZa, ***57207;roSiaNE oli-
VEira da SilVa, ***72225;roSiaNE SaNToS NEVES, ***42200;roSi-
dalVa MacHado PiNHEiro SilVa, ***15200;roSilda MoraES da Sil-
Va, ***35236;roSilda rodriGUES da SilVa, ***30278;roSilENE Pai-
Va rUSSo, ***23250;roSiNaldo da SilVa MarQUES, ***80204;roSi-
VaN doS SaNToS dE SoUSa, ***01238;roZENira dE SoUZa rEiS, 
***80203;raQUEl TaVarES dE SoUZa, ***12219;rUBia GiSEllE Pi-
NHEiro aMiNTaS, ***50205;rUd GUlliT SErrao MiraNda, 
***07200;rUTH dE JESUS doS SaNToS, ***62125;rYaN GUSTaVo do 
NaSciMENTo aQUiNo, ***98272;SaBriNa cUrSiNo SilVa, 
***47266;SalaTiEl fErrEira ValE, ***82282;SaMara MoNTEiro 
araUJo, ***01250;SaMila liMa doS SaNToS, ***95208;SaMillE Vic-
Toria BarBoSa da SilVa, ***69208;SaNdrirlEi rodriGUES caroli-
No, ***26282;SaNdro alaX airES da SilVa, ***73230;SaNdro Mar-
cElo MacEdo SilVa, ***04180;SaVio aNTHoNY da SilVa alENcar, 
***48246;SaVio BalTaZar dE BriTo, ***31289;SaVYlla raUaNE dE 
aBrEU BriNGEl PErEira, ***22199;SaYUrE KriSZaNNE MorEira cor-
rEa, ***42240;SEBaSTiao fariaS da SilVa, ***57207;SErGio roGE 
liMa doS rEMEdioS, ***14241;SidNEY loBaTo PorTilHo, 
***65261;SidNEY rEiS da PaiXao, ***88253;SilVaNa fEiJao BEZEr-
ra, ***17255;SilVia NUNES SaNcHES, ***64263;SilVio lUcaS da 
coSTa PErEira, ***76250;SilVio lUiS da SilVa corrEa, ***04209;Si-
MoNE JUSTiNo dE aGUiar SaNTaNa, ***32288;SiMoNE MorEira GoN-
calVES, ***23200;SiNVal oliVEira GoMES JUNior, ***77207;Sirla-
Na carValHo da PaiXao SilVa, ***68299;Sofia do Socorro da lUZ 
faGUNdES, ***26291;STEfaNY MariNHo carValHo, ***39384;STE-
faNY SilVa SoUSa, ***44210;STEffaNY KEllEN roSa do NaSciMENTo, 
***57205;STHEfaNNiE aNdrESSa doS SaNToS MacHado, 
***34243;SToNY fErrEira da SilVa, ***63294;SUaNY coNcEicao 
PaiVa da SilVa, ***50253;SUEda da SilVa BorillE, ***58228;SUZa-
NE fErNaNdES PoNTES, ***13206;SUZaNE SaNTiaGo GoNcalVES, 
***61293;SUZaNY MElo dE SoUSa, ***19231;SUZiaNE dE faTiMa Vi-
lHENa da SilVa, ***52256;TaciaNE do Socorro dE SoUZa ViaNa, 
***85220;TaiS MirlEM BarBoSa BarroS, ***72265;TaiZ lETicia 
SoUZa lalor, ***71239;TaliTa SaNToS alVES, ***87280;TaMirES do 
Socorro cardoSo dE oliVEira, ***29244;TaNia do Socorro liMa 
oliVEira, ***40200;TaTiaNE doS SaNToS PErEira, ***37280;TaTiElE 
dE alMEida da coSTa, ***26242;TaTiElE dE JESUS liMa, ***95202;TaY-
Nara do Socorro MoraES PalHETa, ***77275;TEKWENa ParaKaNa, 
***89268;TErEZiNHa Marilia alBUQUErQUE aGUiar, ***38245;THaiS 
BarriGa VarEJao, ***05257;THaiS SoUSa coSTa, ***83260;THaiSE 
coSTa da SilVa, ***25292;THaiSSa corrEa TaVarES, ***15299;THalia 
iSaBEl PalHETa doS SaNToS, ***07263;THaMara PiMENTEl da coS-
Ta, ***35265;THaTiaNY fErrEira rocHa, ***64207;THaiS criSTiNa 
SaldaNHa BarroS, ***54258;THaYS lorraNY SaNToS alMEida, 
***96276;THaYSi SilVa dE oliVEira, ***15207;THiaGo araUJo SaN-
ToS, ***47207;THiaGo loPES da SilVa, ***73205;THiaGo MoNTEiro 
foNSEca, ***16208;TifaNY rocHa fErrEira, ***33261;ToMaZ ra-
faEl caValcaNTE dE oliVEira, ***31209;UalEff rodriGUES diaS, 
***91299;ValdilENE SoUZa da SilVa, ***36268;ValdiVaNia doS 
rEiS SilVa, ***79287;ValdolY do Socorro PoMPEU NUNES, 
***00210;ValEria SaNToS caETaNo, ***22204;Vall aNNE Maria PE-
rEira dE SoUSa MEdEiroS, ***62206;ValQUiria PErEira dE SoUSa 
MEdEiroS, ***90417;VaNESSa alVES da SilVa, ***41204;VaNESSa 
cardoSo dE liMa, ***23250;VaNESSa clEiaNE rESco dE liMa, 
***96298;VaNESSa GaliZa NoGUEira lEiTE, ***94280;VaNESSa PE-
rEira GUEdES, ***01224;VElBEr SilVa da SilVa, ***08235;VEroNica 
SoUZa liMa, ***86274;VicTor BrYaN PorTal BarBoSa, ***97255;Vic-
Tor da SilVa PiNTo, ***65245;VicTor HUGo rodriGUES dE SoUZa, 
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***34213;VicTor ViNiciUS SaNToS SilVa, ***17211;VicToria alVES 
dE SoUSa, ***35238;VilMa rodriGUES carValHo, ***63234;ViNi-
ciUS da SilVa PiNTo, ***36260;ViNiciUS GaBriEl SilVa, ***99208;Vi-
NiciUS oliVEira da cUNHa, ***22228;ViNiciUS rafaEl loUrENco da 
SilVa, ***03223;VirlEi oliVEiro dE alMEida, ***53234;ViToria 
MarciElE MElo da SilVa, ***38221;ViToria oliVEira SoUSa, 
***74209;ViViaN alVES dE aZEVEdo, ***30837;ViViaN lETicia Sa-
raiVa PiNTo, ***85212;ViViaNE GoMES MEirElES, ***89249;Walaff 
corrEa da SilVa, ***03292;WaldENira dE oliVEira dE SoUZa, 
***48260;WalEff SilVa MarTiNS, ***55205;WalEria SoEiro loBaTo, 
***96271;WalEria ViToria JESUS do NaSciMENTo, ***86211;WalKEi-
la oliVEira dE SoUSa, ***16217;WalQUiria fErrEira doS SaNToS, 
***74253;WalTEr PaNToJa MacHado, ***94297;WaNdErSoN aSSUN-
cao dE SoUZa, ***67213;WaNdErSoN da SilVa E SilVa, 
***67202;WaNdErSoN da SilVa fErrEira, ***19274;WaNdErSoN Ta-
dEU fErrEira GoMES, ***71268;WaNESSa da SilVa coSTa, 
***74280;WaNESSa KaroliNY PErEira da SilVa, ***58230;WarlE-
SoN rodriGo cardoSo ViEira, ***65292;WEBErTH doS SaNToS PE-
rEira, ***16221;WElBEr SaNToS dE SoUZa, ***22202;WElEN loPES 
dE JESUS, ***23299;WEliTo dE JESUS da SilVa, ***16200;WEliToN 
SilVa ViaNa, ***69290;WEllida dE BriTo carValHo, 
***23208;WElliNGToN fErrEira MarTiNS, ***94281;WElliNGToN fi-
GUEirEdo PirES, ***80217;WElliNGToN GoMES NUNES, 
***97241;WElliSoN SilVa da SilVa, ***42251;WEMErSoN araGao 
dE SoUZa, ***22268;WEMErSoN alMEida dE oliVEira, ***92268;WE-
MErSoN dE SoUSa SaNToS, ***11236;WEMMillY TEiXEira alMEida, 
***66231;WENdEo raMoS SilVa, ***00206;WENdEr MiraNda alMEi-
da, ***90255;WENdY doS SaNToS BraBo TEiXEira, ***87254;WE-
VErToN alVES fErNaNdES, ***16241;WEVErToN VEriSSiMo PaiXao 
SilVa, ***46254;WEVErToN ViTor MoraES dE SoUSa, ***44236;Willa-
ME SalES doS aNJoS, ***55340;WillaNa GaBriElla SoarES falcao, 
***38287;WilUcaS MiraNda, ***07244;WirlaNa GUiMaraES PiNTo, 
***67251;WiTaNiUdiS MoraiS MaToS, ***99286;WYllErSoN NoGUEi-
ra fraNco, ***23262;XaiaNE BarroS caValcaNTE, ***58225;YaGo 
loHaN PicaNco SEGUNdES, ***91227;YaN aZEVEdo da SilVa, 
***24286;YaNNa caroliNa GoMES dUarTE, ***75234;YaNNa ViToria 
dE oliVEira, ***94210;Yara KaroliNE coSTa araUJo, ***42248;YaS-
MiM MENdES da coSTa, ***55212;YUri aNdrE loPES, ***36295;YUri 
da SilVa SaTiro, ***30230
MarceLo LiMa GUedes
diretor-GeraL

Protocolo: 719863
Portaria Nº 3715/2021 – ccecV/dG/detraN, de 21/10/2021.              
o dirETor GEral do dEParTaMENTo ESTadUal dE TraNSiTo – dE-
TraN/Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro 
– cTB; 
coNSidEraNdo as disposições da resolução nº 466 - coNTraN, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece procedimentos para o exercício da 
atividade de vistoria de identificação veicular;
coNSidEraNdo as disposições da Portaria nº 024/2020-dG/dETraN, de 
10 de janeiro de 2020, que estabelece os requisitos técnicos e procedimen-
tos para o credenciamento de empresas prestadoras de serviços de vistoria 
de identificação veicular;
coNSidEraNdo o requerimento da empresa BrUNo doS SaNToS SoU-
Za, cNPJ nº 27.018.325/0001-58, junto a esta autarquia;
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa BrUNo doS SaNToS SoUZa, cNPJ nº 
27.018.325/0001-58, Nome fantasia lB ViSToria VEicUlar, situada no 
Endereço: rUa doiS, Nº48 - Bairro: NoVo PaNoraMa, cEP: 68.365-000 
no município de aNaPU/Pa, para exercer a atividade de Empresa creden-
ciada em Vistoria – EcV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 
(cinco) anos a contar da data da publicação desta portaria no diário oficial 
do estado. 
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 3714/2021 – ccecV/dG/detraN, de 21/10/2021.              
o dirETor GEral do dEParTaMENTo ESTadUal dE TraNSiTo – dE-
TraN/Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro 
– cTB; 
coNSidEraNdo as disposições da resolução nº 466 - coNTraN, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece procedimentos para o exercício da 
atividade de vistoria de identificação veicular;
coNSidEraNdo as disposições da Portaria nº 024/2020-dG/dETraN, de 
10 de janeiro de 2020, que estabelece os requisitos técnicos e procedimen-
tos para o credenciamento de empresas prestadoras de serviços de vistoria 
de identificação veicular;
coNSidEraNdo o requerimento da empresa a.M.f. PiNHEiro coMErcial 
EirEli, cNPJ nº 24.941.006/0001-21, junto a esta autarquia;
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa a.M.f. PiNHEiro coMErcial EirEli, 
cNPJ nº 24.941.006/0001-21, Nome fantasia ViToria ViSToriaS, situa-
da no Endereço: aV TraNcrEdo dE alMEida NEVES, S/N - Bairro: Vila 
iZaBEl, cEP: 68.660-000 no município de SÃo MiGUEl do GUaMa/Pa, 

para exercer a atividade de Empresa credenciada em Vistoria – EcV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 
(cinco) anos a contar da data da publicação desta portaria no diário oficial 
do estado. 
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 3608/2021 – ccecV/dG/detraN, de 15/10/2021.              
o dirETor GEral do dEParTaMENTo ESTadUal dE TraNSiTo – dE-
TraN/Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro 
– cTB; 
coNSidEraNdo as disposições da resolução nº 466 - coNTraN, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece procedimentos para o exercício da 
atividade de vistoria de identificação veicular;
coNSidEraNdo as disposições da Portaria nº 024/2020-dG/dETraN, de 
10 de janeiro de 2020, que estabelece os requisitos técnicos e procedimen-
tos para o credenciamento de empresas prestadoras de serviços de vistoria 
de identificação veicular;
coNSidEraNdo o requerimento da empresa JacUNdá ViSToriaS aU-
ToMoTiVaS ltda , cNPJ nº 36.923.105/0001-60, junto a esta autarquia;
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa JacUNdá ViSToriaS aUToMoTiVaS ltda, 
cNPJ nº: 36.923.105/0001-60, Nome fantasia SiGa BEM iNSPEÇÃo VEi-
cUlar, situada no Endereço: aV. criSTo rEi Nº642 - Bairro: iNdUSTrial, 
cEP: 68.590-000 no município de Jacundá/Pa, para exercer a atividade de 
Empresa credenciada em Vistoria – EcV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 
(cinco) anos a contar da data da publicação desta portaria no diário oficial 
do estado. 
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria N° 3711/2021/dG/detraN/Pa, de 21/10/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais e,
Considerando o procedimento licitatório para implementação de sinaliza-
ção semafórica nas vias dos municípios e rodovias estaduais do Pará.
considerando a indispensabilidade de adoção de procedimentos para o 
planejamento da demanda, conforme disposto na iN nº05/2017 - MPdG.
rESolVE: 
artigo 1º – instituir a comissão Técnica de Estudos Preliminares para im-
plantação de sinalização semafórica nas vias dos municípios e rodovias do 
Estado do Pará.
artigo 2º -  designar para compor a comissão os seguintes servidores: 
i - JorGE HENriQUE SaNToS liMa , matricula nº3261743/1
ii - lorENa da SilVa BaHia , matricula nº80845536/1
iii - GioVaNNa aMaral diaS cUNHa, matricula nº5890037/3
artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 719864

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 01/2021-cetraN/Pa, de 05/10/2021
o Presidente do conselho Estadual de Trânsito, no uso das atribuições 
legais que lhe confere o decreto nº 1.365, de 24 de novembro de 2004.
coNSidEraNdo: que conforme o inciso X, do art. 14 do cTB, compete aos 
conselhos Estaduais de Trânsito informar ao coNTraN sobre o cumpri-
mento das exigências definidas nos §§ 1º e 2º do art. 333;
CONSIDERANDO: que conforme o § 2º, do art. 333 do CTB, os órgãos e 
entidades de trânsito a serem criados exercerão as competências previstas 
neste Código em cumprimento às exigências estabelecidas pelo CONTRAN, 
conforme disposto neste artigo, acompanhados pelo respectivo cETraN, 
se órgão ou entidade municipal, ou CONTRAN, se órgão ou entidade es-
tadual, do distrito federal ou da União, passando a integrar o Sistema 
Nacional de Trânsito;
coNSidEraNdo: que a resolução nº 811/20 do coNTraN, estabelece 
procedimentos para integração dos municípios ao Sistema Nacional de 
Trânsito (SNT), por meio dos seus órgãos e entidades executivos de trânsi-
to e rodoviários ou diretamente por meio da prefeitura municipal, em cum-
primento ao que dispõe o art. 333 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB);
coNSidEraNdo: que conforme o inciso iX, do art. 13 do regimento inter-
no do cETraN, são atribuições do presidente baixar atos administrativos 
de caráter normativo;
coNSidEraNdo: a necessidade de evitar a solução de continuidade nas 
ações de visitas aos municípios por este Conselho, não só aos que estão 
em processo de Municipalização do Trânsito, mas também aqueles que já 
possuem a Gestão Trânsito.
rESolVE:
art. 1º dESiGNar ao cel PM Erick alexandre Martins Miranda, Secretário 
Executivo do cETraN, para dar continuidade às atividades de visitas aos 
municípios para fins de Municipalização do Trânsito bem como àqueles que 
já possuem a Gestão do Trânsito;
art. 2º as visitas ainda poderão ter a presença de conselheiros bem como 
de outros servidores integrantes do cETraN;
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art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social do Pará
Presidente do cETraN

Protocolo: 719377
Portaria Nº 3698/2021-daF/cGP, de 21/10/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 160/2021-cof-
Tc-dETraN, datado de 15/10/2021, protocolado sob o nº 2021/1164717,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria alicE alVES da coSTa, auxiliar de ad-
ministração, matrícula 3268217/1, lotada na coordenadoria de opera-
ções e fiscalização, quinze (15) dias de fÉriaS, no período de 17.12 a 
31/12/2021, referentes ao exercício 01.11.2020/2021.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 17/12/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 3697/2021-daF/cGP, de 21/10/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação do servidor constante do requerimento da-
tado de 29/09/2021, protocolado sob o n° 2021/1126864,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor fáBio PErEira dE frEiTaS, Vistoriador, matrícula 
57200292/1, lotado na Gerência de Vistoria e inspeção de Veículos, 30 
(trinta) dias de férias, no período de 17.01 a 15.02.2022, referentes ao 
exercício de 23.07.2013/2014.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 17/01/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 3696/2021-daF/cGP, de 21/10/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação do servidor constante do requerimento da-
tado de 29/09/2021, protocolado sob o n° 2021/1126864,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor fáBio PErEira dE frEiTaS, Vistoriador, matrícula 
57200292/1, lotado na Gerência de Vistoria e inspeção de Veículos, 30 
(trinta) dias de férias, no período de 01.12 a 30.12.2021, referentes ao 
exercício de 23.07.2012/2013.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 01/12/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 3680/2021-daF/cGP, de 20/10/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do requerimento, datado de 
06/10/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora raiMUNda Maria fariaS GoMES, Técnico de ad-
ministração e finanças, matrícula 3153690/1, lotada na Gerência de regis-
tro e Movimentação de Pessoas, trinta (30) dias de fÉriaS, no período de 
08/11 a 07/12/2021, referentes ao exercício 16.04.2010/2011.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 08/11/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 719675
Portaria Nº 230/2021-cGd/Pad/diVersas 
Belém, 13 de outubro de 2021.
a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N°1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no diário oficial do estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor-chefe para instauração de processo de Sin-
dicância investigativa ou acusatória, e/ou Processos disciplinares;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n° 05/2021 – cPad, de 13 de 
outubro de 2021, do Presidente da comissão designada pela PorTaria Nº 
24/2021-CGD/PAD, de 22 de setembro de 2021, publicada no diário oficial 
do estado nº 34.709, o qual comunica sobre a necessidade de apuração de 
conduta funcional de vistoriador de Paragominas sugerindo aditamento da 
PorTaria N º 24/2021-cGd/Pad/diVErSaS;
r E S o l V E:
i – adiTar a PorTaria Nº 24/2021 – cGd/Pad, de 22.09.2021, publicada 
no doE nº 34.709, em 24.09.2021, para incluir o nome do servidor l.a.S., 
matrícula n57196029/5.
ii – ENcaMiNHar à coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à co-
ordenadoria de Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para 
o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe

Protocolo: 719686

Portaria Nº 26/2021-cGd/Pad 
Belém, 07 de outubro de 2021.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância Investigativa ou Acusatória, e/ou Processo Disciplinar;
coNSidEraNdo o teor dos documentos e informações constantes nos 
autos do Processo 2021/1130420 (cópia dos procedimentos 2019/85131, 
apenso 2019/335655), que apurou irregularidades em processo em pro-
cessos de transferência de propriedade e jurisdição de veículos no âmbito 
do dETraN Sede;
coNSidEraNdo a materialidade e indícios de autoria dos fatos nos autos, 
conforme Parecer Preliminar nº 531/2019-corrEGEdoria, que exigem 
instauração de Processo administrativo disciplinar – Pad.
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar Processo administrativo disciplinar em face do servidor a. 
J. M. G., matrícula nº 57205605/1, com a finalidade de apurar responsabi-
lidades pela prática, em tese, das irregularidades constantes dos autos em 
referência e demais fatos conexos.
ii – dESiGNar os servidores claUBEr roBErTo SaNToS dE MoraES, 
assistente de Trânsito, matrícula nº 57190751/1, JoNildE MacEdo da 
SilVa, assistente de Trânsito, matrícula nº 57193989/1 e SHirlEi KETNi-
ra HoSaNa MUNiZ, auxiliar de Trânsito, matrícula nº 57175581/1, para a 
sob a presidência do primeiro, apurarem esses fatos, no prazo de 60 (ses-
senta) dias, conforme do artigo 208 da lei 5.810/94, devendo a comis-
são observar as disposições contidas no artigo 204 e seguintes do mesmo 
dispositivo legal, assegurando ao acusado os princípios constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa.
iii – À coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Gestão de Pessoas, 
para que adotem as providências para o pleno cumprimento do presente 
ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe - dETraN-Pa
PorTaria Nº 32/2019-dG/cGP

Protocolo: 719729
Portaria Nº 229 /2021-cGd/Pad/diVersas, 
Belém, 15 de outubro de 2021.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância Investigativa ou Acusatória e/ou e Processo Disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 07/2021-comissão de Pad, 
de 15.10.21, subscrito pelo Presidente da comissão Joaquim José aguiar 
Rodrigues, por meio do qual solicita e justifica a concessão de Recon-
dução para a realização de atos processuais, conforme artigo 208 da lei 
5.810/94, e posterior conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 
2018/340133;
r E S o l V E:
i – rEcoNdUZir a comissão composta pelos servidores, JoaQUiM JoSÉ 
aGUiar rodriGUES, assistente de Trânsito, riTa dE cáSSia VarEla Pi-
NHEiro, auxiliar de Trânsito e lUcilEidE oliVEira NaSciMENTo, auxiliar 
operacional de Trânsito, para, sob a presidência do primeiro, dar continui-
dade e a devida conclusão dos trabalhos iniciados pela comissão Proces-
sante, instituída pela PorTaria Nº 06/2021-cGd/Pad, de 15 de abril de 
2021, publicada no doE nº 34.560, de 22 de abril de 2021, no prazo de 60 
(sessenta) dias, a partir de 18.10.2021;
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe - dETraN/Pa.
Portaria 032/2019-dG/cGP

Protocolo: 719708
Portaria Nº 223/2021-cGd/Pad/diVersas
Belém, 04 de outubro de 2021.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração sindicância, inves-
tigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo a instauração do Processo administrativo disciplinar pela 
PORTARIA Nº 43/2019-CGD/PAD, com finalidade de apurar suposta fraude 
em vistoria e transferência de propriedade de veículos, no âmbito da ci-
rETraN de Mãe do rio;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 06/2021-Pad, de 
09.06.2021, através do qual a Comissão solicita e justifica a necessida-
de de substituição dos membros para dar continuidade na apuração dos 
fatos constantes no Processo administrativo disciplinar n° 2018/167035 
e 2018/184272 – cGd/Pad, instaurado pela PorTaria Nº 43/2019-cGd/
Pad, de 10/10/2019, publicado no doE n° 34.007, de 11/10/2019.
coNSidEraNdo a necessidade de designar nova comissão Processante 
para dar continuidade aos trabalhos;
r E S o l V E:
i – dESiGNar os servidores claUBEr roBErTo SaNToS dE MoraES, as-
sistente de Trânsito, matrícula nº 57190751/1, JoNildE MacEdo da Sil-
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Va, assistente de Trânsito, matrícula nº 57193989/1 e SHirlEi KETiNira 
HoSaNa MUNiZ, auxiliar de Trânsito, matrícula nº 57175581/1 para, sob 
a presidência do primeiro, darem continuidade a apuração dos fatos com 
aproveitamento de todos os atos realizados pela comissão anterior, no pra-
zo de 60 (sessenta) dias, conforme art. 208 da lei 5.810/94, assegurando 
ao acusado os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.
ii – À coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Gestão de Pessoas, 
para que adotem as providências para o pleno cumprimento do presente 
ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe - dETraN-Pa
PorTaria Nº 32/2019-dG/cGP

Protocolo: 719733
Portaria Nº 227 /2021-cGd/Pad/diVersas, 
Belém, 15 de outubro de 2021.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância Investigativa ou Acusatória e/ou e Processo Disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 06/2021-comissão de Pad, 
de 15.10.21, subscrito pelo Presidente da comissão Joaquim José aguiar 
Rodrigues, por meio do qual solicita e justifica a concessão de Recon-
dução para a realização de atos processuais, conforme artigo 208 da lei 
5.810/94, e posterior conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 
2021/471200;
r E S o l V E:
i – rEcoNdUZir a comissão composta pelos servidores, JoaQUiM JoSÉ 
aGUiar rodriGUES, assistente de Trânsito, riTa dE cáSSia VarEla Pi-
NHEiro, auxiliar de Trânsito e lUcilEidE oliVEira NaSciMENTo, au-
xiliar operacional de Trânsito, para, sob a presidência do primeiro, dar 
continuidade e a devida conclusão dos trabalhos iniciados pela comissão 
Processante, instituída pela PorTaria Nº 04/2021-cGd/Pad, de 15 de 
abril de 2021, publicada no doE nº 34.560, de 22/04/2021, no prazo de 
60 (sessenta) dias, a partir de 18.10.2021;
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe - dETraN/Pa.
Portaria 032/2019-dG/cGP

Protocolo: 719711
Portaria Nº 228/2021-cGd/Pad/diVersas, 
Belém, 15 de outubro de 2021.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância Investigativa ou Acusatória e/ou e Processo Disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 011/2021-cPad, de 
15.10.2021, subscrito pelo Presidente da comissão Joaquim José aguiar 
Rodrigues, por meio do qual solicita e justifica a concessão de Recon-
dução para a realização de atos processuais, conforme artigo 208 da lei 
5.810/94, e posterior conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 
2018/425572;
r E S o l V E:
i – rEcoNdUZir, a comissão composta pelos servidores, JoaQUiM JoSÉ 
aGUiar rodriGUES, assistente de Trânsito, riTa dE cáSSia VarEla Pi-
NHEiro, auxiliar de Trânsito e lUcilEidE oliVEira NaSciMENTo, auxiliar 
operacional de Trânsito, para, sob a presidência do primeiro, dar continui-
dade e a devida conclusão dos trabalhos iniciados pela comissão Proces-
sante, instituída pela PorTaria Nº 05/2021-cGd/Pad, de 15 de abril de 
2021, publicada no doE nº 34.560, de 22 de abril de 2021, no prazo de 60 
(sessenta) dias, a partir de 18.10.2021;
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe-dETraN/Pa
Portaria 032/2019-dG/cGP

Protocolo: 719725

.

.

errata
.

eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 112/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a SEMUTraN de ananindeua, inscrita no cNPJ 
n° 05.058.441/0001-678.
oBJETo do coNVÊNio: delegação recíproca de competências entre os 
partícipes como órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, para fins de au-
tuação, retenção, recolhimento de documentos vencidos, remoção, jul-
gamento e processamento de autos de infração lavrados por agentes de 
trânsito do dETraN/Pa e da SEMUTraN.
ViGÊNcia: início: 14/09/2021 Término: 13/09/2023

foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 14/09/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa
(republicado por incorreção no doe 34.699 de 15/09/2021)

Protocolo: 719297

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 101/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a PrEfEiTUra MUNiciPal dE PiÇarra, inscrita 
no cNPJ n° 016.121.63/0001-98
oBJETo do coNVÊNio: o mumicípio delega parcialmente ao dETraN/Pa 
as competências previstas no artigo 24, inciso III, do Código de Trânsito 
Brasileiro, para fins de implantar o sistema de sinalização gráfica horizontal 
e vertical, nas vias do Município.
ViGÊNcia: início: 21/10/2021 Término: 20/10/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 21/10/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 719299

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3572/2021-daF/cGP, de 13/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/1113707;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Enivaldo Pardauil da costa, matrícula nº 57198277/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHENToS rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas even-
tuais e de pronto pagamento durante a realização de operação de fisca-
lização de trânsito que será realizada nas circunscrições do município de 
abaetetuba.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 19/10 à 02/11/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3581/2021-daF/cGP, de 14/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/1112285;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
olenilson Santos Gomes, matrícula nº 57174115/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
800,00 (oiTocENToS rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto pagamento no municipio de igarapé-açú.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339033-r$-500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 17 à 24/10/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3589/2021-daF/cGP, de 14/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/1115612;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Silvia cristina Vilhena Pinheiro, matrícula nº 57201348/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
900,00 (NoVEcENToS rEaiS) e destinam-se a realização de atendimento 
de vistoria veicular.
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art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-900,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 18/10 à 12/11/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 719148

diÁria
.

Portaria Nº 3388/2021-daF/cgp, de 30/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1047963;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Santa izabel no período de 04 à 29/10/2021, a 
fim de realizar vistoria veicular na CIRETRAN do referido município.

nome matricula
Thiego da conceição Galvão 57227960 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3389/2021-daF/cgp, de 30/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1073107;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de redenção no período de 25/10 à 19/11/2021, a 
fim de realizar treinamento no sistema RENAINF aos servidores do Depar-
tamento Municipais de Trânsito e Tráfego no referido municipio. 

nome matricula
Vanilce da Paixão Medeiros 57197390 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3390/2021-daF/cgp, de 30/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1075977;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Conceição 
do araguaia para o Município de Belém no período de 18/10 à 22/10/2021, 
a fim de sanar as pendências da CIRETRAN junto a SEDE/DETRAN. 

nome matricula
Eder franco rosa 57201933 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3391/2021-daF/cgp, de 30/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1073912;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Municí-
pio de Belém para os Municípios de dom Elizeu – 18/10/2021 , rondon 
do Pará – 19/10 e 21/10/2021, Jacundá – 22/10 à 24/10/2021, Tucurui 
– 25/10 à 28/10/2021, Tailândia – 29/10 à 31/10/2021, igarapé Miri – 
01/11 à 04/11/2021, cametá – 05/11 à 08/11/2021, abaetetuba – 09/11 
à 11/11/2021, Barcarena/Belém – 12/11 à 16/11/2021, a fim de realizar 
levantamento da estrutura da rede lógica para implantação de novos Swi-
tches nas cirETraNS acima citadas. 

nome matricula
celso Nazareno da Silva 3573/1
Uberlande costa Sousa 54187004 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3395/2021-daF/cgp, de 30/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1073966;

r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e oito e meia (28 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Parauapebas para os Municípios de Marabá – 07/10 à 20/10/2021, Be-
lém – 21/10 à 26/10/2021, Marabá – 27/10 à 03/11/2021 e Parauapebas 
– 04/11/2021, a fim de desempenhar atividades funcionais em operações 
de fiscalização de trânsito nos referidos municípios.

nome matricula
alan feitoza figueredo 57201898/1

antonio Hélio alves dos Santos 57201185/1
ivan costa Mesquita 5831466/3

Max Elimiliano leite rodrigues 57201304/1
Michael de Jesus Sousa 57201636/1
Tarcisio Paula da Silva 57202060/1

Willians alves cavalcante 57227633/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3396/2021-daF/cgp, de 30/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1085495;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e duas e meia (22 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Municí-
pio de Belém para os Municípios de Santarém – 13/10/2021, alenquer 
– 14/10 e 15/10/2021, Monte alegre – 16/10 à 18/10/2021, Óbidos – 
19/10 e 20/10/2021, oriximiná – 21/10 e 22/10/2021, almeirim – 23/10 
à 25/10/2021, Santarém – 26/10 e 27/10/2021, itaituba – 28/10 e 
29/10/2021, Novo Progresso – 30/10 à 01/11/2021, Santarém/Belém – 
02/11 à 04/11/2021, a fim de realizar entrevistas dos canditados selecio-
nados no Processo Seletivo Simplificado 001/2021-DETRA-PA. 

nome matricula
cleber carlos cardoso Matos 304387 /1
Kayla de Menezes Sarmanho 55586785 /2

Tayenne Brito conde 5920358 /3
adaias de oliveira Santos 57226609 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3357/2021-daF/cgp, de 28/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1039435;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Barcarena no período de 03 a 17/10/2021, a 
fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em 
cumprimento a cronograma de ações determinadas pela diretoria Técnica 
e operacional.

nome matricula
José roberto dos Santos ferreira 57208054 /1

luciano Batista Santos Braga 57201668 /2
Jefferson Luiz Santos da Silva 57197136 /2

Haroldo Thiago Monteiro de oliveira 57230558 /1
leidyane Marques Machado 57200238 /1
lícia Maria dos Santos freire 5638704 /1

Petronius de Jesus farias da cruz 54191564 /2
Soraia Selma andrade cardoso 57202052 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3399/2021-daF/cgp, de 30/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1083344;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os Municípios de Novo repartimento – 06/11 à 08/11/2021, altamira 
– 09/11 à 11/11/2021, Medicilândia – 12/11 à 16/11/2021, Uruará/Belém 
– 17/11 à 19/11/2021, a fim de realizar entrevistas dos candidatos selecio-
nados no Processo Seletivo Simplificado 001/2021-DETRAN-PA. 

nome matricula
cleber carlos cardoso Matos 304387 /1
Kayla de Menezes Sarmanho 55586785 /2

Tayenne Brito conde 5920358 /3
adaias de oliveira Santos 57226609 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3400/2021-daF/cgp, de 30/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
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coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1073291;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e uma e meia (21 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Marabá para os Municípios de Belém – 05/10 à 19/10/2021, Palestina 
do Pará – 20/10/2021 à 25/10/2021 e Marabá – 26/10/2021, a fim de de-
sempenhar atividades funcionais em operações de fiscalização de trânsito 
nos referidos municípios.

nome matricula
luís carlos cruz Bezerra 5117410/4
luzinaldo Batista frança 57201996/1

Marcos divino da Silva Silva 57201715/1
Wellington de Souza costa 57201809/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3401/2021-daF/cgp, de 30/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1080902;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do município 
de Belém para os municípios de Medicilândia/Belém – 08/10 à 13/10/2021, 
igarapé-açú/Belém – 14/10 à 19/10/2021, capanema/Belém – 20/10 à 
27/10/2021, Mojuí dos campos/Belém – 28/10 à 02/11/2021, Primavera/
Belém – 04/11 à 09/11/2021, a fim de acompanhar e fiscalizar o trabalho 
das equipee de banca itinerante de habilitação que serão realizadas nos 
referidos municípios.

nome matricula
Edilvandro augusto de almeida Pereira 5946366 /2

izabel cristina freitas frazão 5959072 /1
Benedito alho rabelo 3264327 /1

regina luzia Santos de Souza 5520320 /2
Maria do Socorro Monteiro 57194270 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3410/2021-daF/cgp, de 01/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1017336;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Capanema – 11/10 à 05/11/2021, a fim de 
realizar atendimento e retaguarda de habilitação no referido município.

nome matricula
antonio augusto andrade dos Santos 80845517/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3414/2021-daF/cgp, de 01/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1045254;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de nove e meia (09 e 1/2) diárias a servidora 
abaixo especificada, referente ao deslocamento do município de Santa Iza-
bel para o município de Belém no período de 04 à 13/10/2021, a fim de 
resolver as pendencias da cirETraN na SEdE do dETraN.

nome matricula
Michelle Guimarães Mattos Travassos 5958812/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3415/2021-daF/cgp, de 01/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1068097;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do município de 
Belém para os municípios de Curionópolis – 06 à 08/10/2021, Parauapebas 
– 09 à 11/10/2021, canaã dos carajás – 12 e 13/10/2021, Pacalá – 14 
à 16/10/2021, Tucurui – 17 à 19/10/2021, Breu Branco/Belém – 20 à 
22/10/2021, a fim de realizar visita técnica para credenciamento, renova-
ção de credenciamento e acompanhamento de cfc’s e capacitadora nos 
municipios acima citados.

nome matricula
Eliene carvalho Moura 80845577 /1

Elisângela Soares da conceição 57196790 /1

átila de Morais Machado 57175789/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3417/2021-daF/cgp, de 01/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1076332;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do município de Redenção 
para o município de São félix do Xingú no período de 29/09 à 06/10/2021, 
a fim de aplicar exames práticos de trânsito no referido municipio.

nome matricula
raimunda antonia da Silva 5455383 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3418/2021-daF/cgp, de 01/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1064833;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do município de 
itaituba para o município de Belém no período de 02 à 20/10/2021, com 
a finalidade de desempenhar suas atividades funcionais, em Operação de 
fiscalização de Trânsito, no referido município, em especial por ocasião da 
“operação círio 2021“.

nome matricula
Jairo Nogueira da costa 57201191 /1

Kleyton Gemaque Miranda da Silva 57227943 /1
Marcos aurélio castro feitosa 57201534 /1
oclênio fernandes de lima 57227329 /1

Valdir amadeu da Silva 5827485 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3419/2021-daF/cgp de 01/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1065536;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do município de 
Belém para os municípios de Bragança – 18 à 22/10/2021, Santa luzia 
do Pará – 23 à 26/10/2021, capanema/Belém – 27/10 à 02/11/2021, a 
fim de realizar uma pesquisa de avaliação da percepção dos serviços de 
segurança viária, um olhar dos usuários vulneráveis, pedestres, ciclistas , 
idiosos, deficientes fisicos nas 12 regiões de Integração do Estado do Pará, 
para auxiliar na gestão do dETra/Pa.

nome matricula
carmen lúcia amaral de oliveira 80845675 /1

Mara lúcia da Silva Souza 2010399 /1
Tatianne Brito lima 57195467 /1

Edson alves Barbosa 57176551 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3420/2021-daF/cgp, de 01/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1058729;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e quatro e meia (24 e 1/2) diárias 
ao servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do municí-
pio de Breves para o município de igarapé Miri, no período de 05/10 à 
29/10/2021, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Opera-
ções de fiscalização de Trânsito, em cumprimento a programação da dTo 
no referido município, e no cumprimento do ofício nº 059/2021-diTErc/
SETraN.

nome matricula
luiz dos Santos rodrigues 57201612/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 719147

FÉrias
.

Portaria Nº 3705/2021-daF/cGP, de 21/10/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
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r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNETE Maria roSa da coSTa, Técnico, matrícula 
3268381/1, lotada na Gerência de registro e Movimentação de Pessoas, 
quinze (15) dias de fÉriaS, no período de 22.12 a 05/01/2022, referentes 
ao exercício 01.04.2019/2020.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 22/12/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 719831

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria
.

Portaria Nº 723/2021 – GaB/seaP
Belém, 20 de outubro de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício no uso 
de suas atribuições legais;
rESolVE:
art. 1°. – NoMEar os servidores abaixo para compor a comissão Técnica 
de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7210/84, arts. 6º, 7º e 9º, 
que deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo 
técnico em avaliação psicossocial das custodiadas do centro de reeduca-
ção feminino- crf.
PrESidENTE: Erica da SilVa dE SoUSa – diretora
MEMBro: NaTália loUrENÇa SodrÉ- Gerente de segurança
MEMBro: MariVoNE coSTa fraNco- assistente social
MEMBro: aNdrEa coNcEiÇÃo do NaSciMENTo- assistente social
MEMBro: roSElY ESTácio BarBoSa- assistente social
MEMBRO: LARISSA SALES PEREIRA- Psicóloga
MEMBRO: JOSIANE MIRANDA MACIEL- Psicóloga
MEMBRO: SOLANGE DO SOCORRO DA SILVA DOS SANTOS- Psicóloga
MEMBro: VaNESSa rEGiNa lEiTE da ENcarNaÇÃo- Terapeuta ocupa-
cional
MEMBro: Márcia Maria dE SoUZa ViaNa corrEa- Terapeuta ocupa-
cional
SEcrETário: iZaBElE SalEMa da SilVa aNdradE- agente penitenciário
SEcrETário SUPlENTE: darcilENE oliVEira NEVES- agente peniten-
ciário
art. 2º. – dETErMiNar à diretoria de Gestão de Pessoas que adote as 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogan-
do-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 719559
Portaria Nº 722/2021 – GaB/seaP
Belém, 20 de outubro de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício no uso 
de suas atribuições legais;
rESolVE:
art. 1°. – NoMEar os servidores abaixo para compor a comissão Técnica 
de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7210/84, arts. 6º, 7º e 9º, 
que deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo 
técnico em avaliação psicossocial dos custodiados do Presídio Estadual Me-
tropolitano iii- PEM iii.
PrESidENTE: riTa dE caSSia caNTo da coSTa – diretora
MEMBro: rUTH HElENa da coSTa BENaSSUlY-coordenadora adminis-
trativa
MEMBro: clEBESoN JUNio PiMENTEl- Gerente de segurança
MEMBro: criSTilENE TaVarES HENriQUES- assistente social
MEMBRO: SANDRA CARLA DE SOUZA CARVALHO- Psicóloga
SEcrETário: BENEdiTo faGNEr SilVa doS SaNToS- agente peniten-
ciário
art. 2º. – dETErMiNar à diretoria de Gestão de Pessoas que adote as 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogan-
do-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 719541
Portaria Nº 724/2021 – GaB/seaP/Pa
Belém, 20 de outubro de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício no uso 
de suas atribuições legais;
rESolVE:
art. 1°. – NoMEar os servidores abaixo para compor a comissão Técnica 
de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7210/84, arts. 6º, 7º e 9º, que 
deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo téc-
nico em avaliação psicossocial dos custodiados do centro de recuperação 
Penitenciário do Pará iV- crPP iV:
PrESidENTE: rUBENS TEiXEira MaUÉS JUNior – diretor
MEMBRO: PRISCILA DA COSTA MENEZES BITTENCOURT- Psicóloga

MEMBro: lEiliaNE SaNToS MadalENa- assistente social
MEMBro: flaVia MoTa MorEira GoMES- Gerente administrativo
MEMBro: EliEZEr da PUrificaÇÃo aZariaS- Gerente de segurança
art. 2º. – dETErMiNar à diretoria de Gestão de Pessoas que adote as 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogan-
do-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 719538

diÁria
.

Portaria Nº 622/2021
objetivo: EScolTar iNTErNo, Para rEaliZar EXaME ESPEcialiZado, 
EM  doENÇaS iNfEccioSaS ParaSiTáriaS.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: ToMÉ aÇÚ/crrTa.
destino: BElÉM/Pa
Servidor (es): 5946763-2 – GENilSoN  Moia PErEira – aG. PriSioNal – 
8400426-2 – MarcoS aNTÔNio oKaBE – MoToriSTa.
Período: 07/04/2021 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 719567

FÉrias
.

Portaria Nº 2683/21-dGP.seaP, de 18/10/21
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/2021-GaB.SEaP, de 
08/06/2021.
rESolVE: coNcEdEr aos servidores, abaixo relacionados, 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares, de acordo com o art. 74 da lei nº 5.810/94, a 
serem gozadas no período abaixo:
Nº-NoME-MaTrÍcUla-EXErcÍcio-GoZo
1-aBdiNaldo rodriGUES fErrEira JUNior-5950136-2021-01.12.21 a 
30.12.21
2-aBiMaEl GUiMaraES fiGUEira-5900742-2021-01.12.21 a 30.12.21
3-aBraHaM faBriZio BENdaYaN-57175831-2020-01.12.21 a 30.12.21
4-adaM doUGlaS caSTElo MacEdo-54181406-2021-01.12.21 a 
30.12.21
5-adria cUNHa frEiTaS-5901131-2021-01.12.21 a 30.12.21
6-adriaNa da SilVa SaNTaNa-57174237-2021-01.12.21 a 30.12.21
7-adriaNa dE MoraES alBUQUErQUE-6403324-2021-01.12.21 a 
30.12.21
8-adriaNa fErraZ do Prado MaUES-57201800-2021-13.12.21 a 
11.01.22
9-aGEU fErrEira da SilVa-5917480-2021-01.12.21 a 30.12.21
10-alaN BrUNo MacEdo-57210069-2020-01.12.21 a 30.12.21
11-alaN SaNToS PacHEco-5949748-2021-01.12.21 a 30.12.21
12-aldalENa Maria da crUZ SErrao-57191232-2021-01.12.21 a 
30.12.21
13-aldEMir SoUZa doS SaNToS-5825474-2020-01.12.21 a 30.12.21
14-aldo Polaro caSTro-5949738-2021-01.12.21 a 30.12.21
15-alESSaNdra coSTa corrEa-5893586-2021-01.12.21 a 30.12.21
16-alESSaNdro HErUNdiNo PErEira rodri-
GUES-5950202-2021-01.12.21 a 30.12.21
17-alESSaNdro SilVa doS SaNToS-5769078-2021-01.12.21 a 30.12.21
18-alEXaNdrE BarroS GoNÇalVES-5949840-2021-01.12.21 a 30.12.21
19-alEXaNdrE MaUrilo oliVEira TriNdadE-54191373-2021-01.12.21 
a 30.12.21
20-alUiSio alBErTo lEao BarBoSa-57203819-2021-01.12.21 a 
30.12.21
21-aMaNdo dE oliVEira BESErra-5936481-2021-01.12.21 a 30.12.21
22-aNa alicE da SilVa cUNHa-5868831-2021-01.12.21 a 30.12.21
23-aNa claUdia fUrTado dE carValHo-5612594-2021-01.12.21 a 
30.12.21
24-aNa criSTiNa BriTo da SilVa-57210013-2021-01.12.21 a 30.12.21
25-aNa licE MarTiNS cHaVES-5812127-2021-01.12.21 a 30.12.21
26-aNcElMo BraGa PUrEZa-57209649-2021-01.12.21 a 30.12.21
27-aNdErSoN alMEida NaSciMENTo-57221197-2021-01.12.21 a 
30.12.21
28-aNdErSoN corrEa ViEira-5850576-2021-01.12.21 a 30.12.21
29-aNdErSoN HarlEY SoUZa da lUZ -57192432-2020-01.12.21 a 
30.12.21
30-aNdErSoN lUiS XaViEr raMoS-5939045-2021-01.12.21 a 30.12.21
31-aNdrE lEVY da SilVa alBUQUErQUE-5932788-2021-01.12.21 a 
30.12.21
32-aNdrE MoNTE dE BriTo-5942519-2021-01.12.21 a 30.12.21
33-aNToNio ariSfraN MaGalHaES ViaNa-5953890-2021-01.12.21 a 
30.12.21
34-aNToNio carloS BriTo dE araUJo -57174223-2021-01.12.21 a 
30.12.21
35-aNToNio carloS riBEiro-57217069-2021-01.12.21 a 30.12.21
36-aNToNio carloS SoUSa MariaNo-80846080-2020-01.12.21 a 
30.12.21
37-aNToNio EdiVaN TaVarES coSTa -54196469-2021-01.12.21 a 
30.12.21
38-aNToNio MarcoS dE araUJo-54191232-2020-01.12.21 a 30.12.21
39-aNToNio Maria dE SoUZa -57175004-2021-01.12.21 a 30.12.21
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40-aNToNio MaUricio rodriGUES lEiTE-5949743-2021-01.12.21 a 
30.12.21
41-aNToNio MoZarT caValcaNTE NETo-5949777-2021-01.12.21 a 
30.12.21
42-aNToNio SErGio liMa forTES-5759870-2020-01.12.21 a 30.12.21
43-aNToNio XaViEr da SilVa-54194947-2020-01.12.21 a 30.12.21
44-arTHUr rodriGUES dE MoraES-5092140-2021-20.12.21 a 18.01.22
45-aUGUSTo SacraMENTo dE QUEiroZ-5898632-2021-01.12.21 a 
30.12.21
46-BarBara ElEodora ViaNa da SilVa-5725313-2021-01.12.21 a 
30.12.21
47-BErNardiNo dE SoUZa GoNÇalVES-7565638-2021-01.12.21 a 
30.12.21
48-BrENda NaYara SilVa doS SaNToS-57221059-2021-01.12.21 a 
30.12.21
49-BrUNo caESar oliVEira araUJo-5952330-2020-01.12.21 a 
30.12.21
50-BrUNo da coSTa NaHUM-57221091-2021-01.12.21 a 30.12.21
51-BrUNo JoSE corrEia da SilVa-5950110-2021-01.12.21 a 30.12.21
52-carloS alBErTo da lUZ E SilVa -5814847-2021-01.12.21 a 30.12.21
53-carloS alEXaNdrE rodriGUES da SilVa-5905644-2021-01.12.21 
a 30.12.21
54-carloS aNdrE MoTa da crUZ-5950109-2021-01.12.21 a 30.12.21
55-carloS aNToNio Baia-43591-2021-01.12.21 a 30.12.21
56-carloS aUGUSTo SilVa do NaSciMENTo-5856418-2021-01.12.21 a 
30.12.21
57-carloS roGErio da SilVa caBral-5950098-2021-01.12.21 a 
30.12.21
58-caroliNE roSaBEllE fUrTado fErrEira-5942588-2021-01.12.21 a 
30.12.21
59-cElSo HENriQUE foNSEca carValHo-5924837-2021-01.12.21 a 
30.12.21
60-cElSo MoNTEiro GoMES-57202974-2020-01.12.21 a 30.12.21
61-cElSo NEPoMUcENo da cUNHa-54193732-2021-01.12.21 a 30.12.21
62-cHarlES aNdradE SEVEriNo-54188786-2021-01.12.21 a 30.12.21
63-cHarlEY da SilVa E SilVa-57201410-2021-01.12.21 a 30.12.21
64-cilENE do Socorro alMEida MElo-57220950-2021-01.12.21 a 
30.12.21
65-clariSSE do Socorro NaSciMENTo lEal-57221126-2021-01.12.21 
a 30.12.21
66-claUdENildo GoNÇalVES coSTa-57203279-2021-01.12.21 a 
30.12.21
67-claUdia PaiVa da SilVa E SoUZa-57210967-2021-01.12.21 a 
30.12.21
68-claUdiNEi JUSTiNo dE SoUZa-5950101-2021-01.12.21 a 30.12.21
69-clEBEr alVES dE SoUZa-54181528-2020-01.12.21 a 30.12.21
70-clEBEr MarcElo diaS PiNTo-5931908-2021-01.12.21 a 30.12.21
71-clEidE HElENa aVElar fErNaNdES-54180169-2021-01.12.21 a 
30.12.21
72-clEidSoN PoMPEU rodriGUES-5889826-2021-01.12.21 a 30.12.21
73-clEidYr da SilVa liMa-57213268-2021-01.12.21 a 30.12.21
74-clEilToN NUNES do NaSciMENTo-57225351-2021-01.12.21 a 
30.12.21
75-clEUdilENE SaNToS SilVa-5950093-2021-01.12.21 a 30.12.21
76-coNcEiÇÃo dE faTiMa PoNTES diaS-5923799-2021-01.12.21 a 
30.12.21
77-criSTHiaNE araUJo SilVa dE MiraNda-54193742-2021-01.12.21 a 
30.12.21
78-criSTilENE TaVarES HENriQUES-57191204-2021-01.12.21 a 
30.12.21
79-daNiEl fariaS MarQUES-5953869-2021-01.12.21 a 30.12.21
80-daNiEl JUNio SaNToS da SilVa-5950565-2021-01.12.21 a 30.12.21
81-daNiEl MoraES aBTiBol-5930479-2021-01.12.21 a 30.12.21
82-daNiEllE do Socorro GUiMaraES coUTo-54196396-2021-01.12.21 
a 30.12.21
83-darcilENE oliVEira NEVES-5614368-2020-01.12.21 a 30.12.21
84-dario alVES da SilVa-5931353-2021-01.12.21 a 30.12.21
85-dEiVid JUNior MENEZES da SilVa-57221162-2021-01.12.21 a 
30.12.21
86-dENES faBio SoUZa oliVEira-54181935-2021-01.12.21 a 30.12.21
87-dENiSSoN fraNK alViNo da SilVa-5835941-2021-01.12.21 a 
30.12.21
88-dEriValdo liMa dE SoUZa-5949895-2021-01.12.21 a 30.12.21
89-dEUcY coElHo fUrTado-57192410-2021-01.12.21 a 30.12.21
90-diEGo carValHo EVaNGEliSTa-57206188-2021-01.12.21 a 30.12.21
91-diEGo MarcElo coSTa da SilVa-5950122-2021-01.12.21 a 30.12.21
92-dJalMa PaMPloNa doS SaNToS JUNior-54193735-2021-01.12.21 a 
30.12.21
93-dUGUE fErrEira dE BarroS-5949994-2021-01.12.21 a 30.12.21
94-EdEr TriNdadE laMEira-54188200-2021-01.12.21 a 30.12.21
95-EdGar MorEira filHo-5217660-2021-01.12.21 a 30.12.21
96-EdilBErTo da SilVa GoMES-54181391-2020-01.12.21 a 30.12.21
97-EdilSoN corrEa liMa-5814677-2021-01.12.21 a 30.12.21
98-EdiNElSoN NaZarENo raiol cordoVil-54193736-2021-01.12.21 a 
30.12.21
99-EdMilSoN TEraN da coSTa-5797144-2021-01.12.21 a 30.12.21
100-EdSoN alaN fErNaNdES SacraMENTo-5856345-2021-01.12.21 a 
30.12.21
101-EdSoN alaN GoNÇalVES SoUZa-5954098-2021-01.12.21 a 
30.12.21
102-EdSoN da SilVa fErrEira-8090267-2021-01.12.21 a 30.12.21
103-EdValdo dE araUJo SoUZa-54181867-2021-01.12.21 a 30.12.21
104-EdWard dE araUJo dE oliVEira-5710464-2020-01.12.21 a 

30.12.21
105-ElaiNE MiNEllE PErEira dUarTE-5943152-2021-01.12.21 a 
30.12.21
106-ElaiNNE loBo GoNcalVES dE oliVEira-54182555-2021-01.12.21 
a 30.12.21
107-Elcio lUiZ fErrEira da SilVa-5798418-2021-01.12.21 a 30.12.21
108-EliaNE do Socorro BraGa loPES-57206210-2020-01.12.21 a 
30.12.21
109-EliaNE NaSciMENTo dE SoUZa-8400550-2020-01.12.21 a 30.12.21
110-EliaS faBricio dE oliVEira PEdroSa-5950123-2021-01.12.21 a 
30.12.21
111-EliSaBETH ViEira SilVa-5954277-2021-01.12.21 a 30.12.21
112-EloiSa doS SaNToS faGUNdES-57192422-2020-01.12.21 a 
30.12.21
113-ElToN JoSE fErrEira da SilVa-5949672-2021-01.12.21 a 30.12.21
114-ElZiaNE Maia dE liMa-5896558-2021-01.12.21 a 30.12.21
115-EMaNUEl SilVESTrE alMEida-5935911-2021-01.12.21 a 30.12.21
116-EMErSoN fErrEira SErrao-54191244-2021-01.12.21 a 30.12.21
117-ENio ricardo SoarES ViEira-5949439-2021-01.12.21 a 30.12.21
118-EraSMo carloS SoarES dE aQUiNo-54188171-2021-01.12.21 a 
30.12.21
119-Eric WiliaN lEal BriTo-57207398-2021-01.12.21 a 30.12.21
120-EriValdo PiNTo MacHado-5950142-2021-01.12.21 a 30.12.21
121-ErlYc fErrEira dE aViZ-57201912-2021-01.12.21 a 30.12.21
122-EUlEJUNHo MarTiNS SalES-54188187-2021-01.12.21 a 30.12.21
123-EUlENia rodriGUES da SilVa-5756804-2021-15.12.21 a 13.01.22
124-EUNicE fErrao da SilVa-5860598-2021-01.12.21 a 30.12.21
125-EVErSoN Maia NaSciMENTo-5949860-2021-01.12.21 a 30.12.21
126-EVErToN lUiZ GoNcalVES doS SaNToS-57201100-2021-01.12.21 
a 30.12.21
127-EWErToN BrENo SoUSa do NaSciMENTo-5949816-2021-01.12.21 
a 30.12.21
128-faBio aUGUSTo SaMPaio dE aNdradE-5949703-2020-01.12.21 a 
30.12.21
129-faBio daMaScENo QUadroS-5954344-2021-01.12.21 a 30.12.21
130-faBio dE alMEida ParafiTa-5949696-2021-01.12.21 a 30.12.21
131-faBio dE oliVEira riBEiro-5949688-2021-01.12.21 a 30.12.21
132-faBio SaNToS da SilVa-5954383-2021-01.12.21 a 30.12.21
133-faBio XaViEr dE caSTro NETo-57175014-2021-01.12.21 a 
30.12.21
134-faBricio da SilVa MacHado-5950147-2021-01.12.21 a 30.12.21
135-fEliPE aMaral doS SaNToS-8400445-2021-01.12.21 a 30.12.21
136-fErNaNdo fErrEira doS SaNToS-5949706-2021-01.12.21 a 
30.12.21
137-fErNaNdo lUcaS ValENTE BarroS-57206096-2020-01.12.21 a 
30.12.21
138-fraNcEliNo MoraES MESQUiTa-5836050-2021-01.12.21 a 
30.12.21
139-fraNciNETE GoMES dE frEiTaS-57203559-2020-01.12.21 a 
30.12.21
140-fraNciSca oliVEira loPES-57229034-2021-01.12.21 a 30.12.21
141-fraNciSca roSiaNE MaciEl da SilVa-54196385-2021-01.12.21 a 
30.12.21
142-fraNciSco daNiEl dE PaUla caValcaNTE PErEi-
ra-5949669-2021-01.12.21 a 30.12.21
143-fraNciSco dE JESUS doS PaSSoS SilVa-54181526-2021-01.12.21 
a 30.12.21
144-fraNciSco dE SoUZa BriTo-5950141-2021-01.12.21 a 30.12.21
145-fraNciSco iUrE araUJo dE MElo-5931371-2021-01.12.21 a 
30.12.21
146-fraNciSco laUro Maia da SilVa-5953944-2021-20.12.21 a 
18.01.22
147-fraNciSco MENdoNÇa dE frEiTaS-5815355-2020-01.12.21 a 
30.12.21
148-fraNciSco roNaldo alVES da SilVa-5942566-2021-01.12.21 a 
30.12.21
149-fraNK daNNY coSTa BEcKMaN-5949693-2021-01.12.21 a 30.12.21
150-GaldEBErGES SoUZa da SilVa-54187423-2021-01.12.21 a 
30.12.21
151-GEcY alVES NE filHo-57223274-2021-01.12.21 a 30.12.21
152-GESSE rodroGUES BEZErra-5949714-2021-01.12.21 a 30.12.21
153-GEZiEl SilVa dE fariaS-57202257-2021-01.12.21 a 30.12.21
154-GilSoN doS aNJoS airES-57189842-2021-01.12.21 a 30.12.21
155-GilSoN MorEira aNGEliM-5814944-2021-01.12.21 a 30.12.21
156-GiorGiNa GoNÇalVES BraBo MacHado-54180132-2021-01.12.21 
a 30.12.21
157-GlEiSoN EdUardo da SilVa lEao-5954252-2021-01.12.21 a 
30.12.21
158-HElio VEraS SaNTaNa-54188173-2021-01.12.21 a 30.12.21
159-HildENilSoN SoUZa liMa-5739039-2020-01.12.21 a 30.12.21
160-HUGo MaGalHaES MarTiNS-5949520-2021-01.12.21 a 30.12.21
161-idiVaN dE JESUS liMa PENHa-54181560-2020-01.12.21 a 30.12.21
162-iGor dE SoUSa KiYaTaKE-57221123-2020-01.12.21 a 30.12.21
163-iraMar diaS doS SaNToS-5850568-2021-01.12.21 a 30.12.21
164-iraN alMEida aNdradE-5952563-2020-01.12.21 a 30.12.21
165-iraNi doS SaNToS lEal-54182139-2020-01.12.21 a 30.12.21
166-iSraEl GUEdES doS SaNToS-7565343-2021-01.12.21 a 30.12.21
167-iValdiNo GEMaQUE da SilVa-57174074-2021-01.12.21 a 30.12.21
168-iZaiaS PaNToJa da SilVa-8400423-2021-01.12.21 a 30.12.21
169-Jair raiMUNdo dE MiraNda MarTiNS-8051500-2021-01.12.21 a 
30.12.21
170-Jairo alVES da SilVa-5614678-2021-01.12.21 a 30.12.21
171-Jairo da SilVa PacHEco-57191102-2021-01.12.21 a 30.12.21
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172-Jairo MorEira BaraTa-5949855-2021-01.12.21 a 30.12.21
173-JaMYllE dE NaZarE fErrEira TEiXEira-5944190-2021-01.12.21 a 
30.12.21
174-JaNdEcY WaGNEr aBUd BarrETo-5816882-2021-01.12.21 a 
30.12.21
175-JaNdErSoN claUdio diaS da coSTa-54181408-2021-01.12.21 a 
30.12.21
176-JaNE do Socorro rEiS da coSTa-5415063-2021-01.12.21 a 
30.12.21
177-JEffErSoN dE oliVEira frEirE-5949886-2021-01.12.21 a 30.12.21
178-Joao aNToNio foNSEca riBEiro-5921689-2021-01.12.21 a 
30.12.21
179-Joao BaTiSTa SilVa BarBoSa-54188699-2021-01.12.21 a 30.12.21
180-Joao VicTor oliVEira SErra-5939050-2021-01.12.21 a 30.12.21
181-JoaQUiM NUNES da coSTa JUNior-5920622-2021-01.12.21 a 
30.12.21
182-JoElcio SoUZa MorEira-54181949-2021-01.12.21 a 30.12.21
183-JoEldEr fraNciSco VENcESlaU dE SoUSa-54194912-2021-01.12.21 
a 30.12.21
184-JoElToN PaNToJa dE oliVEira-5949883-2021-01.12.21 a 30.12.21
185-JoNiEl araUJo NoroNHa-5949871-2021-01.12.21 a 30.12.21
186-JoNiValdo MariNHo alVES-54181900-2021-01.12.21 a 30.12.21
187-JorGE doUGlaS alfaia GoMES-57220861-2020-01.12.21 a 
30.12.21
188-JoSE adMilSoN raMoS lacErda-54180101-2021-01.12.21 a 
30.12.21
189-JoSE alBErTo doS SaNToS diaS-57221097-2021-01.12.21 a 
30.12.21
190-JoSE aUGUSTo da SilVa riBEiro-5217490-2020-01.12.21 a 
30.12.21
191-JoSE aUGUSTo dE araUJo fErrEira-5949862-2021-01.12.21 a 
30.12.21
192-JoSE cESar daS NEVES liMa filHo-5949443-2021-01.12.21 a 
30.12.21
193-JoSE clodoaldo dE oliVEira-5835925-2020-01.12.21 a 30.12.21
194-JoSE dE riBaMar coSTa-5839106-2021-01.12.21 a 30.12.21
195-JoSE dE riBaMar MarQUES PErEira-5949889-2021-01.12.21 a 
30.12.21
196-JoSE GUilHErME loBo NEGrao-57216594-2021-01.12.21 a 
30.12.21
197-JoSE KarloS GoErScH aNdradE-5816564-2021-01.12.21 a 
30.12.21
198-JoSE Maria SilVa MoraES-57207470-2021-01.12.21 a 30.12.21
199-JoSE MaUro SoarES lEao-5954006-2021-01.12.21 a 30.12.21
200-JoSE raiMUNdo alVES dE SoUZa MaNGaBEi-
ra-326100-2020-01.12.21 a 30.12.21
201-JoSE ricardo oliVEira-54181390-2021-01.12.21 a 30.12.21
202-JoSE roBErTo dE aMoriM PallaSS-5850592-2021-01.12.21 a 
30.12.21
203-JoSE roNaldo SilVa dE SoUZa-5210372-2020-01.12.21 a 30.12.21
204-JoSE SaBiNo faro BarroS JUNior-54195726-2021-01.12.21 a 
30.12.21
205-JoSE VicENTE MENdoNÇa cEcilio-5827531-2021-01.12.21 a 
30.12.21
206-JoSiaNE coUTiNHo MaTHEWS-5919102-2021-01.12.21 a 30.12.21
207-JUliaNa SilVia SoarES PaNToJa-54197846--01.12.21 a 30.12.21
208-JUlio SilVa TaVarES-5950076-2021-01.12.21 a 30.12.21
209-JUNio MacEdo da coSTa-54181690-2021-01.12.21 a 30.12.21
210-KEila Maria carNEiro loPES-5950087-2021-01.12.21 a 30.12.21
211-KlEYToN PiNTo GodiNHo-5808650-2020-15.12.21 a 13.01.22
212-laErcio BElTrao NoroNHa JUNior-57203268-2021-01.12.21 a 
30.12.21
213-laiS aMaral GalUcio-5952613-2020-01.12.21 a 30.12.21
214-lEaNdra fErrEira dE SoUZa aGUiar-5942927-2021-01.12.21 a 
30.12.21
215-lEaNdro GoNÇalVES dE SoUSa-5953838-2021-01.12.21 a 
30.12.21
216-lEaNdro MorEira dE araUJo-5950077-2021-01.12.21 a 30.12.21
217-lEidiaNE riBEiro coSTa BENTES-54196387-2021-01.12.21 a 
30.12.21
218-lEila criSTiNa cardoSo loPES-5808642-2021-01.12.21 a 
30.12.21
219-liENE fErNaNdES MaUES-57195979-2021-01.12.21 a 30.12.21
220-liNdErlEY SilVa da coSTa-57174568-2021-01.12.21 a 30.12.21
221-lUaN BarBoSa coSTa-5942787-2021-01.12.21 a 30.12.21
222-lUciaNo dElfiNE PiVETTa-5950056-2021-01.12.21 a 30.12.21
223-lUciETE doS SaNToS TaVarES-5879825-2021-01.12.21 a 30.12.21
224-lUcio JoSE dE aMoriM lEiTE-5950129-2021-01.12.21 a 30.12.21
225-lUiS carloS PaZ da SilVa-5950055-2021-01.12.21 a 30.12.21
226-lUiZ adalBErTo XaViEr cardoSo-5950023-2021-01.12.21 a 
30.12.21
227-lUiZ alBErTo alVES NEGrao-54193689-2021-01.12.21 a 30.12.21
228-lUiZ carloS dE SoUZa liMa-57192426-2021-01.12.21 a 30.12.21
229-MaNoEl do roSario da SilVa fraNÇa-54188182-2021-01.12.21 
a 30.12.21
230-MaNoEl EdUardo oliVEira doS SaNToS-5760003-2021-01.12.21 
a 30.12.21
231-MaNoEl GUiMaraES dE oliVEira-57174174-2021-01.12.21 a 
30.12.21
232-MaNoEl SaNTaNa SoUZa dE aViZ-5815380-2021-01.12.21 a 
30.12.21
233-MaNoEl WilSoN PaNToJa dE SoUSa-5950200-2021-01.12.21 a 
30.12.21

234-MaNUEl Maria PiNHEiro Naia-5835828-2020-01.12.21 a 30.12.21
235-MaNUEllE iNEZ BorGES SoUZa-5899292-2021-01.12.21 a 30.12.21
236-MarcElo claUdio TErra MoTa-5950047-2021-15.12.21 a 13.01.22
237-MarcElo dE MaToS VaZ-5927441-2021-01.12.21 a 30.12.21
238-MarcilEia fraNco MarTiNS-5537673-2021-01.12.21 a 30.12.21
239-MarciNa da coSTa SilVa doS SaNToS-57192414-2021-01.12.21 
a 30.12.21
240-Marcio GoNÇalVES loPES-5906468-2021-01.12.21 a 30.12.21
241-Marcio HElENo cordEiro MoraES-57201623-2020-01.12.21 a 
30.12.21
242-Marcio JoSE coSTa da SilVa-54181527-2021-01.12.21 a 30.12.21
243-Marcio JoSE TENorio NUNES-57201906-2021-01.12.21 a 30.12.21
244-Marco aNToNio fErNaNdES foNSEca-57192544-2020-01.12.21 a 
30.12.21
245-MarcoS JEaN coSTa da SilVa-5949299-2021-01.12.21 a 30.12.21
246-MarcUS ViNiciUS ViaNa BENTES-57206293-2020-01.12.21 a 
30.12.21
247-MarcYa BErNadETH PiNTo HENriQUES-57174368-2020-01.12.21 a 
30.12.21
248-Maria alicE BoUlHoSa MarTiNS-5482615-2021-01.12.21 a 
30.12.21
249-Maria aUGUSTa TaVarES dE carValHo-57192498-2021-01.12.21 
a 30.12.21
250-Maria cElESTE cardoSo PiNHEiro rEiMao-5847931-2021-01.12.21 
a 30.12.21
251-Maria clariNETE ViEira QUEiroZ-8400418-2021-01.12.21 a 
30.12.21
252-Maria criSTiNa araUJo MarTiNS-57201217-2021-01.12.21 a 
30.12.21
253-Maria criSTiNa TEiXEira liMa-57205809-2021-01.12.21 a 
30.12.21
254-Maria da PaZ lEMoS NaSciMENTo-8042964-2021-01.12.21 a 
30.12.21
255-Maria dE faTiMa dE liMa Garcia-54188688-2021-01.12.21 a 
30.12.21
256-Maria dE NaZarE SoUZa do NaSciMENTo-84697-2021-01.12.21 
a 30.12.21
257-Maria do Socorro PirES da coSTa-41297-2021-01.12.21 a 
30.12.21
258-Maria fraNciSca da coSTa rodriGUES-54182148-2020-01.12.21 
a 30.12.21
259-Maria HElENa BarBoSa NaSciMENTo VElo-
So-57220692-2021-01.12.21 a 30.12.21
260-Maria lENilda araUJo da SilVa-5812011-2021-01.12.21 a 
30.12.21
261-Maria MoNica fErrEira da SilVa-57221185-2021-01.12.21 a 
30.12.21
262-Maria Sara caSTElo dE foNSEca GEMa-
QUE-57220913-2020-01.12.21 a 30.12.21
263-MariNETH alVES dE SoUZa-5906308-2021-01.12.21 a 30.12.21
264-MariSa TriNdadE PErEira-54190260-2021-01.12.21 a 30.12.21
265-MariVaN BarcElar dE oliVEira-5266211-2021-01.12.21 a 
30.12.21
266-Marli criSTiNa daS cHaGaS MarQUES-57192549-2020-01.12.21 
a 30.12.21
267-MaTHEUS MENESES SEaWriGHT dE oliVEi-
ra-5950548-2021-01.12.21 a 30.12.21
268-MaUricElia SilVa da SilVa-57221199-2021-01.12.21 a 30.12.21
269-MaUricio aSSUNÇao SoUSa-57207245-2021-01.12.21 a 30.12.21
270-MaUro roBSoN MoNTEiro doS SaNToS-5698499--01.12.21 a 
30.12.21
271-MaUro SErGio raMoS doS aNJoS-5950070-2021-01.12.21 a 
30.12.21
272-MaXWEll aNdErSoN carloS SaNToS-57221645-2021-01.12.21 a 
30.12.21
273-MicHEl WaGNEr dE SoUZa MaToS-54190655-2021-01.12.21 a 
30.12.21
274-MiGUEl arcaNJo GoNÇalVES BiBaS-57174084-2021-01.12.21 a 
30.12.21
275-MilToN iVaN liMa fraNco JUNior-5935162-2021-01.12.21 a 
30.12.21
276-MiriaN dE SoUZa BarroSo-5954433-2021-01.12.21 a 30.12.21
277-MoNica aBrEU SilVa loBaTo-54181468-2020-01.12.21 a 30.12.21
278-Naia SilVa oliVEria dE SoUSa-5920157-2021-01.12.21 a 30.12.21
279-NaNci SaNToS do aMor diViNo-5808251-2021-01.12.21 a 
30.12.21
280-NaTalia Maria dE aMoriM PiNHEiro-57192294-2020-01.12.21 a 
30.12.21
281-NorBErTo da SilVa MarTiNS-57199634-2021-01.12.21 a 30.12.21
282-ocilENE BarroS PiNTo-5109019-2021-01.12.21 a 30.12.21
283-olGa NaZarE PaNToJa dE MoraiS-57213381-2021-01.12.21 a 
30.12.21
284-oriValda dE alMEida-5868670-2021-01.12.21 a 30.12.21
285-oSValdo SErGio dE oliVEira PaiXao-5728720-2020-01.12.21 a 
30.12.21
286-PaBlo rodriGo GUSMao rEiS-5949955-2021-01.12.21 a 30.12.21
287-PaTricia da crUZ SaraiVa-5896389-2021-01.12.21 a 30.12.21
288-PaTricia loBao arTiaGa-54186877-2021-01.12.21 a 30.12.21
289-PaUlo aNToNio SilVa foNSEca-8400669-2021-05.12.21 a 03.01.22
290-PaUlo rafaEl alENcar PEiXoTo-5950909-2021-01.12.21 a 
30.12.21
291-PaUlo SErGio cardoSo MorEira-5738938-2021-01.12.21 a 
30.12.21
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292-PaUlo SilVa da cUNHa-54185278-2021-01.12.21 a 30.12.21
293-PEdro afoNSo dE fiGUEirEdo BriTo JU-
Nior-57210874-2021-01.12.21 a 30.12.21
294-Pio VEiGa BriTo-57207312-2020-01.12.21 a 30.12.21
295-PlaTao da SilVa SaNToS-57217179-2021-01.12.21 a 30.12.21
296-rafiSa HElENa dE SoUZa BaSToS-5710553-2021-22.12.21 a 
20.01.22
297-raiMUNdo iVaN NaSciMENTo coSTa-57210780-2021
298-raiMUNdo MaX MoUra frEirE-5769140-2021-01.12.21 a 30.12.21
299-raiMUNdo NoNaTo PiNHEiro BarroS-54181927-2020-01.12.21 a 
30.12.21
300-raiMUNdo NoNaTo SoUZa da SilVa-5831296-2021-01.12.21 a 
30.12.21
301-raPHaEl PaTricK dUarTE SENa dE oliVEira-5949461-2021-01.12.21 
a 30.12.21
302-raYNEr dE oliVEira SilVa-54193683-2021-01.12.21 a 30.12.21
303-raYSSa KaTHlYN rodriGUES PaMPloNa-5913186-2021-01.12.21 a 
30.12.21
304-rEGiNaldo BENTES-5179360-2021-01.12.21 a 30.12.21
305-rEGiNaldo rEiS fErrEira caXiaS-57221263-2021-01.12.21 a 
30.12.21
306-rENaTa ValESca lEiTE corrEa-5950000-2021-01.12.21 a 30.12.21
307-ricardo NETTo da SilVa-54181759-2021-01.12.21 a 30.12.21
308-ricHardSoN MacHado doS SaNToS-5954043-2021-01.12.21 a 
30.12.21
309-rilSoN da coSTa QUEiroZ-5942965-2021-01.12.21 a 30.12.21
310-riTa KaSSia rodriGUES cariPUNa-5922161-2021-01.12.21 a 
30.12.21
311-roBErTo PaUlo dE BriTo JUNior-5912044-2021-01.12.21 a 
30.12.21
312-rodiVal SaNTaNa da TriNdadE loBaTo-5955681-2021-01.12.21 
a 30.12.21
313-rodriGo da SilVa lEiTE SilVEira-5954145-2021-01.12.21 a 
30.12.21
314-rodriGo diaS TEiXEira-5917597-2021-01.12.21 a 30.12.21
315-rodriGo doS SaNToS alVES-5950146-2021-01.12.21 a 30.12.21
316-roGErio SilVa dE PaUla-5954821-2021-01.12.21 a 30.12.21
317-roMaria GoMES da SilVa-5936495-2021-01.12.21 a 30.12.21
318-roMEU do carMo aMoriM da SilVa SoBri-
NHo-5710367-2020-01.12.21 a 30.12.21
319-roNald fariaS riBEiro-57206223-2021-01.12.21 a 30.12.21
320-roNaldo caSTro doS SaNToS-5954129-2021-01.12.21 a 30.12.21
321-roNaldo fErrEira da SilVa-54191460-2020-01.12.21 a 30.12.21
322-roSa Maria EScoSSio SilVa-54188190-2021-01.12.21 a 30.12.21
323-roSaNGEla Maria doS SaNToS daMaScE-
No-5835763-2021-01.12.21 a 30.12.21
324-roSEli dE MiraNda raMoS-57205811-2021-01.12.21 a 30.12.21
325-roSiMa do Socorro MacEdo MacHado-57221195-2021-01.12.21 
a 30.12.21
326-roSiNaldo dE liMa da rocHa-80015466-2021-01.12.21 a 
30.12.21
327-roSiNETE SErra raBElo-5797918-2020-01.12.21 a 30.12.21
328-roSiValdo SacraMENTo diaS-5868300-2021-01.12.21 a 30.12.21
329-roSiVaN dE JESUS SaNToS-5950176-2021-01.12.21 a 30.12.21
330-rUBilar fErNaNdES daS NEVES-54193680-2021-01.12.21 a 
30.12.21
331-SaNdro da SilVa lalor-57221099- 2021-01.12.21 a 30.12.21
332-SaNdro roGErio dE JESUS cardoSo-57175807-2020-  01.12.21 
a 30.12.21
333-SaraH VaScoNcEloS NEGrao-57213366- 2021-01.12.21 a 
30.12.21
334-SaYro fErrEira NoVaES-5950155-2021-01.12.21 a 30.12.21
335-SEBaSTiao aNdrE GoNÇalVES da VEiGa-54181950-2021-01.12.21 
a 30.12.21
336-SErGio roBErTo MoraiS da SilVa-54182004 -2021-01.12.21 a 
30.12.21
337-SHaNE da SilVa SaNToS PiNTo-57192369- 2021-01.12.21 a 
30.12.21
338-SHEila aNdrEa coSTa dE alMEida cUNHa-5899235 -2021-
01.12.21 a 30.12.21
339-SHEYSSoN coElHo NUNES-5950160 -2021-01.12.21 a 30.12.21
340-SidENEY alVES-57207454-2020-01.12.21 a 30.12.21
341-SilaS PiNTo corrEa-5950143--2021-01.12.21 a 30.12.21
342-SilVio daVid MacHado PrESTES-5950166-2021-01.12.21 a 
30.12.21
343-SiMoNE rEGiNa fErNaNdES GoNÇalVES-57217132-2021-01.12.21 
a 30.12.21
344-SocraTES lUiZ dE MElo-57201899- 2021-01.12.21 a 30.12.21
345-SoNia liGia doS aNJoS PicaNÇo-57174257- 2021-01.12.21 a 
30.12.21
346-SoNia Maria cardoSo SoarES-57221129- 2020-01.12.21 a 
30.12.21
347-SYdNE Vila NoVa MoNTEiro JUNior-54188207- 2021-01.12.21 a 
30.12.21
348-TarciVaNEr alVES da SilVa-57174554- 2021-01.12.21 a 30.12.21
349-TaYaNE dE BriTo riBEiro-5890378- 2020-01.12.21 a 30.12.21
350-TErESa criSTiNa rEiS carValHo-57188169- 2021-01.12.21 a 
30.12.21
351-TErEZiNHa dE NaZarE lEiTE colarES-5726093 -2021-01.12.21 a 
30.12.21
352-THiaGo MoraES XaViEr-57206217 -2021-01.12.21 a 30.12.21
353-THiaGo NoBrE GoNÇalVES-5950182- 2021-01.12.21 a 30.12.21

354-THiaGo SaBiNo BEZErra dE NoJoSa-57209559- 2021-01.12.21 a 
30.12.21
355-THYaGo SaVEdra GUiMaraES-5879728- 2021-01.12.21 a 30.12.21
356-ValdEMir dE oliVEira GaMa-57175008-2021-01.12.21 a 30.12.21
357-ValdEMir rodriGUES caldaS-5725585-2021-01.12.21 a 30.12.21
358-Valdir rodriGUES PacHEco-57206173-GSG-2021-01.12.21 a 
30.12.21
359-ValTEr GUiMaraES iGrEJa JUNior-5755000-2021-01.12.21 a 
30.12.21
360-VaNda carValHo dE SoUZa-57220800-2020-01.12.21 a 30.12.21
361-VEra crUZ EVaNGEliSTa-57191973-2021-01.12.21 a 30.12.21
362-VEroNica MarQUES PiNTo-54191028-2021-01.12.21 a 30.12.21
363-VicENTE rodriGUES fErrEira-5825342-2021-01.12.21 a 30.12.21
364-VicTor HUGo PiNHEiro dE PaiVa-5949912-2021-01.12.21 a 
30.12.21
365-VicTor lUiZ MoraES doS SaNToS-  5908126-2021-01.12.21 a 
30.12.21
366-Waldir ciriaco NaVarro JUNior-5859506-2021-01.12.21 a 
30.12.21
367-WaNdErSoN dE SoUZa raPoSo-5950148-2021-01.12.21 a 30.12.21
368-WaNici corrEa doS aNJoS BacHa-5949930-2021-01.12.21 a 
30.12.21
369 WElToN cHarlES da SilVa MoTa  -5808464-2021-01.12.21 a 
30.12.21
370-WilliaME arTHUr SoUSa PacHEco-5950547-2021-01.12.21 a 
30.12.21
371-WilMar da SilVa MaToS-5868688-2020-01.12.21 a 30.12.21
372-WilSoN fErrEira ViEira-57207514-2021-01.12.21 a 30.12.21
373 WolBEr aNdErSoN oliVEira caMPoS-5830702- 2021-01.12.21 a 
30.12.21
374-WUErMESoN SiQUEira doS SaNToS-5949940-2021-01.12.21 a 
30.12.21
375-YNara NaNcY SoEiro Maia-54188749-2021-01.12.21 a 30.12.21
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 719475
iNterrUPÇÃo de FÉrias
Portaria Nº 2843/21-dGP.seaP, de 20/10/21
iNTErroMPEr nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar 
de 04/10/2021, as férias do servidor SilVaNa SoarES BElEM, matrícula 
nº 57191238, concedidas através da PorTaria Nº 2212/21-dGP.SEaP, de 
03/09/2021, publicada no doE nº 34.694, de 10/09/2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 719461
FÉrias
Portaria Nº 2844/21-dGP.seaP, de 20/10/21
coNcEdEr 30 (TriNTa) dias de fÉriaS, de acordo com o art. 74 da lei nº 
5.810/94, ao servidor raiMUNdo HUGo dE MoraES NETo, Matrícula fun-
cional n.º 54192998, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, referente 
ao exercício de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de

Protocolo: 719465
Portaria Nº 2845/21-dGP.seaP, de 20/10/21
iNTErroMPEr nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar de 
20/10/2021, as férias do servidor JUcElia caSTro SaraiVa, matrícula 
nº 5942427, concedidas através da PorTaria Nº 2212/21-dGP.SEaP, de 
03/09/2021, publicada no doE nº 34.694, de 10/09/2021.
o período remanescente terá início a partir de 03/11/21 a 13/11/21.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 719466
FÉrias FracioNadas
Portaria Nº 2846/21-dGP.seaP, de 21/10/21
o diretor de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas pela PorTaria Nº 595/2021-GaB.SEaP, de 08/06/2021
considerando o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550, de 13/04/2021.
resolve: conceder 16 (dEZESSEiS) dias de fÉriaS, de acordo com o art. 
74 da lei nº 5.810/94, à servidora alBaNiZa alMEida dE MaToS SaN-
ToS, Matrícula n.º5952592, no período de 01/12/2021 a 16/12/2021, re-
ferente ao exercício de 2020.
o período restante terá início a partir de 17/01/2022 a 30/01/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 719467

secretaria de estado
de cULtUra

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 543 de 18.10.2021
Servidora: Monika Gisella Gomes Eleres
Matricula: 54195776/2
cargo: Técnico em Gestão Pública
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Período da licença: 13.08.2021 a 10.11.2021, 90 (noventa) dias, sem pre-
juízo de sua remuneração
laudo Médico: 80127, de 27.09.2021
republicado por erro de um caractere*

Protocolo: 719649

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 552 de 20.10.2021
Processo nº 2021/1151756
Servidor: aNToNio lUciaNo GoMES do roSário
Matrícula: 54185955/ 2
cargo: Secretário de Gabinete
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria 
de Estado de cultura-SEcUlT, a ser realizado pela aSSociaÇÃo cUlTUral 
E dESPorTiVa TrilHaS da aMaZÔNia, contratada para apresentações 
culturais, no evento PrEaMar do cÍrio, que acontecerá no dia 15 de 
outubro de 2021, das 20:00 as 21:30h. na Estação cultural de icoaraci. os 
efeitos desta Portaria retroagem à data do evento.

Protocolo: 719414

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
terMo aditiVo: 5º
ProcESSo Nº 2021/1146142
daTa dE aSSiNaTUra:21/10/2021
ViGÊNcia: 21/10/2021 a 26/08/2022
JUSTificaTiVa: alteração contratual para o acréscimo de quantitativo de 
serviços e, consequentemente, a alteração do valor contratual.
ficam acrescidos aos espaços atendidos pelo serviço objeto do contrato: 
Porto futuro, Memorial da cabanagem e a Estação ferroviária de icoaraci.
 Em função do acréscimo quantitativo do serviço contratado, que corres-
ponde a 24,98% (vinte e quatro inteiros e noventa e oito centésimos) do 
quantitativo do objeto original do contrato, considera-se como novo valor 
contratual mensal o importe de r$ 77.635,96 (setenta e sete mil seiscen-
tos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos).
a alteração fundamenta-se no art. 65, inciso i, b, §1º, da lei nº 8.666/93.
Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101000000 (recursos ordiná-
rios) Natureza da despesa: 339037 -locaÇÃo dE MÃo dE oBra PTrES: 
158338 Pi: 412cTo8338c aÇÃo: 231189 fUNcioNal ProGraMáTica: 
13.122.1297-8338.
coNTraTo: 071
EXErcÍcio: 2018
coNTraTado: araÚJo aBrEU ENGENHaria NorTE lTda - cNPJ/Mf Nº 
40.432.544/0001-47
ENdErEÇo: Travessa Barão do Triunfo, nº 1046, Bairro da Pedreira, cEP: 
66.080-680, Belém/Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 719341

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 010/2021
a Secretaria de Estado de cultura, neste ato, representada pela Excelentís-
sima Senhora Secretária de Estado de cultura, UrSUla Vidal SaNTiaGo 
dE MENdoNÇa, no uso de suas atribuições legais, rESolVE autorizar a 
contratação, mediante diSPENSa dE liciTaÇÃo, com fundamento no art. 
24, inciso X, da lei federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores, no valor 
de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) de r5 NEGocio E GESTao lTda. 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 28.385.275/0001-00, sediada no município 
de Belém-Pa, na av. centenário, nº. 2000, alameda Surubim, Parque Ver-
de, CEP: 66.640-658, para locação de imóvel para fins de acervo de indu-
mentárias e cenários do Theatro da Paz, conforme processo administrativo 
2021/1016194.
Belém-Pa, 20 de outubro de 2021.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura-SEcUlT

Protocolo: 719301
disPeNsa de LicitaÇÃo
Nº da disPeNsa: 010/2021
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2021
Valor GloBal: r$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
OBJETO: Locação de imóvel para fins de acervo de indumentárias e cená-
rios do Theatro da Paz, conforme processo administrativo 2021/1016194.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 24, inciso X, da lei federal Nº 8.666/93 e 
alterações posteriores.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS – PESSoa JUrÍdica PTrES: 158421 Pi: 103foP8421c aÇÃo: 
233690 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
coNTraTado: r5 NEGocio E GESTao lTda - cNPJ/Mf nº 
28.385.275/0001-00
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura-SEcUlT

Protocolo: 719382

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 558/21, de 20.10.2021.
Servidor: arinaldo dos Santos Belo
Matrícula: 5957409/1

cargo: assistente administrativo
cPf: 830.973.682-72
Prazo para aplicação: 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias
fonte de recurso: 0101000000
Natureza da despesa: 339039.......................................r$ 7.000,00
ordenador de despesa: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 719407

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2021NE01348
ProcESSo Nº 2021/1155374
Valor: r$4.000,00 (quatro mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 15/10/2021
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento nº 005/2021-SEcUlT, para participar do 2ª festival de 
pássaros junino “ópera cabocla” 2021, no dia 31 de outubro de 2021, no 
Teatro Estação Gasômetro.
oriGEM: Edital de credenciamento nº 005/2021-SEcUlT, iNEXiGiBilida-
dE dE liciTaÇÃo nº 012/2021
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 – oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS- PESSoa fÍSica??? PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
271040 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: aBilio aUGUSTo BaSToS fraNco 
filHo – Matrícula: 5891119/ 1
coNTraTada: lUcia alaNE dE SoUSa TriNdadE – cPf Nº 628.152.882-
49
ENdErEÇo: rUa SaNTo aNToNio, 403 - caraNaNdUBa, MoSQUEiro, 
cEP: 66.923-100, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 719302

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

Portaria Nº 1030 de 21 de oUtUBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 33.782, de 16 de janeiro de 2019.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE: 
2021/732745,
rESolVE dESiGNar, para a função de fiscal do contrato nº 421/2021 
– loc MiNaS locadora dE VEicUloS lTda, que tem como objeto a 
locaÇÃo dE caMiNHÃo para atender a demanda da fundação cultural 
do Estado do Pará, que tem como fiscal Titular: a servidora MariNildE 
cHaVES BarBoSa, matrícula nº: 57193519 cargo: Secretária Executiva 
SEBP, Setor/local de Trabalho: SEBP e como fiscal Substituto o  servidor 
JoSÉ aUGUSTo rodriGUES da SilVa, matrícula nº: 57205072/2 cargo: 
auxiliar operacional, Setor/local de Trabalho: cao – Transporte.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 719860
contrato: 421/2021
PaE: 2021/732745
referente: PE SrP 058/2020 – coSaNPa adESÃo À aTa SrP Nº 01/2021 
- coSaNPa
objeto: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE locaÇÃo dE 02 (doiS) VEÍcUloS 
TiPo caMiNHÃo, coM aS iMPlEMENTaÇÕES dE EQUiPaMENToS NEcES-
SárioS, SEM coNdUTor E QUiloMETraGEM liVrE, Para aTENdEr aS 
fUTUraS dEMaNdaS da fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – 
fcP.
Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do 
contrato
Valor Total: r$ 411.624,00
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 13.392.1503. 8338.; Plano 
interno: 412.000.8338 c; Elemento de despesa: 339033; fonte: 0101; 
ação: 213020
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, inscrita 
no cNPJ: 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Bairro: 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: loc MiNaS locadora dE VEicUloS lTda, com sede na rua 
cristiano Moreira Sales, nº 42, letra: a, cEP: 30.494-360, Bairro Estoril, 
Belo Horizonte – MG, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 18.778.140/0001-50, 
neste ato representada por seu representante legais o Sr. lUiZ daNiEl 
GoUlarT ViaNa, portador do rG nº 11609408 SSP/MG e inscrito no cPf/
Mf nº 049.721.596-93
data de assinatura: 21/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 719861
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errata do ProtocoLo doe: Protocolo: 718148 Publicado no 
d.o.e. N° 34.740 em 20/10/2021
onde se lê: data de abertura: 25 de outubro de 2021
Leia-se: data de abertura: 26 de outubro de 2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira 

Protocolo: 719862

Portaria
.

Portaria Nº 1030 de 21 de oUtUBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 33.782, de 16 de janeiro de 2019.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE: 
2021/732745,
rESolVE dESiGNar, para a função de fiscal do contrato nº 421/2021 
– loc MiNaS locadora dE VEicUloS lTda, que tem como objeto a 
locaÇÃo dE caMiNHÃo para atender a demanda da fundação cultural 
do Estado do Pará, que tem como fiscal Titular: a servidora MariNildE 
cHaVES BarBoSa, matrícula nº: 57193519 cargo: Secretária Executiva 
SEBP, Setor/local de Trabalho: SEBP e como fiscal Substituto o servidor 
JoSÉ aUGUSTo rodriGUES da SilVa, matrícula nº: 57205072/2 cargo: 
auxiliar operacional, Setor/local de Trabalho: cao – Transporte.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 719447
Portaria Nº 1.031 de 21 de oUtUBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/1048533
rESolVE dESiGNar, para a função de fiscal do contrato nº 434/2021, 
com a empresa r.a. PalMiEri liVraria aMaZoNica, que tem como ob-
jeto a aQUiSiÇÃo dE liVroS iMPrESSoS, que tem como fiscal Titular a 
servidora SiMoNE Maria MaToS MorEira, matrícula nº 2004410, car-
go: Técnica em Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dli/cProS e 
como fiscal Substituto o servidor iZaiaS ValdEZ daNiEl, matrícula nº 
105775/2, cargo: Técnico em Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: 
dli/cProS
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 719637
Portaria Nº 1.032 de 21 de oUtUBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/1099628
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “SoNS da 
TErra 4” referente à iN 457/2021 - fcP, fiscal Titular, a servidora SaNdra 
Maria NaSciMENTo aNdradE, matrícula nº 5935624/2 cargo: assesso-
ra, Setor/local de Trabalho: GaPrES, e como fiscal Substituto a servidora 
MarcEla corrÊa fraNco, matrícula nº : 5934241/1 cargo: assessora 
Especial 1, Setor/local de Trabalho: daf
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 719801
Portaria Nº 1005-cGP/FcP de 15 de oUtUBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas, pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021. coNSidEraNdo o disposto 
no decreto nº795 de 29 de maio de 2020, publicado no doE n.º34.240, 
de 01 de junho de 2020. coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1057642 de 
23/09/2021 e ainda o ofício Nº 1057/ 2021 – PGJ/MPPa, de 22/09/2021.
rESolVE:
i - ProrroGar a cessão do servidor MarcoS PESSoa da coSTa, matrí-
cula nº 57203417/1, do cargo de assistente administrativo da fundação 
cultural do Estado do Pará - fcP ao Ministério Público do Estado do Pará 
- MPPA, no período de 01/01/2022 a 31/12/2023, com ônus para o órgão 
cessionário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 719788

coNtrato
.

contrato: 434/2021
PaE: 2021/1048533
referente: aTa SrP nº 002/2021 – PE 007/2021 – SrP 002/2021 – fcP
objeto: aquisição de livros impressos
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura
Valor Total: r$ 999.975,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8850; Plano in-
terno: 21dEf4049212, Natureza de despesa: 339030; fonte de recurso: 
0101; ação: 258028
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, inscrita 
no cNPJ: 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Bairro: 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: r.a. PalMiEri liVraria aMaZoNica, com sede no Municí-
pio de Belém/Pa, sito à rua do Una, nº 202, Sala a, Bairro do Telegrafo 
sem fio, cEP: 66.035-00, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 33.169.934/0001-
00, representada neste ato pela Sra. rafaEla aBrEU PalMiEri, porta-
dora da cédula de identidade nº 5022828 Pc/Pa e inscrita no cPf de nº 
539.679.092-04
data de assinatura: 21/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 719636

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 457/2021
PaE: 2021/1099628
objeto: ProJETo “SoNS da TErra 4”, no qual os artistas: BrEGa folK, 
alMa SoUl, ToNiNHo MaraJÓ, acÚSTica PoP, se apresentaram em for-
mato digital – liVE e gravações de vídeos de 22/10/2021, de 15hs às 18hs, 
no Município de BElÉM/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 621/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMP00410; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231274
demanda Parlamentar: dep. Estadual VicTor diaS
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: EXPErT EVENToS, inscrita no cNPJ 17.687.352/0001-60
Valor Total: r$ 28.000,00
data: 21/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 457/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 457/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 21/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 719804

diÁria
.

Portaria Nº 1004 – cGP/daF/FcP de 15 de oUtUBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021, coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e ainda o processo nº 2021/1060401 da diretoria de 
interação cultural – dic, datado de 23/09/2021.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que irão realizar a Produção do circuito das artes que 
acontecerá nos municípios castanhal, ourém e São caetano de odivelas, 
no período de 12 à 16 de outubro de 2021.

NoME MaTrÍcUla carGo PErÍodo diária

JUliaNa oliVEira SiNiMBU dE liMa 5959621/ 1 GErENTE dE cENTroS 
PoPUlarES da cUlTUra

12/10 a 
15/10/2021 3 ½

4 ½
12/10 a 16/10/2021TEcNico EM GESTao cUlTU-

ral55590199/ 3cElia do Socorro TriNdadE PiNTo
TEcNico EM GESTao cUlTUral5888124/ 1MarcElo 

doS SaNToS carMo
aSSiSTENTE cUlTUral57200796/ 1daVid PaSSiNHo 

MoNTES
aSSiSTENTE cUlTUral57194585/ 1dioGo ViaNNa 

MoTTa dE VaScoNcEloS

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP
/ecra

Protocolo: 719579
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Portaria Nº 1029 – cGP/daF/FcP de 21 de oUtUBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021, coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e ainda o processo nº 2021/1179261 da SEBP, datado 
de 18/10/2021.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que irão organizar o acervo da biblioteca pública de 
altamira.

NoME MaTrÍcUla carGo PErÍodo diária
6,524/10/2021 a 30/10/2021

TEcNico EM GESTao PUBlica716120/ 3VilMa dolorES TaVarES dE 
lacErda

TEcNico EM GESTao cUlTUral54194668/ 2roSEMarY fErrEira dE 
aNdradE SoUSa

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 719794
Portaria Nº 1003 - cGP/FcP de 15 de oUtUBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021. considerando a lei n° 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e ainda o processo nº 2021/1147092-GaPrE, datado 
de 13/10/2021.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que irão participar das ações do Projeto circuito das 
artes nos municípios de castanhal/Pa, ourém/Pa e São caetano de odive-
las/Pa, no período de 14 à 16 de outubro de 2021.

NoME MaTrÍcUla carGo PErÍodo diária

aNa cláUdia PiNHEiro GoNSaGa 715921/1 dirETor 15 à 16/10/2021 (São caetano de 
odivelas) 1 ½

SUZaNa ToTa da SilVa 57234355/2 dirETor 14 à 16/10/2021 (castanhal, ourém e 
São caetano de odivelas) 2 ½

JoSE JUlio SilVa BEZErra 5892295/1 MoToriSTa 14 à 16/10/2021 (castanhal, ourém e 
São caetano de odivelas) 2 ½

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 719639
Portaria Nº 1028 – cGP/daF/FcP de 21 de oUtUBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021, coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e ainda o processo nº 2021/1177654 da SEBP, datado 
de 18/10/2021.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, participar de reunião com gestores para reabertura 
de bibliotecas nos municípios de: Pacajá, Vitória do Xingu, Anapu, Senador 
José Porfírio, Brasil Novo, Medicilândia e Uruará. participar da programa-
ção da festa literária internacional do Xingu – fliX, que acontecerá em 
altamira.

NoME MaTrÍcUla carGo PErÍodo diária
14 ½24/10/2021 a 07/11/2021

TEcNico EM GESTao cUlTUral57193519/1MariNildE cHaVES 
BarBoSa

TEcNico EM GESTao cUlTUral5608600/3dENiSE GUioMar fraNco 
lEal doS SaNTo

aSSiSTENTE cUlTUral57194585/1dioGo ViaNNa MoTTa dE VaScoN-
cEloS

MoToriSTa5892252/1criSTiaNo dE JESUS corrEa lEiTE

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 719634

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

Portaria Nº 726 de 20 de outubro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/1160211/SEcoM.

rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 1 (uma diária complementar), que por 
motivo de cancelamento do vôo do dia 17/10/21 foi necessário permanecer 
por mais um dia 18/10/2021 no município de São félix do Xingu.
NoME: Wagner luiz da Silva Pinheiro júnior
MaTrÍcUla: 5957661
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 719785

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 451/2021-ViGia de NaZarÉ
Nome:iSraEllEN criSTiNa SoUZa aTaidE
cargo: ProfESSor
Vigência: 20/10/2021 a 19/10/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 452/2021-coLares
Nome: iolaNda do Socorro GoMES BarBoSa
cargo: ProfESSor
Vigência: 21/10/2021 a 20/10/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 453/2021-saNta isaBeL do ParÁ
Nome: aNdrESa rodriGUES dE liMa
cargo: ProfESSor
Vigência: 21/10/2021 a 20/10/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.

Protocolo: 719578

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
NoME: EliUdo doS SaNToS PiNHEiro
coNcESSao: 7 diaS
PEriodo: 30/08/21 a 05/09/21
MaTricUla: 5058805/1 carGo: Prof
loTacao: EE lEoPoldiNa GUErrEiro/afUa
laUdo MEdico: 80646
NoME: fEliSMiNa TErEZa SaNToS da SilVa
coNcESSao: 15 diaS
PEriodo: 03/09/21 a 17/09/21
MaTricUla: 6013031/1 carGo: EScr daTil
loTacao: diV aSSiST SErVidor/BElEM
laUdo MEdico: 80714
NoME: GEorGE JENNEr EVaNGEliSTa fraNca
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 10/08/21 a 07/11/21
MaTricUla: 5893017/2 carGo: Prof
loTacao: EE cEl SarMENTo/icoaraci
laUdo MEdico: 79555
NoME: GilBErTo GUEdES lEal
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 02/08/21 a 31/08/21
MaTricUla: 57212543/1 carGo: aUX oPEracioNal
loTacao: EE Hilda ViEira/BElEM
laUdo MEdico: 79966
NoME: HUMBErTo claUdio lEao dE oliVEira
coNcESSao: 3 diaS
PEriodo: 03/08/21 a 05/08/21
MaTricUla: 5837537/2 carGo: Prof
loTacao: EE d PEdro ii/BElEM
laUdo MEdico: 80228
NoME: iSaBEllE TaTHiaNE SilVa rodriGUES dE oliVEira
coNcESSao: 5 diaS
PEriodo: 28/06/21 a 02/07/21
MaTricUla: 57217730/1 carGo: aSSiST adM
loTacao: diV cadaSTro/BElEM
laUdo MEdico:  79941
NoME: iVaNa lia Vidal dE oliVEira
coNcESSao: 45 diaS
PEriodo: 02/09/21 a 16/10/21
MaTricUla: 759740/1 carGo: aSSiST TÉcNico
loTacao: EE PiTaGoraS/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 79969
NoME: iVaNilZa alVES aMaral
coNcESSao: 60 diaS



 diário oficial Nº 34.744  151 Sexta-feira, 22 DE OUTUBRO DE 2021

PEriodo: 17/09/21 a 15/11/21
MaTricUla: 312452/1 carGo: aG PorTaria
loTacao: diV rEG MoViMENT PESSoal/BElEM
laUdo MEdico: 79972
NoME: JaNEidE dE liMa TEiXEira da SilVa
coNcESSao: 106 diaS
PEriodo: 01/02/21 a 17/05/21
MaTricUla: 57208629/1 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE frEi dE BUlHoES/S MiGUEl GUaMa
laUdo MEdico: 79625
NoME: JoHNS fariaS PiNHEiro
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 02/08/21 a 30/09/21
MaTricUla: 57207207/2 carGo: Prof
loTacao: EE BaSilio carValHo/aBaETETUBa
laUdo MEdico: 79962
NoME: JoSE afoNSo PaNToJa PErEira
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 30/07/21 a 28/08/21
MaTricUla: 311197/1 carGo: aG PorTaria
loTacao: dirET aSSiST ESTUdaNTE/BElEM
laUdo MEdico: 79973
NoME: lEodicEia riBEiro oliVEira
coNcESSao: 29 diaS
PEriodo: 31/08/21 a 28/09/21
MaTricUla: 5910387/1 carGo: Prof
loTacao: EE BriG foNTENEllE/BElEM
laUdo MEdico: 79987
NoME: loUrdES SilVa oliVEira
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 29/07/21 a 26/09/21
MaTricUla: 54183710/1 carGo: Prof
loTacao: EE S fraNciSco XaViEr/aBaETETUBa
laUdo MEdico: 79549
NoME: MaX cHarlES lEal fraGoSo
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 25/08/21 a 23/09/21
MaTricUla: 5902674/1 carGo: TEc GESTao
loTacao: diV aSSiST SErVidor/BElEM
laUdo MEdico: 79616
NoME: Marcia MacEdo rodriGUES
coNcESSao: 45 diaS
PEriodo: 02/08/21 a 15/09/21
MaTricUla: 5893738/2 carGo: Prof
loTacao: EE dEodoro MENdoNca/BElEM
laUdo MEdico: 79971
NoME: MilToN BraZ dE SoUSa loBaTo
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 06/08/21 a 04/10/21
MaTricUla: 57203558/1 carGo: Prof
loTacao: EE BErNardiNo BarroS/aBaETETUBa
laUdo MEdico: 79647
NoME: MirTES ESTEr HirScHMaNN
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 28/08/21 a 25/11/21
MaTricUla: 5735742/1 carGo: Prof
loTacao: EE caSTElo BraNco/ParaGoMiNaS
laUdo MEdico: 79599
NoME: MoNica BErNadETTE crUZ BENTES
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 24/08/21 a 22/10/21
MaTricUla: 54189830/1 carGo: Prof
loTacao: EE JoSE VEriSSiMo/BElEM
laUdo MEdico: 79430
NoME: NaTalia BarBoSa do ValE alVES
coNcESSao: 45 diaS
PEriodo: 10/09/21 a 24/10/21
MaTricUla: 57189653/1 carGo: Prof
loTacao: EE UliSSES GUiMaraES/BElEM
laUdo MEdico: 79633
NoME: NiElSoN VEloSo MEdEiroS
coNcESSao: 42 diaS
PEriodo: 24/08/21 04/10/21
MaTricUla: 55585763/2 carGo: Prof
loTacao: EE MaGalHaES BaraTa/BElEM
laUdo MEdico: 79629
NoME: oliNda Maria faVacHo JacQUES
coNcESSao: 6 diaS
PEriodo: 10/08/21 a 15/08/21
MaTricUla: 181170/1 carGo: aSSiST adM
loTacao: diV cadaSTro/BElEM
laUdo MEdico: 78953
NoME: roBErTa KEllY dE araUJo araGao
coNcESSao: 15 diaS
PEriodo: 24/08/21 a 07/09/21
MaTricUla: 5767660/2 carGo: aSSiST adM
loTacao: Erc aSSoc PaiS aMiGoS/BElEM
laUdo MEdico: 80519

Protocolo: 719314

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 174/2021 - saLe, de 21 de oUtUBro de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei 
N.º 8.666/1993, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, e, nos 
termos dos itens nº 8.1. e 8.1.4.1 do Pregão Eletrônico SRP/DGL/SEPLAD 
nº 10/2020, resolve:
art. 1º - designar o servidor adriano de lima cordeiro, inscrito na Matrí-
cula nº 0941581-1, cPf:303.529.592-15, para atuar como Gestor do con-
trato nº 108|2021, decorrente da ata SrP nº 10/2021, celebrado entre a 
SEdUc e a empresa Exata construtora lTda (cNPJ: 21.027.140/0001-23), 
que tem por objeto a prestação de serviços eventuais de manutenção pre-
ventiva e corretiva, com fornecimento de material, mão de obra e equipa-
mentos para órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, situados na 
região metropolitana de Belém (ananindeua, Belém, Benevides, Marituba, 
Santa izabel do Pará e Santa Bárbara do Pará) e nas cidades de Breves, 
itaituba, Tucuruí, Santarém, Marabá, altamira, cametá, capanema, re-
denção e Parauapebas.
art. 2º - designar o servidor lucival furtado da Silva, inscrito na Matrícula 
nº 54190596-3, cPf: 671.131.172-87, para atuar como fiscal do contrato 
nº 108|2021, decorrente da ata SrP nº 10/2021, celebrado entre a SEdUc 
e a empresa Exata construtora lTda (cNPJ: 21.027.140/0001-23), que 
tem por objeto a prestação de serviços eventuais de manutenção preventi-
va e corretiva, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos 
para órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, situados na região 
metropolitana de Belém (ananindeua, Belém, Benevides, Marituba, Santa 
izabel do Pará e Santa Bárbara do Pará) e nas cidades de Breves, itaitu-
ba, Tucuruí, Santarém, Marabá, altamira, cametá, capanema, redenção 
e Parauapebas.
art. 3º - Esta portaria entra em vigor a contar de 20/10/2021.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 719825
Portaria N.º 175/2021 - saLe, de 21 de oUtUBro de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei 
N.º 8.666/1993, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, e, nos 
termos dos itens nº 8.1. e 8.1.4.1 do Pregão Eletrônico SRP/DGL/SEPLAD 
nº 10/2020, resolve:
art. 1º - designar o servidor adriano de lima cordeiro, inscrito na Ma-
trícula nº 0941581-1, cPf:303.529.592-15, para atuar como Gestor do 
contrato nº 109|2021, decorrente da ata SrP nº 09/2021, celebrado entre 
a SEdUc e a construtora Brilhante lTda (cNPJ: 04.529.815/0001-13), que 
tem por objeto a prestação de serviços eventuais de manutenção preventi-
va e corretiva, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos 
para órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, situados na região 
metropolitana de Belém (ananindeua, Belém, Benevides, Marituba, Santa 
izabel do Pará e Santa Bárbara do Pará) e nas cidades de Breves, itaitu-
ba, Tucuruí, Santarém, Marabá, altamira, cametá, capanema, redenção 
e Parauapebas.
art. 2º - designar o servidor lucival furtado da Silva, inscrito na Matrícula 
nº 54190596-3, cPf: 671.131.172-87, para atuar como fiscal do contrato 
nº 109|2021, decorrente da ata SrP nº 09/2021, celebrado entre a SEdUc 
e a construtora Brilhante lTda (cNPJ: 04.529.815/0001-13), que tem 
por objeto a prestação de serviços eventuais de manutenção preventiva 
e corretiva, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos 
para órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, situados na região 
metropolitana de Belém (ananindeua, Belém, Benevides, Marituba, Santa 
izabel do Pará e Santa Bárbara do Pará) e nas cidades de Breves, itaitu-
ba, Tucuruí, Santarém, Marabá, altamira, cametá, capanema, redenção 
e Parauapebas.
art. 3º - Esta portaria entra em vigor a contar de 20/10/2021.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 719827
Portaria Nº 084/2021 - GaB saeN
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 961 de 19 de julho de 2019, que dispõe 
sobre a descentralização e desburocratização dos procedimentos adminis-
trativos, a fim de dar mais agilidade às demandas desta Secretaria de 
Estado de Educação – SEdUc;
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;
coNSidEraNdo a necessidade de conduzir a gestão da Secretaria de Es-
tado de Educação – SEDUC com celeridade, eficiência, todavia, com res-
ponsabilidade e transparência;
coNSidEraNdo a Portaria nº 008 de 21 de janeiro de 2021, doE nº 
34.470 de 25/01/2021, que delega aos Secretários adjuntos da Secretaria 
de Estado de Educação - SEdUc competência para a prática, revogação 
e anulação de ofício do ato de assinatura de portaria para designação de 
servidor, lotado na sua respectiva Secretaria adjunta, para as funções de 
fiscal, suplente de fiscal e gestor de contratos e convênios, e de acordo 
com os termos do processo nº 909481/2015;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 025/2021-GaB SaEN, publicada no doE 
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nº 34.604, de 07 de junho de 2021, de designação do gestor e fiscal do 
contrato nº 098/2016,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar, o servidor fElliPY fErNaNdo fErrEira Soa-
rES, matrícula nº 5558939-3, cPf 508.590.802-34, Professor classe 
i, para acoMPaNHar E fiScaliZar o referido coNTraTo PÚBlico Nº 
098/2016, em substituição à servidora oSVaNilcE alMEida PalHE-
Ta, matrícula nº 57208482-1, cPf 687.469.892-34, Especialista em Edu-
cação classe ii.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 04/10/2021, revogando 
as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Secretaria adjunta de Ensino, Belém, 21 de outubro de 2021.
rEGiNa lÚcia dE SoUZa PaNToJa
Secretária adjunta de Ensino

Protocolo: 719819
Portaria N.º 173/2021 - saLe, de 21 de oUtUBro de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei 
N.º 8.666/1993, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, e, nos 
termos dos itens nº 8.1. e 8.1.4.1 do Pregão Eletrônico SRP/DGL/SEPLAD 
nº 10/2020, resolve:
art. 1º - designar o servidor adriano de lima cordeiro, inscrito na Ma-
trícula nº 0941581-1, cPf:303.529.592-15, para atuar como Gestor do 
contrato nº 107|2021, decorrente da ata SrP nº 08/2021, celebrado en-
tre a SEdUc e a empresa Estrutural construção e Serviços Eireli (cNPJ: 
08.928.777.0001/22), que tem por objeto a prestação de serviços eventu-
ais de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de material, 
mão de obra e equipamentos para órgãos e entidades do Poder Executivo 
Estadual, situados na região metropolitana de Belém (ananindeua, Belém, 
Benevides, Marituba, Santa izabel do Pará e Santa Bárbara do Pará) e nas 
cidades de Breves, itaituba, Tucuruí, Santarém, Marabá, altamira, cametá, 
capanema, redenção e Parauapebas.
art. 2º - designar o servidor lucival furtado da Silva, inscrito na Matrí-
cula nº 54190596-3, cPf: 671.131.172-87, para atuar como fiscal do 
contrato nº 107|2021, decorrente da ata SrP nº 08/2021, celebrado en-
tre a SEdUc e a empresa Estrutural construção e Serviços Eireli (cNPJ: 
08.928.777.0001/22), que tem por objeto a prestação de serviços eventu-
ais de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de material, 
mão de obra e equipamentos para órgãos e entidades do Poder Executivo 
Estadual, situados na região metropolitana de Belém (ananindeua, Belém, 
Benevides, Marituba, Santa izabel do Pará e Santa Bárbara do Pará) e nas 
cidades de Breves, itaituba, Tucuruí, Santarém, Marabá, altamira, cametá, 
capanema, redenção e Parauapebas.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 20/10/2021.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 719824

errata
.

errata da Publicação Protocolo nº 717529
ato: Portaria Nº 146/2021-cPsP
onde se lê: 3341542-2
Leia-se: 3341542-3
Publicado no doE: 33.739 de 19/10/2021
Órgao: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcacao

Protocolo: 719546

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 6
contrato: 229/2018
objeto do contrato: Prestação de serviços de fornecimento de mão de obra 
para limpeza e conservação higiênica das áreas internas e externas das 
unidades escolares com fornecimento de materiais e equipamentos, bem 
como para manipulação, preparo e distribuição de alimentação escolar, 
visando atender as necessidades da SEdUc
objeto do aditivo: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 12 
(doze) meses.
Pregão Eletrônico SEAD/DGL/SRP nº 011/2018
dotação orçamentária:
* fonte: 0102006360. Produto: 2227. funcional Programática: 
16.101.12.361.1509. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 
3390.37.
* fonte: 0102006360. Produto: 2227. funcional Programática: 
16.101.12.362.1509. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 
3390.37.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Kapa capital facilities ltda, com cNPJ nº 13.279.768/0001-
98, com sede na rod Mário covas, nº 01, lot. Park dos coqueiros, altos, 
cEP.: 67.115-000, coqueiro, ananindeua/Pa.
data de assinatura: 21/10/2021
Vigência: 05/11/2021 a 04/11/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 719166

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 49879/2021
oBJETiVo: Processo formativo de implementação do Novo Ensino Médio 
que acontecerá no polo Marabá. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
MaraBa / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: roSiaNE BarBoSa fErrEira 
MaTrÍcUla: 5484030
cPf: 42616654253
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719344
Portaria de diarias No. 49907/2021
oBJETiVo: rEaliZar a cHaMada PÚBlica 01/2021/Nlic/SEdUc/Pa, PU-
Blicada No doE N° 34. 704 EM 20 dE SETEMBro dE 2021 E No JorNal 
o liBEral EM 18 dE SETEMBro dE 2021, QUE TEM Por oBJETiVo a 
aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS da aGricUlTUra faMiliar E 
do EMPrEENdEdor faMiliar rUral, dESTiNado ao aTENdiMENTo do 
ProGraMa NacioNal dE aliMENTaÇÃo EScolar- PNaE, Para o EXEr-
cÍcio dE 2021. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BaGrE / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
BaGrE / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Joao PaTricio dE liMa JUNior 
MaTrÍcUla: 57212386  cPf: 30377161268
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719334
Portaria de diarias No. 49910/2021
OBJETIVO: Conduzir servidor para realizar fiscalização tombamento, pro-
videnciar assinatura no termo de movimentação de bens móveis e rece-
bimento eletrônico no Sistema de Patrimônio - SISPAT/WEB INSTALAÇÃO 
dE loUSaS dE Vidro NaS EScolaS ESTadUaiS da 15ª UrE coNcEiÇÃo 
do araGUaia: EEEfM PEdro riBEiro, EEEM cEJa, EEEM doM lUiZ dE 
MoUra PalHa, EEEM SENador caTETE PiNHEiro. EEEM THiaGo GoN-
ÇalVES, EEEM GEraldo aNGElo, EEEM PaUlo frEirE, EEEM roMildo 
VEloSo, EEEM JoSÉ lUiZ MarTiNS E EEEM carMiNa MarTiNS. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaPUcaia / 18/10/2021 - 19/10/2021 Nº diárias: 1
SaPUcaia / XiNGUara / 19/10/2021 - 19/10/2021 Nº diárias: 0
XiNGUara / rio Maria / 19/10/2021 - 20/10/2021 Nº diárias: 1
rio Maria / aGUa aZUl do NorTE / 20/10/2021 - 20/10/2021 Nº diá-
rias: 0
aGUa aZUl do NorTE / oUrilaNdia do NorTE / 20/10/2021 - 
21/10/2021 Nº diárias: 1
oUrilaNdia do NorTE / TUcUMa / 21/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 0
TUcUMa / Sao fEliX do XiNGU / 21/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 1
Sao fEliX do XiNGU / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdrEY coSTa aBoiM 
MaTrÍcUla: 5897140
cPf: 62580825215
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719336
Portaria de diarias No. 49927/2021
oBJETiVo: Processo formativo de implementação do Novo Ensino Médio 
que acontecerá no polo Marabá. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
MaraBa / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aliNE coSTa da SilVa 
MaTrÍcUla: 54181104
cPf: 69292582291
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719339
Portaria de diarias No. 49937/2021
oBJETiVo: rEaliZar aPUraÇÃo dE dENÚNciaS coNSTaNTES NoS aU-
ToS doS Pad 413/2018- GaB/Pad E Pad 469/2017. PErÍodo: 18/10 À 
22/10/2021. MUNicÍPio: caPiTÃo PoÇo. MEMo. 1515/2021. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
caPiTao Poco / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: fEliPE TEiXEira rEZENdE 
MaTrÍcUla: 54197224
cPf: 81088027253
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719340
Portaria de diarias No. 49883/2021
oBJETiVo: Processo formativo de implementação do Novo Ensino Médio 
que acontecerá no polo Marabá. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
MaraBa / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: dEricK HErcUlaNo ParaNHoS dE carValHo 
MaTrÍcUla: 5237386
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cPf: 28345959253
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719352
Portaria de diarias No. 49548/2021
oBJETiVo: rEaliZar aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfa-
ZiMENTo E iNVENTário daS UNidadES dE ENSiNo, ToMBaMENTo, di-
NHEiro dirETo Na EScola (PddE/2019/2020) aTUaliZaÇÃo daS SE-
NHaS doS GESTorES, EE aUGUSTo corrEa, EE BoliVar Bordalo da 
SilVa, EE cEl alUiZio PiNHEiro fErrEira, EE PE lUiZ GoNZaGa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 04/10/2021 - 08/10/2021 Nº diárias: 4
BraGaNca / BElEM / 08/10/2021 - 08/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo SErGio alcaNTara fraNco 
MaTrÍcUla: 303712
cPf: 25946374249
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719354
Portaria de diarias No. 49880/2021
oBJETiVo: Processo formativo de implementação do Novo Ensino Médio 
que acontecerá no polo Marabá. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
MaraBa / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: cEcilia araUJo JardiM 
MaTrÍcUla: 5891791  cPf: 18908993215
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719355
Portaria de diarias No. 49836/2021
oBJETiVo: Processo formativo de implementação do Novo Ensino Médio 
que acontecerá no polo Marabá. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
roNdoN do Para / MaraBa / 19/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 2
MaraBa / roNdoN do Para / 21/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: liNdalVa araUJo dE SoUZa 
MaTrÍcUla: 5384559
cPf: 42458404391
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719358
Portaria de diarias No. 49802/2021
oBJETiVo: Processo formativo de implementação do Novo Ensino Médio 
que acontecerá no polo Marabá. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
cUrioNoPoliS / MaraBa / 19/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 2
MaraBa / cUrioNoPoliS / 21/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNToNio dE JESUS oZorio 
MaTrÍcUla: 5504554
cPf: 45845212200
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719359
Portaria de diarias No. 49795/2021
oBJETiVo: Processo formativo de implementação do Novo Ensino Médio 
que acontecerá no polo Marabá. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
coNcEicao do araGUaia / MaraBa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº di-
árias: 4
MaraBa / coNcEicao do araGUaia / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº di-
árias: 0.5
NoME: alEaNdro MiraNda MacHado 
MaTrÍcUla: 57204130
cPf: 67021590210
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719360
Portaria de diarias No. 49794/2021
oBJETiVo: Processo formativo de implementação do Novo Ensino Médio 
que acontecerá no polo Marabá. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
coNcEicao do araGUaia / MaraBa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº di-
árias: 4
MaraBa / coNcEicao do araGUaia / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº di-
árias: 0.5
NoME: iNGrid fiGUEirEdo dE caSTro 
MaTrÍcUla: 5801451
cPf: 59431652234
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719362
Portaria de diarias No. 49793/2021
oBJETiVo: Processo formativo de implementação do Novo Ensino Médio 
que acontecerá no polo Marabá. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
coNcEicao do araGUaia / MaraBa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº di-
árias: 4
MaraBa / coNcEicao do araGUaia / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº di-
árias: 0.5
NoME: iSaMarES dE alMEida SoUZa 

MaTrÍcUla: 54192854
cPf: 31857990200
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719363
Portaria de diarias No. 49801/2021
oBJETiVo: Processo formativo de implementação do Novo Ensino Médio 
que acontecerá no polo Marabá. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
coNcEicao do araGUaia / MaraBa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº di-
árias: 4
MaraBa / coNcEicao do araGUaia / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº di-
árias: 0.5
NoME: aNdrEia criSTiNa fEdEliS 
MaTrÍcUla: 5396255
cPf: 31872506291
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719383
Portaria de diarias No. 49800/2021
oBJETiVo: Processo formativo de implementação do Novo Ensino Médio 
que acontecerá no polo Marabá. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
coNcEicao do araGUaia / MaraBa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº di-
árias: 4
MaraBa / coNcEicao do araGUaia / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº di-
árias: 0.5
NoME: lUciVaNia GoMES da lUZ 
MaTrÍcUla: 57208792
cPf: 58827188215
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719386
Portaria de diarias No. 49730/2021
oBJETiVo: rEaliZar aPUraÇÃo dE dENÚNciaS coNSTaNTES NoS aU-
ToS doS Pads Nº 425/2018-GaB/Pad E Nº 47/2019-GaB/Pad. MUNicÍ-
Pio: MocaJUBa MEMoraNdo Nº 1453/2021. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
MocaJUBa / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aMElia daS GracaS caNTao SiMoES 
MaTrÍcUla: 57229140
cPf: 39907252204
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719399
Portaria de diarias No. 49763/2021
oBJETiVo: realizar entrega de materiais permanentes na escola nova com 
12 salas de aula, localizada no município de Quatipuru. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / QUaTiPUrU / 13/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 2
QUaTiPUrU / BElEM / 15/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: fraNciSco JoSE do NaSciMENTo 
MaTrÍcUla: 349984
cPf: 16648463287
carGo/fUNÇÃo:aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719395
Portaria de diarias No. 49729/2021
oBJETiVo: rEaliZar aPUraÇÃo dE dENÚNciaS coNSTaNTES NoS aU-
ToS doS Pads Nº 425/2018-GaB/Pad E Nº 47/2019-GaB/Pad. MUNicÍ-
Pio: MocaJUBa MEMoraNdo Nº 1453/2021. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
MocaJUBa / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoaNilcE carNEiro PErEira 
MaTrÍcUla: 454745
cPf: 12746860244
carGo/fUNÇÃo:
aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719396
Portaria de diarias No. 49776/2021
oBJETiVo: iNSTrUir o Pad Nº 122/2020-GaB/Pad, Para aPUrar, 
EM TESE, oS aUToS do ProcESSo 1483298/2020. PErÍodo: 18/10 À 
22/10/2021. MUNicÍPio: oriXiMiNá. MEMo. 33/2021- NdE. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / oriXiMiNa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
oriXiMiNa / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: faBio HENriQUE PaVao frEiTaS 
MaTrÍcUla: 57209935
cPf: 60770988253
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719390
Portaria de diarias No. 49775/2021
oBJETiVo: conduzir servidores para realizar entrega de materiais perma-
nente na EScola NoVa c/ 12 SalaS dE aUla, no Município de Quatipuru. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / QUaTiPUrU / 13/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 2
QUaTiPUrU / BElEM / 15/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 0.5
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NoME: lUciVal caMPoS dE alMEida 
MaTrÍcUla: 5891473
cPf: 28194136253
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719392
Portaria de diarias No. 49869/2021
oBJETiVo: Processo formativo de implementação do Novo Ensino Médio 
que acontecerá no polo Marabá. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
TUcUrUi / MaraBa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
MaraBa / TUcUrUi / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: EriVaNia GoMES da SilVa 
MaTrÍcUla: 5724503
cPf: 25679040263
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719350
Portaria de diarias No. 49547/2021
oBJETiVo: rEaliZar aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfa-
ZiMENTo E iNVENTário daS UNidadES dE ENSiNo, ToMBaMENTo, di-
NHEiro dirETo Na EScola (PddE/2019/2020) aTUaliZaÇÃo daS SE-
NHaS doS GESTorES, EE aUGUSTo corrEa, EE BoliVar Bordalo da 
SilVa, EE cEl alUiZio PiNHEiro fErrEira, EE PE lUiZ GoNZaGa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 04/10/2021 - 08/10/2021 Nº diárias: 4
BraGaNca / BElEM / 08/10/2021 - 08/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: EVaNildo BarBoSa BaHia 
MaTrÍcUla: 6012345
cPf: 16982983234
carGo/fUNÇÃo:EScrEV.daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719366
Portaria de diarias No. 49894/2021
OBJETIVO: Viagem para fiscalizar as obras das Escolas Estaduais Dom João 
VI (Município de Capanema/Pa) e Padre de Dubois (Município de Salinópo-
lis/Pa) , bem como realizar levantamento na EEEfM augusto ramos Pinhei-
ro, localizada no Município de Terra alta/Pa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / TErra alTa / 14/10/2021 - 14/10/2021 Nº diárias: 0
TErra alTa / SaliNoPoliS / 14/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 1
SaliNoPoliS / caPaNEMa / 15/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 0
caPaNEMa / BElEM / 15/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: KEllY roSY SilVa dE alMEida 
MaTrÍcUla: 5890613
cPf: 66662109215
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719368
Portaria de diarias No. 49892/2021
oBJETiVo: Visita na EEEfM Maria das Mercês oliveira conor, localizadas no 
município de castanhal. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 14/10/2021 - 14/10/2021 Nº diárias: 0
caSTaNHal / BElEM / 14/10/2021 - 14/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: faEK PEdro KHoUrY NETo 
MaTrÍcUla: 628654
cPf: 15254356200
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719373
Portaria de diarias No. 49891/2021
oBJETiVo: Vistoria (cHEcK liST) dos serviços contratdos executados na 
EEEfM Maria das Mercês oliveira conor, localizadas no município de cas-
tanhal. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 14/10/2021 - 14/10/2021 Nº diárias: 0
caSTaNHal / BElEM / 14/10/2021 - 14/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: TElMa riTa dE oliVEira caBral 
MaTrÍcUla: 55587288
cPf: 27860116200
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719374
Portaria de diarias No. 49797/2021
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS PErMaNENTE (cadEira 
UNiVErSiTária, coNJUNTo alUNo, coNJUNTo ProfESSor, NoBrEaK, 
KiT coZiNHa E coMPUTador Na EScola NoVa coM 12 SalaS dE aUla. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / QUaTiPUrU / 18/10/2021 - 19/10/2021 Nº diárias: 1
QUaTiPUrU / BElEM / 19/10/2021 - 19/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: cloViS BaSToS dE liMa 
MaTrÍcUla: 756822
cPf: 15935787253
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719376
Portaria de diarias No. 49806/2021
oBJETiVo: Processo formativo de implementação do Novo Ensino Médio 
que acontecerá no polo Marabá. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:

florESTa do araGUaia / MaraBa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diá-
rias: 4
MaraBa / florESTa do araGUaia / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: JoSENEi VicENTE fiGUEirEdo 
MaTrÍcUla: 6016529
cPf: 37493167591
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM EdUcacao / TEcNico EM EdUcacao
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719379
Portaria de diarias No. 49918/2021
oBJETiVo: conduzir os servidores da SEdUc para realizarem vistoria téc-
nica para aprovação dos terrenos para construção de creches padrão SE-
dUc em diversos municípios de Goianésia do Pará, Novo repartimento, 
Curionópolis, São Geraldo do Araguaia e São Domingos do Araguaia. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / GoiaNESia do Para / 18/10/2021 - 18/10/2021 Nº diárias: 0
GoiaNESia do Para / NoVo rEParTiMENTo / 18/10/2021 - 19/10/2021 
Nº diárias: 1
NoVo rEParTiMENTo / cUrioNoPoliS / 19/10/2021 - 20/10/2021 Nº 
diárias: 1
cUrioNoPoliS / Sao GEraldo do araGUaia / 20/10/2021 - 21/10/2021 
Nº diárias: 1
Sao GEraldo do araGUaia / Sao doMiNGoS do araGUaia / 
21/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 1
Sao doMiNGoS do araGUaia / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº 
diárias: 0.5
NoME: JoSE EliaS araUJo GaMa 
MaTrÍcUla: 761249
cPf: 20787839272
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719531
Portaria de diarias No. 49437/2021
oBJETiVo: orientar as Escolas e Municípios quanto as correções no Siste-
ma Educacenso, a serem realizadas de acordo com os relatórios gerenciais. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
alTaMira / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JorGE lUiZ MaGalHaES E SilVa 
MaTrÍcUla: 183903
cPf: 04385411204
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719563
Portaria de diarias No. 49485/2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar rETirada dE MaTE-
riaiS iNSErVÍVEiS Na EEEM acY dE JESUS NEVES dE BarroS PErEira. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 18/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 3
MaraBa / BElEM / 21/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE GUilHErME araUJo Sarraf 
MaTrÍcUla: 761257
cPf: 25620134253
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719543
Portaria de diarias No. 49904/2021
oBJETiVo: rEaliZar a coBErTUra JorNalÍSTica, foToGráfica E cE-
riMoNial No ProGraMa Pro BNcc NoVo ENSiNo MÉdio: dESafioS E 
PoSSiBilidadES Na iMPlEMENTaÇÃo do cUrrÍcUlo, No MUNicÍPio dE 
MaraBá, diaS 19 À 22/10/2021. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 19/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 3
MaraBa / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo JoSE coSTa PoNTES 
MaTrÍcUla: 761079
cPf: 22842578287
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719553
Portaria de diarias No. 49804/2021
oBJETiVo: Processo formativo de implementação do Novo Ensino Médio 
que acontecerá no polo Marabá. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
cUrioNoPoliS / MaraBa / 19/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 2
MaraBa / cUrioNoPoliS / 21/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Joao SaNTaNa GoMES da SilVa 
MaTrÍcUla: 6312179
cPf: 04789490220
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor BacHarElado / docENTE
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719573
Portaria de diarias No. 49482/2021
oBJETiVo: rEaliZar rETirada dE MaTEriaiS iNSErVÍVEiS Na EEEM 
acY dE JESUS NEVES dE BarroS PErEira. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 18/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 3
MaraBa / BElEM / 21/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: fraNciSco JoSE do NaSciMENTo 
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MaTrÍcUla: 349984
cPf: 16648463287
carGo/fUNÇÃo:aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719595
Portaria de diarias No. 49828/2021
oBJETiVo: orientar as Escolas e Municípios quanto as correções no Siste-
ma Educacenso, a serem realizadas de acordo com os relatórios gerenciais. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 17/10/2021 - 17/10/2021 Nº diárias: 0
MaraBa / XiNGUara / 17/10/2021 - 18/10/2021 Nº diárias: 1
XiNGUara / MaraBa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
MaraBa / BElEM / 22/10/2021 - 23/10/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: aNTHoNY SaUl PiNHEiro MaGalHaES 
MaTrÍcUla: 57197991
cPf: 70579970272
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719514
Portaria de diarias No. 49762/2021
oBJETiVo: realizar entrega de materiais permanentes na escola nova com 
12 salas de aula, localizada no município de Quatipuru 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / QUaTiPUrU / 13/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 2
QUaTiPUrU / BElEM / 15/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: claUdio NaSciMENTo doS SaNToS 
MaTrÍcUla: 6333699
cPf: 30628997272
carGo/fUNÇÃo:ViGia / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719500
Portaria de diarias No. 49918/2021
oBJETiVo: conduzir os servidores da SEdUc para realizarem vistoria téc-
nica para aprovação dos terrenos para construção de creches padrão SE-
dUc em diversos municípios de Goianésia do Pará, Novo repartimento, 
Curionópolis, São Geraldo do Araguaia e São Domingos do Araguaia. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / GoiaNESia do Para / 18/10/2021 - 18/10/2021 Nº diárias: 0
GoiaNESia do Para / NoVo rEParTiMENTo / 18/10/2021 - 19/10/2021 
Nº diárias: 1
NoVo rEParTiMENTo / cUrioNoPoliS / 19/10/2021 - 20/10/2021 Nº 
diárias: 1
cUrioNoPoliS / Sao GEraldo do araGUaia / 20/10/2021 - 21/10/2021 
Nº diárias: 1
Sao GEraldo do araGUaia / Sao doMiNGoS do araGUaia / 
21/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 1
Sao doMiNGoS do araGUaia / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº 
diárias: 0.5
NoME: JoSE EliaS araUJo GaMa 
MaTrÍcUla: 761249
cPf: 20787839272
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719526
Portaria de diarias No. 49761/2021
oBJETiVo: realizar entrega de materiais permanentes na escola nova com 
12 salas de aula, localizada no município de Quatipuru 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / QUaTiPUrU / 13/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 2
QUaTiPUrU / BElEM / 15/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Waldocir da SilVa fErrEira 
MaTrÍcUla: 456098
cPf: 25361147249
carGo/fUNÇÃo:aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719495
Portaria de diarias No. 49764/2021
oBJETiVo: realizar entrega de materiais permanentes na escola nova com 
12 salas de aula, localizada no município de Quatipuru 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / QUaTiPUrU / 13/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 2
QUaTiPUrU / BElEM / 15/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE caSTro MaScarENHaS 
MaTrÍcUla: 5120330
cPf: 09813870206
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719497
Portaria de diarias No. 49736/2021
oBJETiVo: iNSTrUir ProcESSoS adMiNiSTraTiVoS diSciPliNar Pad. 
116/2018, SENdo ESTE iNSTaUrado EM dESfaVor dE SErVidora dES-
Ta SEcrETaria E Na BUSca da VErdadE rEal doS faToS. diaS 13 E 
14/10/2021. MUNicÍPio dE BaiÃo. MEMo. 1398/2021. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Baiao / 13/10/2021 - 14/10/2021 Nº diárias: 1
Baiao / BElEM / 14/10/2021 - 14/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: criSTiaNE dE NaZarE SilVa carValHo 
MaTrÍcUla: 57212403
cPf: 46873163287
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719502

Portaria de diarias No. 49893/2021
oBJETiVo: conduzir os técnicos da drTi para realizarem vistoria (cHEcK 
liST) dos serviços contratdos executados na EEEfM Maria das Mercês oli-
veira conor, localizadas no município de castanhal. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 14/10/2021 - 14/10/2021 Nº diárias: 0
caSTaNHal / BElEM / 14/10/2021 - 14/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo dE SoUSa SilVa 
MaTrÍcUla: 198307  cPf: 07751445840
carGo/fUNÇÃo:aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719503
Portaria de diarias No. 49899/2021
OBJETIVO: Conduzir os técnicos da DRTI para realizarem a fiscalização 
das obras das Escolas Estaduais dom João Vi (Município de capanema/
Pa) e Padre de Dubois (Município de Salinópolis/Pa) , bem como realizar 
levantamento na EEEfM augusto ramos Pinheiro, localizada no Município 
de Terra alta/Pa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / TErra alTa / 14/10/2021 - 14/10/2021 Nº diárias: 0
TErra alTa / SaliNoPoliS / 14/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 1
SaliNoPoliS / caPaNEMa / 15/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 0
caPaNEMa / BElEM / 15/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcoS aNToNio da SilVa MorEira 
MaTrÍcUla: 192813
cPf: 18602266200
carGo/fUNÇÃo:aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719510
Portaria de diarias No. 49896/2021
OBJETIVO: Viagem para fiscalizar as obras das Escolas Estaduais Dom João 
VI (Município de Capanema/Pa) e Padre de Dubois (Município de Salinópo-
lis/Pa) , bem como realizar levantamento na EEEfM augusto ramos Pinhei-
ro, localizada no Município de Terra alta/Pa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / TErra alTa / 14/10/2021 - 14/10/2021 Nº diárias: 0
TErra alTa / SaliNoPoliS / 14/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 1
SaliNoPoliS / caPaNEMa / 15/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 0
caPaNEMa / BElEM / 15/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: PEdro HENriQUE SiMao dE MoUra 
MaTrÍcUla: 80845415
cPf: 76711021215
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719507
Portaria de diarias No. 49911/2021
oBJETiVo: fiscalização de obras na EEEM Padre José Nicolino de Souza 
(oriximiná) , EEEM Prof. Maria Jacob - convênio com Prefeitura e na Escola 
Nova com 12 salas de aula (itaituba) . 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 18/10/2021 - 18/10/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / oriXiMiNa / 18/10/2021 - 20/10/2021 Nº diárias: 2
oriXiMiNa / SaNTarEM / 20/10/2021 - 20/10/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / iTaiTUBa / 20/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 1
iTaiTUBa / SaNTarEM / 21/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: PEdro HENriQUE SiMao dE MoUra 
MaTrÍcUla: 80845415
cPf: 76711021215
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719607
Portaria de diarias No. 49014/2021
oBJETiVo: assessoramento técnico aos coordenadores municipais do Pro-
grama Bolsa família na Educação no planejamento intersetorial com a co-
munidade escolar. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 18/10/2021 - 18/10/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / iTaiTUBa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
iTaiTUBa / SaNTarEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria JoSE do roSario carValHo 
MaTrÍcUla: 57193234
cPf: 06969224287
carGo/fUNÇÃo:GESTor dE UNidadE SEdUc Na EScola / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 719635
Portaria de diarias No. 49075/2021
OBJETIVO: Realizar visita técnica com o objetivo de identificar as unida-
des de ensino aptas para a implantação dos novos Núcleos de Tecnologias 
Educacionais - NTES. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 18/10/2021 - 18/10/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / iTaiTUBa / 18/10/2021 - 20/10/2021 Nº diárias: 2
iTaiTUBa / SaNTarEM / 20/10/2021 - 20/10/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 20/10/2021 - 20/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Jo EldEr VaScoNcEloS 
MaTrÍcUla: 5422469
cPf: 33326614268
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carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 719638
Portaria de diarias No. 49723/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os técnicos da cTcE que 
irão realizar diligências de Tomada de Contas Especial para fins de ressar-
cimento ao erário, referentes a pendências de diárias, fundo rotativo, su-
primento de fundos e pagamento de pessoal apurados em Pad, bem como 
regularizar e atender a recomendação do TcE, auditoria Geral do Estado 
- aGE e Secretaria da fazenda- SEfa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caMETa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
caMETa / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: carloS alBErTo da coNcEicao SilVa 
MaTrÍcUla: 57209915
cPf: 30638720249
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 719648
Portaria de diarias No. 49248/2021
oBJETiVo: fiScaliZar a ENTrEGa do ÔNiBUS EScolar NaS PrEfEi-
TUraS doS MUNicÍPioS BEM coM ToMBar E colETar aSSiNaTUra do 
PrEfEiTo rESPoNSaVEl PElo rEcEBiMENTo do TErMo dE doaÇÃo GE-
rENcia dE PaTriMÔNio MoBiliário. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 18/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 3
SaNTarEM / BElEM / 21/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcElo BaKEr SaNToS 
MaTrÍcUla: 57213142
cPf: 25988182291
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 719643
Portaria de diarias No. 49335/2021
oBJETiVo: fiScaliZar a ENTrEGa do ÔNiBUS EScolar NaS PrEfEi-
TUraS doS MUNicÍPioS BEM coM ToMBar E colETar aSSiNaTUra do 
PrEfEiTo rESPoNSaVEl PElo rEcEBiMENTo do TErMo dE doaÇÃo GE-
rENcia dE PaTriMÔNio MoBiliário. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 18/10/2021 - 18/10/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / JUrUTi / 18/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 3
JUrUTi / SaNTarEM / 21/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo BErGMaN fiEl MacHado 
MaTrÍcUla: 941921
cPf: 21869162234
carGo/fUNÇÃo:EScrEV.daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 719645

.

.

oUtras MatÉrias
.

desiGNar
Portaria Nº.:9026-2021 de 20/10/2021
de acordo com o Processo nº 916547/2021
designar alaN MarTiNS diaS, Matrícula nº 57175106/2, Especialista em 
Educação, para responder interinamente pela função de diretor (GEd-5) 
da Unidade SEdUc na Escola/USE 13/ananindeua, contar de 21/10/2021.
Portaria Nº.:8751-2021 de 05/10/2021
de acordo com o Processo nº 1095396/2021
designar EliaNa loPES dE MENdoNÇa, Matrícula nº 5327334/2, Espec. 
em Educação, para responder pela coordenadoria de capacitação e Va-
lorização do servidor, durante o impedimento do titular, no periodo de 
27/09/2021 a 26/10/2021
Portaria Nº.:8820-2021 de 06/10/2021
de acordo com o Processo nº 697749/2021
designar aNdrEY HElToN GoUlarT flEXa, Matrícula nº 57202351/1, 
Professor, para exercer a função de diretor ii (GEd-3.1) da EEEfM. cone-
go calado/igarape-açu, pelo período de 03 (tres) anos, a contar da data 
de publicação desta Portaria.
Portaria Nº.:8814-2021 de 06/10/2021
de acordo com o Processo nº 697749/2021
designar fraNciSco adaYlSoN aBrEU dE oliVEira, Matrícula nº 
57209702/2, Espec, em Educação, para exercer a função de Vice-diretor(-
GEd-2) da EEEfM. conego calado/igarape-açu, pelo período de 03 (tres) 
anos, a contar da data de publicação desta Portaria.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.:9025-2021 de 20/10/2021
de acordo com o Processo nº 916547/2021
dispensar lUiZa rodriGUES SaNTaNa, Matrícula nº 5246091/2, Espe-
cialista em Educação, da função de diretor(GEd-5) da Unidade SEdUc na 
Escola/USE 13/ananindeua, contar de 21/10/2021.
Portaria Nº.:8449-2021 de 24/09/2021
de acordo com o Processo nº 37597/2020
dispensar, a pedido, aliETE liMa daMaScENo, Matrícula nº 446211/3, 
Especialista em Educação, da função de Vice-diretor(GEd-2) da EEEf. San-
ta Terezinha/Belém, contar de 18/10/2021

Portaria Nº.:8616-2021 de 01/10/2021
de acordo com o Processo nº 966677/2021
fornalizar a dispensa do servidor JoSÉ dE JESUS SilVa BaTiSTa, Matrícula 
nº 270113/1, Professor, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EE álvaro 
Adolfo da Silveira/Santarém, a partir de 04/09/2007, para fins de regula-
rização funcional.
Portaria Nº.: 8811/2021 de 06/10/2021
de acordo com o Processo Nº 1054166/2021
dispensar ,a pedido, Maria lUiZa PiNHEiro dE SoUZa, Matrícula nº 
5770769/2, Especialista em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) 
da EEEfM Jarbas Passarinho(Marco)Belém, a contar de 13/10/2021.
Portaria Nº.: 8752/2021 de 05/10/2021
de acordo com o Processo nº 124882/2021
dispensar ,a pedido, aParEcida dE loUrdES PEdroSo dE aNdradE 
Matrícula nº 57208581/1, Especialista em Educação, da função de diretor 
i (GEd-3) da EEEM ana Pontes francez/Tucurui, a contar de 03/05/2021.
eXcLUir
Portaria Nº.:8978/2021 de 19/10/2021
de acordo com o Processo nº 966677/2021
Excluir da Portaria col. nº 004419/2008 de 12/05/2008, que designou o 
servidor JoSÉ dE JESUS SilVa BaTiSTa, Matrícula nº 270113/1, Professor, 
para exercer, até ulterior deliberação, a função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EE Álvaro Adolfo da Silveira/Santarém, a partir de 14/02/2008, para fins 
de regularização funcional.
LiceNÇa iNteresse ParticULar
Portaria Nº.: 9028/2021 de 20/10/2021
conceder licença para Tratar de interesse Particular, a servidora roBErTa 
fErNaNdES MarTiNS GiaNNoNE, matricula Nº 57193035/2, Especialista 
em Educação, lotada na EE Bruno de Menezes/Mosqueiro, no período de 
16/10/2021 a 15/10/2023.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº. 8943/2021 de 18/10/2021
Nome: clEidE MEdEiroS da SilVa
Matrícula:181129/1 cargo:assist.administ.
lotação:depto.de apoio operacional/Belém
Período:24/10/21 a 22/12/21 – 23/12/21 a 20/02/22
Triênios:01/10/96 a 30/09/99 – 01/10/99 a 30/09/02
Portaria Nº. 9029/2021 de 20/10/2021
Nome: roSa diMa dE aQUiNo
Matrícula:5076889/3 cargo:Professor
lotação:EE Prof Temistocles araujo/Belém
Período:25/10/21 a 23/12/21 – 24/12/21a21/02/22
Triênios:18/03/14 a 17/03/17 – 18/03/17 a 17/03/20
Portaria Nº. 9032/2021 de 20/10/2021
Nome: iNESSa criSTHiaNE caMPoS SoUSa
Matrícula:57188237/2 cargo:Professor
Lotação:EE Centro Trein Profis Giovani Emmi/Sta Izabel do Pará
Período:01/11/21 a 30/12/21
Triênios:05/09/08 a 04/09/11
Portaria Nº. 9030/2021 de 20/10/2021
Nome: MarilEUZa Baia corrEa
Matrícula:5902178/1 cargo:Espec. em Educação
lotação:EEEM Simao Jacinto dos reis/Tucurui
Período:01/11/21 a 30/12/21
Triênios:18/07/12 a 17/07/15
Portaria Nº. 9031/2021 de 20/10/2021
Nome: aNa claUdia dUarTE loPES
Matrícula:57213740/1 cargo:assist.administ.
lotação:EE fernando fderrari/Marituba
Período:01/11/21 a 30/12/21
Triênios:20/02/12 a 19/02/15
Portaria Nº. 9020/2021 de 20/10/2021
Nome: aMiraldo do Socorro SoarES da cUNHa
Matrícula:5246520/2 cargo:Professor
lotação:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Período:29/10/21 a 27/12/21
Triênios:13/05/12 a 12/05/15
Portaria Nº. 9021/2021 de 20/10/2021
Nome: lUciaNa EVaNGEliSTa da SilVa
Matrícula:55586906/2 cargo:Professor
lotação: divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Período:29/09/21 a 27/11/11
Triênios:05/06/09 a 04/06/12
Portaria Nº. 9022/2021 de 20/10/2021
Nome: ValdiNEi MENdES MoUra
Matrícula:57208772/1 cargo:Espec. em Educação
lotação: divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Período: 26/11/21 a 24/01/22
Triênios:02/09/11 a 01/09/14
Portaria Nº. 9019/2021 de 20/10/2021
Nome: Maria lEa BarroS BraGa
Matrícula:308854/1 cargo:agente de Portaria
lotação:depto de administração de Material/Belém
Período:12/10/21 a 10/12/21 – 11/12/21 a 08/02/22
Triênios:01/07/11 a 30/06/14 – 01/07/14 a 30/06/17
Portaria Nº. 9027/2021 de 20/10/2021
Nome: fraNcElY SilVa dE aViZ
Matrícula:57227659/2 cargo:Espec. em Educação
lotação:diretoria de Ensino/Belém
Período:18/10/21 a 16/12/21
Triênios:01/08/12 a 31/07/15
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LiceNÇa LUto
Portaria Nº.:9039/2021 de 20/10/2021
conceder licença luto a JoElMa dE frEiTaS fErrEira, matricula nº 
57191391/1,Professor, lotada na EEEf diocesana São francisco/Santarem, 
no período de 29/08/21 a 05/09/21.
LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.: 9052/2021 de 21/10/2021
conceder licença Maternidade a TaYNNa NaYara BarrEiroS arraiS, 
matricula Nº5942598/1 ,Professor, lotada na EE dr otavio Meira sede vinc/
Benevides, no período de 26/08/21 a 21/02/22.
Portaria Nº.: 9041/2021 de 20/10/2021
conceder licença Maternidade a NaZarE criSTiNa foNSEca rodri-
GUES, matricula nº 5895864/1 ,Professor, lotada na EE Prof Edda de Sousa 
gonçalves/Soure, no período de 02/08/21 a 28/01/22.
Portaria Nº.: 9040/2021 de 20/10/2021
conceder licença Maternidade a laUdiaNE BarBoSa dE SoUSa HoSHi-
No, matricula Nº 57209040/1,Especialista em Educação, lotada na EE in-
gles de Souza/Mosqueiro, no período de 29/08/21 a 24/02/22.
Portaria Nº.:9053/2021 de 21/10/2021
conceder licença Maternidade a dENilcE fErrEira diaS, matricula nº 
6403631/1, Professor, lotada na EEEM. Prof.Ecila Pantoja da rocha/Moju, 
no período de 23/07/2020 a 18/01/2021
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.: 9038/2021 de 20/10/2021
conceder licença Paternidade a roGErio GalVao NEVES, matricula nº 
5951099/1,Professor, lotado na EE cel Pinheiro Junior/Tracuateua, no perí-
odo de 26/08/21 a 04/09/21.
Portaria Nº.:9037/2021 de 20/10/2021
conceder licença Paternidade a alEXaNdrE PiNHEiro MarTiNS, matri-
cula nº 57234143/1, Servente, lotado na EE dom Mario de Miranda Vilas 
Boas sede/Bujaru, no período de 27/09/21 a 06/10/21.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.: 451/2021 de 13/10/2021
Nome:Marcia clEidE MoraES PadUaNo
Matrícula:57208183/1Período:01/12/21 a 14/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE. conego leitão/castanhal
Portaria Nº.: 433/2021 de 13/10/2021
Nome:ValdEci da SilVa MorEira
Matrícula:57209727/1Período:29/12/21 a 27/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE.Paulo cesar coutinho rodrigues/castanhal
Portaria Nº.: 1238/2021 de 13/10/2021
Nome:rEGiaNE SoUSa frEiTaS
Matrícula:5932660/1Período:01/11/21 a 30/11/21 Exercício:2021
Unidade:EE.Maria Pia/castanhal
Portaria Nº.: 754/2021 de 14/10/2021
Nome:BEaTriZ alVES TEiXEira
Matrícula:5951187/1Período:07/10/21 a 05/11/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf.Prof.Vicente S.de araujo/S.domingos do capim
Portaria Nº.: 595/2021 de 14/10/2021
Nome:clEociVaNE SoUSa da rocHa
Matrícula:57209890/1Período:30/12/21 a 28/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEfM.augusto ramos Pinheiro/Terra alta
Portaria Nº.: 263/2021 de 15/10/2021
Nome:EdclEYBSoN fErrEira SaNTaNa
Matrícula:5953216/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM.Prado lopes/curralinho
Portaria Nº.: 260/2021 de 15/10/2021
Nome:SaNdro Marcio loPES BorGES
Matrícula:54181309/2Período:27/12/21 a 09/02/22 Exercício:2021
Unidade:EEEM. Maria camara Paes/Breves
Portaria Nº.: 254/2021 de 15/10/2021
Nome:HEMENa do Socorro GoMES Maia
Matrícula:5897492/1Período:13/12/21 a 26/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEM.Julião Bertoldo de castro/Bagre
Portaria Nº.:177/2021 de 05/10/2021
Nome:MariNa alVES BriTo
Matrícula:57210329/1Período:01/12/21 a 14/01/22 Exercício:2020
Unidade:15ª UrE/conceição do araguaia
Portaria Nº.:190/2021 de 29/09/2021
Nome:oZiEl da SilVa
Matrícula:57234149/1Período:01/12/21 a 14/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE. acy de Jesus N. de B. Pereira//conceição do araguaia
Portaria Nº.: 187/2021 de 06/10/2021
Nome:aNdrEia criSTiNa fEdEliS
Matrícula:5396255/3Período:22/11/21 a 05/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE Prof deocleciano alves Moreira/conceição do araguaia
Portaria Nº.: 188/2021 de 08/10/2021
Nome:PaTrico cirQUEira da SilVa
Matrícula:57208788/1Período:22/11/21 a 05/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE Jorceli Silva Sestari sede/Santana do araguaia
Portaria Nº.: 178/2021 de 05/10/2021
Nome:adalBErTo BarBoSa doS rEiS
Matrícula:57214145/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof deocleciano alves Moreira/conceição do araguaia
Portaria Nº.: 180/2021 de 05/10/2021
Nome:MarlUcia liMa daNTaS
Matrícula:57208753/1Período:20/12/21 a 02/02/22 Exercício:2020
Unidade:EE Satelite frei Gil de Vila Nova/conceição do araguaia
Portaria Nº.: 039/2021 de 14/10/2021
Nome:JaQUEliNE ciNTia dE MoraES SoUTo
Matrícula:57214315/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Maria da conceição Malheiro anexo iV/irituia

Portaria Nº.: 043/2021 de 13/10/2021
Nome:clEUZa TErEZiNHa laViNiKi
Matrícula:5847290/2Período:23/11/21 a 06/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEM Thiago Gonçalves de Souza/Tucuma
Portaria Nº.: 045/2021 de 18/10/2021
Nome:fErNaNda MoUra VEraS
Matrícula:5952124/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM carmina Gomes/São felix do Xingu
Portaria Nº.: 035/2021 de 18/10/2021
Nome:Maria EliSaNGEla SaNToS dE JESUS
Matrícula:5841712/2Período:01/12/21 a 14/01/22 Exercício:2019
Unidade:centro de Educação de Jovens e adultos/Xinguara
Portaria Nº.: 8988/2021 de 19/10/2021
Nome:PaTricia MariNS PoVoa
Matrícula:57213052/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2020
Unidade:assessoria de rede fisica/Belém
Portaria Nº.: 8985/2021 de 19/10/2021
Nome:dElToN da roSa BorGES
Matrícula:57216733/1Período:13/12/21 a 11/01/22 Exercício:2021
Unidade:divisão de Transporte/Belém
Portaria Nº.: 8982/2021 de 19/10/2021
Nome:lEila dE liMa MaGalHaES
Matrícula:57209011/1Período:03/11/21 a 17/12/21 Exercício:2019
Unidade: depto Educacional de atividades fisicas/Belém
Portaria Nº.: 8990/2021 de 19/10/2021
Nome:PaTricia NEllY SalES dE SoUSa
Matrícula:57219066/2Período:15/12/21 a 28/01/22 Exercício:2021
Unidade:centro capc de Prof da Educ e atend Pess Surdez/Belém
Portaria Nº.: 8991/2021 de 19/10/2021
Nome:raiMUNda Maria lEao cUNHa
Matrícula:454974/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:centro capc de Prof da Educ e atend Pess Surdez/Belém
Portaria Nº.: 8996/2021 de 19/10/2021
Nome:roSaNa da lUZ fErrEira
Matrícula:5941823/1Período:01/11/21 a 30/11/21 Exercício:2021
Unidade:EE leao irineu Haussler delgado/Benevides
Portaria Nº.: 8995/2021 de 19/10/2021
Nome:aNToNio claUdio aMaral Gaia
Matrícula:6310311/1Período:01/11/21 a 30/11/21 Exercício:2020
Unidade:EE leao irineu Haussler delgado/Benevides
Portaria Nº.: 8994/2021 de 19/10/2021
Nome:rafaEl BraSil roMao
Matrícula:5941213/1Período:01/11/21 a 30/11/21 Exercício:2021
Unidade:anexo i leao irineu Haussler delgado/Benevides
Portaria Nº.: 8992/2021 de 19/10/2021
Nome:lEidiaNE SilVa do ESPiriTo SaNTo
Matrícula:5942797/1Período:02/11/21 a 01/12/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr otavio Meira sede vinc/Benevides
Portaria Nº.: 8989/2021 de 19/10/2021
Nome:alEXaNdrE BaiMa aMaral
Matrícula:5941592/1Período:01/11/21 a 30/11/21 Exercício:2021
Unidade:EE leao irineu Haussler delgado/Benevides
Portaria Nº.: 9002/2021 de 19/10/2021
Nome:faBiaNa SilVa da lUZ
Matrícula:5942589/1Período:02/11/21 a 01/12/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr otavio meira sede vinc/Benevides
Portaria Nº.: 775/2021 de 19/10/2021
Nome:MarlUcE SaNToS dE PiNHo
Matrícula:3196208/1Período:03/01/22 a 16/02/22 Exercício:2021
Unidade:5 UrE/Santarem
Portaria Nº.: 1540/2021 de 20/06/2021
Nome:MarcilENE UcHoa BoTElHo
Matrícula:57209818/1Período:22/12/21 a 20/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEfM inacio Passarinho/Terra alta
Portaria Nº.: 934/2021 de 20/10/2021
Nome:cidiNEia da coNcEiÇÃo MarTiNS da coSTa
Matrícula:57209632/1Período:01/01/22 a 30/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Benicio lopes/castanhal
Portaria Nº.: 175/2021 de 14/10/2021
Nome:aloiSio GoNÇalVES da crUZ
Matrícula:6312101/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Polivalente/altamira
Portaria Nº.: 237/2021 de 19/10/2021
Nome:aNa PaUla alEriaNo TEiXEira doS SaNToS
Matrícula:57214482/1Período:03/01/22 a 01/02/22 Exercício:2020
Unidade:EEEM Prof dairce Pedrosa Torres/altamira
Portaria Nº.: 238/2021 de 20/10/2021
Nome:JoSE adilSoN WaGNEr
Matrícula:57210910/1Período:20/12/21 a 18/01/22 Exercício:2020
Unidade:EEEM Prof ducilla a do Nascimento/altamira
Portaria Nº.: 101/2021 de 14/10/2021
Nome:EdVaNE liMa GoNÇalVES SaNToS
Matrícula:54196017/2Período:22/11/21 a 21/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Stella Maris/Soure
Portaria Nº.: 179/2021 de 01/10/2021
Nome:WilliSoN BrUNo riBEiro fraNK
Matrícula:5951393/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEm Prof Jose agostinho Guerra/almeirim
Portaria Nº.: 652/2021 de 18/10/2021
Nome:JoicE rENara SilVa da coSTa
Matrícula:57210670/1Período:22/11/21 a 21/12/21 Exercício:2021
Unidade:EE francisco da Silva Nunes/São Joao de Pirabas
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Portaria Nº.: 653/2021 de 18/10/2021
Nome:SidiNEia doS SaNToS HENriQUES
Matrícula:5896417/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:Erc aPaE/capanema
Portaria Nº.: 654/2021 de 18/10/2021
Nome:clEiciaNE do Socorro BarBoSa
Matrícula:5942237/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EE Padre Sales/capanema
Portaria Nº.: 655/2021 de 18/10/2021
Nome:Maria GorETE NoGUEira riBEiro
Matrícula:57213731/1Período:22/12/21 a 20/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE inocencio Soares/Primavera
Portaria Nº.: 656/2021 de 18/10/2021
Nome:WilMa do PErPETUo Socorro da coSTa SoUSa
Matrícula:412406/2Período:01/12/21 a 14/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE Padre antonio Vieira/ourem
Portaria Nº.: 658/2021 de 18/10/2021
Nome:Socorro BriTo doS SaNToS
Matrícula:6332838/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof Guajarina Menezes Silva/S Joao de Pirabas
Portaria Nº.:093/2021 de 15/10/2021
Nome: ciPriaNo BarBoSa PENa
Matrícula: 57233878/1Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Stella Maris/Soure
Portaria Nº.:101/2021 de 14/10/2021
Nome: EdVaNE liMa GoNÇalVES SaNToS
Matrícula:54196017/2 Período:22/11 à 21/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Stella Maris/Soure
Portaria Nº.:207/2021 de 07/10/2021
Nome: doracY liMa dE SoUSa
Matrícula:57209860/1 Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEf dr. angelo cesarino/igarapé açu
Portaria Nº.:216/2021 de 07/10/2021
Nome:SaNdro QUEiroZ rEBoUÇaS
Matrícula: 57209747/1Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Nilo de oliveira/igarapé açu
Portaria Nº.:217/2021 de 07/10/2021
Nome: THiEGo GEorGE PErEira da coNcEiÇÃo
Matrícula:5896598/1 Período:02/12 à 31/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Nilo de oliveira/igarapé açu
Portaria Nº.:218/2021 de 07/10/2021
Nome: alda Maria Vidal da PaiXÃo
Matrícula: 57233976/1Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Nilo de oliveira/igarapé açu
Portaria Nº.:219/2021 de 07/10/2021
Nome: TErEZiNHa PiNHEiro BorGES
Matrícula: 54187821/2Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEFM.Antônio Alves Ramos/Igarapé Açu
Portaria Nº.:224/2021 de 08/10/2021
Nome: WilSoN da SilVa rEZENdE
Matrícula:57204470/2 Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEM izidorio francisco de Souza/Maracanã
Portaria Nº.:163/2021 de 18/10/2021
Nome: aNTÔNio raUNi dE oliVEira TEMBE
Matrícula:5950433/1 Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EiEf anexo itaputyr/capitão Poço
Portaria Nº.:744/2021 de 06/10/2021
Nome: JocÉlio BraNdÃo dE liMa
Matrícula: 57211038/1Período:01/03 à 30/03/22Exercício:2021
Unidade:EE N.Srª aparecida/Santarém
Portaria Nº.:756/2021 de 07/10/2021
Nome: arlETE MENEZES PorTEla
Matrícula: 57208421/1Período:01/03 à 14/04/22Exercício:2021
Unidade:EE rodrigues dos Santos/Santarém
Portaria Nº.:767/2021 de 08/10/2021
Nome: EliENai SoUSa da SilVa BaTiSTa
Matrícula: 57210934/1Período:17/01 à 02/03/22Exercício:2021
Unidade:EE Barão do Tapajós/Santarém
Portaria Nº.:761/2021 de 07/10/2021
Nome: Maria iVaNEidE fiGUEira dE caSTro
Matrícula:57211131/1 Período:01/03 à 30/03/22Exercício:2021
Unidade:Erc São raimundo/Santarém
Portaria Nº.:235/2021 de 14/10/2021
Nome: alBiNo forTUNaTo da SilVa
Matrícula:6312098/1 Período:02/02 à 03/03/22Exercício:2021
Unidade:10 UrE/altamira
Portaria Nº.:226/2021 de 18/10/2021
Nome: aNdrEia criSTiNa lEiTE do ESPiriTo SaNToS SilVa
Matrícula: 5896566/1Período:01/03 à 30/03/22Exercício:2021
Unidade:EEEM ducilla almeida Nascimento/altamira
Portaria Nº.:213/2021 de 14/10/2021
Nome: clEBSoN aNTÔNio da SilVa
Matrícula: 57210825/1Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Polivalente /altamira
Portaria Nº.:234/2021 de 14/10/2021
Nome: alBiNo forTUNaTo da SilVa
Matrícula: 6312098/1Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2020
Unidade:EE N.Srª aparecida/Santarém
Portaria Nº.:283/2021 de 15/10/2021
Nome: MarcElo SilVa TorrES
Matrícula:57211291/1 Período:01/01 à 30/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM Tancredo de almeida Neves/Melgaço

Portaria Nº.:195/2021 de 07/10/2021
Nome: EriVaNia GoMES da SilVa
Matrícula: 5724503/1Período:01/01 à 14/02/22Exercício:2021
Unidade:EEEM dep raimundo ribeiro de Souza/Tucurui
Portaria Nº.:9001/2021 de 19/10/2021
Nome: JoSÉ rEiNaldo GUiMarÃES PENa
Matrícula: 5941173/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém
Portaria Nº.:8993/2021 de 19/10/2021
Nome: flaVio raMoS coSTa
Matrícula:317675/1 Período:13/12 à 11/01/22Exercício:2021
Unidade:deptº de inspeção e documentação Escolar/Belém
Portaria Nº.:8997/2021 de 19/10/2021
Nome: carla dE araUJo rEiS E SoUZa
Matrícula: 5901695/1Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.:8983/2021 de 19/10/2021
Nome: iZaBEl criSTiNa MarTiNS dE MoraES BiTTENcoUrT
Matrícula: 5308860/2Período:09/12 à 22/01/22Exercício:2021
Unidade:deptº de inspeção e documentação Escolar/Belém
Portaria Nº.:8984/2021 de 19/10/2021
Nome: SilVia TErEZa dE MoraES cHaVES GoMES
Matrícula: 5890702/1Período:18/10 à 16/11/21Exercício:2021
Unidade:deptº de inspeção e documentação Escolar/Belém
Portaria Nº.:9000/2021 de 19/10/2021
Nome: Maria roSilENE doS SaNToS lEal
Matrícula: 5188466/1Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:deptº de inspeção e documentação Escolar/Belém
Portaria Nº.:8999/2021 de 19/10/2021
Nome: JUlia BEaTriZ dE liMa SaGica
Matrícula: 446637/1Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:deptº de inspeção e documentação Escolar/Belém
Portaria Nº.:8986/2021 de 19/10/2021
Nome: PaUlo BErGMaN fiEl MacHado
Matrícula: 941921/1Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:Divisão de Patrimônio Mobiliário/Belém
Portaria Nº.:8987/2021 de 19/10/2021
Nome: MarcElo BaKEr SaNToS
Matrícula:57213142/1 Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:Divisão de Patrimônio Mobiliário/Belém
Portaria Nº.:8998/2021 de 19/10/2021
Nome: rEGiValdo SErGio frEiTaS do NaSciMENTo
Matrícula: 941549/1Período:08/11 à 07/12/21Exercício:2021
Unidade:divisão de registro e Movimentação de Pessoal/Belém
Portaria Nº.:769/2021 de 18/10/2021
Nome: aNa criSTiNa doS SaNToS PErEira
Matrícula: 57211333/1Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2020
Unidade:EE Ezeriel Mônico de Matos/Santarém
Portaria Nº.:770/2021 de 18/10/2021
Nome: raQUEl JaNTZEN TESToN
Matrícula: 57208276/1Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EE Ezeriel Mônico de Matos/Santarém
Portaria Nº.:772/2021 de 18/10/2021
Nome: cHriSTiaNE adElE PaNToJa WilliaNS
Matrícula: 5811260/2Período:01/11 à 15/11/21Exercício:2020
Unidade:EE São felipe Pantoja Willians/Santarém
Portaria Nº.:773/2021 de 18/10/2021
Nome: EUdES dE JESUS da SilVa
Matrícula: 57215550/1Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EE Plácido castro/Santarém
Portaria Nº.:236/2021 de 18/10/2021
Nome: MaNoEl rodriGo PErEira SoUSa
Matrícula:54187645/2 Período:03/01 à 16/02/22Exercício:2020
Unidade:EEEM José alfredo Hage/Porto de Moz
Portaria Nº.:768/2021 de 18/10/2021
Nome: SilVaN carloS foNSEca QUEiroZ
Matrícula: 57211232/1Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:EE álvaro adolfo da Silveira/Santarém
Portaria Nº.:771/2021 de 18/10/2021
Nome: criSTiNa cHaVES dE caSTro
Matrícula:57211092/1 Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:EE álvaro adolfo da Silveira/Santarém
Portaria Nº.:774/2021 de 18/10/2021
Nome: cElSEaNE lira PaNToJa
Matrícula:5898525/1 Período:30/10 à 29/11/21Exercício:2021
Unidade:EE São felipe/Santarém
Portaria Nº.:200/2021 de 27/09/2021
Nome: Maria do Socorro PaNToJa da coSTa
Matrícula: 777641/1Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2020
Unidade:EE Enedina Sampaio Melo/igarapé-Miri
Portaria Nº.:262/2021 de 28/09/2021
Nome: ElZa Maria oliVEira MalcHEr
Matrícula: 57214937/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:Erc aPaE/Barcarena
Portaria Nº.:263/2021 de 27/09/2021
Nome: JoSÉ MoraES QUarESMa
Matrícula: 5899858/1Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Profª dalila afonso cunha/igarapé-Miri
Portaria Nº.:265/2021 de 04/10/2021
Nome: Maria do Socorro dE SoUZa Maia
Matrícula:57212169/1 Período:23/12 à 21/01/22Exercício:2021
Unidade:EE Profª Enertisna Pereira Maia/Moju
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Portaria Nº.:266/2021 de 30/09/2021
Nome: MarilEidE NUNES BraZ
Matrícula:57192888/1 Período:21/12 à 03/02/22Exercício:2021
Unidade:EE antonio de oliveira Gordo/Moju
Portaria Nº.:269/2021 de 29/09/2021
Nome: lidia loUriNHo PaNToJa
Matrícula: 57212500/1Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EE Enedina Sampaio Melo/igarapé-Miri
Portaria Nº.:270/2021 de 29/09/2021
Nome: Maria lilia riBEiro doS SaNToS
Matrícula:57208327/1 Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:Erc aPaE/Barcarena
Portaria Nº.:273/2021 de 29/09/2021
Nome: dEiVErSoN MorEira caMPoS
Matrícula: 57211967/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEM deusalina da cunha e Souza carneiro/acará
Portaria Nº.:274/2021 de 29/09/2021
Nome: HEliaNa BraNdÃo loBo
Matrícula: 5943665/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2020
Unidade:EE Enedina Sampaio Melo/igarapé-Miri
Portaria Nº.:287/2021 de 07/10/2021
Nome: MarilENa GoMES GoNÇalVES
Matrícula: 57234070/1Período:18/11 à 01/01/22Exercício:2021
Unidade:3ª UrE/abaetetuba
Portaria Nº.:1892/2021 de 29/09/2021
Nome: clENda dE JESUS cUNHa SaNToS
Matrícula: 5900514/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.Benvinda de araujo Pontes/abaetetuba
Portaria Nº.:1893/2021 de 29/09/2021
Nome:EliaNE diaS doS SaNToS
Matrícula: 5951796/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.Benvinda de araujo Pontes/abaetetuba
Portaria Nº.:1894/2021 de 29/09/2021
Nome: WalTEr araUJo E SilVa
Matrícula:6328687/1 Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.do campo Profª Benedita lima araújo/abaetetuba
Portaria Nº.:1896/2021 de 29/09/2021
Nome: Maria do Socorro QUarESMa E SilVa
Matrícula: 5298148/2Período:22/11 à 05/01/22Exercício:2021
Unidade:3ª UrE/abaetetuba
Portaria Nº.:1899/2021 de 29/09/2021
Nome: criSTiaNE diaS da SilVa
Matrícula: 57215128/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EE Profª laura dos Santos ribeiro/abaetetuba
retiFicar
Portaria Nº.:9024/2021 de 20/10/2021
Retificar na PORTARIA Nº 008939/2021 de 15/10/2021, que concedeu 30 
dias de férias regulamentares, o periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021 
para 16/11/2021 a 15/12/2021, da servidora clEidE Maria aMoriM dE 
oliVEira MarTiNS, Matricula nº 14516/1, Engenheiro agronomo, lotada 
na diretoria de recursos Humanos/Belém
errata
errata da Publicação da Portaria Nº.:189/2021 de 04/10/2021
Nome:clEia fErraZ dUTra
onde se lê:Período:01/02/2022 a 01/02/2022
Leia-se:Período:03/01/2022 a 01/02/2022
Publicada no Diário Oficial nº. 34.732 de 13/10/2022
errata da Portaria Nº.: 8696/2021 de 04/10/2021
Nome:Maria lUcia lEao alEXaNdriNo
onde se lê:Matricula nº57208701/2
Leia-se:Matricula nº57208701/1
Publicada no Diário Oficial nº 34.734/21 de 14/10/21

Protocolo: 719735

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

PerMUta de GratiFicaÇÃo de teMPo iNteGraL
E- Protocolo nº 2021/1097382
Portaria N° 2032/21, de 14 de outubro de 2021
coNcEdEr a servidora SÍlVia dE faTiMa frEirE da SilVEira caSTa-
NHEira, id. funcional nº 57200913/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTi-
Vo c, lotado(a) no(a) CAMPUS DE CASTANHAL, gratificação de tempo in-
tegral, em percentual fixado de 60% (sessenta por cento), incidente sobre 
o vencimento do cargo, a contar de 01.10.2021, em virtude de permuta 
entre servidores considerando licença para tratar de assuntos particulares 
concedida a servidor do campus de castanhal da UEPa.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 719415

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

deterMiNar LiceNÇa PrÊMio.
E- Protocolo nº 2021/1113191
Portaria N° 2063/21, de 18 de outubro de 2021.
dETErMiNar ao(a) servidor(a) fáTiMa Maria doS SaNToS, id. funcional 
nº 5224306/ 3, cargo de TÉcNico c, lotado(a) no(a) coordENadoria 
adMiNiSTraTiVa do caMPUS i, goze de 30(trinta) dias restantes de li-
cença Prêmio, concedido pela PorTaria Nº 3036/19 de 23.08.2019, re-
ferente ao triênio de 11.08.2011 a 10.08.2014, no período de 18.10.2021 
a 16.11.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
E- Protocolo nº 2021/1000061
Portaria N° 2073/21, de 18 de outubro de 2021
dETErMiNar ao(a) servidor(a) JoSE roNaldo MaToS carNEiro, id. 
funcional nº 2009846/2, cargo de ProfESSor adJUNTo iV, lotado(a) 
no(a) dEParTaMENTo dE SaÚdE iNTEGrada, goze de 30(trinta) dias 
restantes de licença Prêmio, concedido pela PorTaria Nº 2995/17 de 
28.08.2017, referente ao triênio de 22.08.2007 a 21.08.2010, no período 
de 13.10.2021 a 11.11.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 719422
LiceNÇa PrÊMio
E- Protocolo nº 2021/1113191
Portaria N° 2064/21, de 18 de outubro de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) faTiMa Maria doS SaNToS, id. funcional 
nº 5224306/ 3, cargo de TÉcNico c, lotado(a) no(a) coordENadoria 
adMiNiSTraTiVa do caMPUS i, 60(sessenta) dias de licença Prêmio, re-
ferente ao triênio de 11.08.2014 a 10.08.2017, no período de 17.11.2021 
a 15.01.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
E- Protocolo nº 2021/1000061
Portaria N° 2074/21, de 18 de outubro de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) JoSE roNaldo MaToS carNEiro, id. fun-
cional nº 2009846/2, cargo de ProfESSor adJUNTo iV, lotado(a) no(a) 
dEParTaMENTo dE SaÚdE iNTEGrada, 30(trinta) dias de licença Prê-
mio, referente ao triênio de 22.08.2016 a 21.08.2019, no período de 
12.11.2021 a 11.12.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 719425

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
E- Protocolo nº 2021/1127262
LaUdo Nº 80050 de 24/09/2021
NoME do SErVidor: aNa KariNa fErrEira carNEiro
id. fUNcioNal: 57230011/ 1
carGo: TÉcNico dE laBoraTÓrio
loTaÇÃo: coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii
PErÍodo: 06.08.2020 a 19.08.2020
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
E- Protocolo nº 2021/1145142
LaUdo Nº 80305 de 30/09/2021
NoME do SErVidor: roSilENE fErrEira GoNÇalVES SilVa
id. fUNcioNa: 54187996/3
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
loTaÇÃo: dEParTaMENTo dE EdUcaÇÃo GEral
PErÍodo: 14.09.2021 a 12.11.2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 719438

.

.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de serVidor.
E- Protocolo nº 2021/688970
Portaria N° 2069/21, de 18 de outubro de 2021.
dESiGNar a servidora JoSÉ fErNaNdo PErEira lEal, id. funcional nº 
5895283/ 2, cargo de Professor assistente, para disponibilizar 20H(vinte 
horas) de sua jornada de trabalho em atividades no cENTro dE ciÊNciaS 
E PlaNETário da UEPa, a contar de 01.11.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 719434
desiGNaÇÃo de serVidor.
E- Protocolo nº 2021/689036
Portaria N° 2068/21, de 18 de outubro de 2021
dESiGNar a servidora lUciaNa dE NaZarE fariaS, id. funcional nº 
55585537/3, cargo de Professor assistente, para disponibilizar 20H(vinte 
horas) de sua jornada de trabalho em atividades no cENTro dE ciÊNciaS 
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E PlaNETário da UEPa, a contar de 01.11.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 719419

errata
.

errata
E- Protocolo nº 2021/900438
Retificar os termos da PORTARIA N° 1980/21, de 05 de Outubro de 2021, 
publicado no doE Nº 34.730 de 08.10.2021, referente a licença Prêmio, 
do servidor MaUro cUNHa liMa o seguinte:
oNde se LÊ: “…, Triênio: 02.01.2001 a 01.01.2004 ....”
Leia-se: “… Triênio: 02.01.2004 a 01.01.2007.…”
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 719430

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 48/2021
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de Material Permanente (instrumentos Musicais) para 
o Laboratório de ensino do curso de Licenciatura em Música do Campus 
Viii - Marabá, da Universidade do Estado do Pará/UEPa.
ENTrEGa do EdiTal: o Edital encontra-se acessível nos sites: www.gov.
br/compras/pt-br/, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a partir 
do dia 22/10/2021.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: Wendell Magalhães
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 08/11/2021
Hora: 10:30h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 74201.12.364.1506.7602
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa da dESPESa: 449052
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 719444
aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 18/2021
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico Para rEGiSTro dE PrEÇoS
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aqui-
sição eventual e futura de Material Permanente e consumo para atender as 
necessidades do campus de redenção da Universidade do Estado do Pará. 
ENTrEGa do EdiTal: o Edital encontra-se acessível nos sites: www.gov.
br/compras/pt-br/, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a partir 
do dia 22/10/2021.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra local: UaSG 925611 - www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 08/11/2021
Hora: 10h
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 719579

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo nº 2020/975449
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade PRE-
GÃo ElETrÔNico N° 31/2021/UEPa, cujo objeto é a aquisição de material 
de consumo para atender as necessidades das atividades da oficiNa or-
ToPÉdica fiXa da Universidade do Estado do Pará.
a empresa vencedora do certame foi:
1- 30.041.676/0001-94 – ViVo liciTaÇÕES EirEli, itens 18 e 19. Valor 
da proposta r$ 6.861,90
itens desertos: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,21,22,23,24,25, 
26,27,28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47
,48,49,50,51, 52,53,54, 55,56,57, 58, 59, 60,61 e 62.
itens cancelados: 15 e 20
Belém, 19 de outubro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 719544
Processo nº 2020/1051241
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de ges-
tor superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade 
PrEGÃo ElETrÔNico SrP N° 20/2021/UEPa, cujo objeto é a aquisição 
de iNSTrUMENToS E acESSÓrioS MUSicaiS, MaTErial EXPEdiENTE, 
referente à estruturação do liceu da Música de Bragança nas atividades do 
curso de licenciatura em Música e ações de extensão do campus XXi da 
Universidade do Estado do Pará.

as empresas vencedoras do certame foram:
1. 01.682.745/0001-40 - iSalTEc coMErcio dE iNSTrUMENToS dE ME-
dicao lTda, item 8. Valor da proposta r$ 1.588,00
2. 07.041.480/0001-88 - NEo BrS coMErcio dE ElETrodoMESTicoS 
lTda, itens, 36 e 38. Valor da proposta r$ 15.206,33
3. 10.661.909/0001-44 - STaGE MUSic coMErcio, iMPorTacao E EX-
PorTacao EirEli, item, 15. Valor da proposta r$ 3.320,10
4. 12.559.500/0001-47 - GS coMErcio dE iNSTrUMENToS MUSicaiS 
EirEli, itens 12,13 e 20. Valor da proposta r$ 77.300,43
5. 28.453.974/0001-40 - QUaSar BraSil iNSTrUMENToS MUSicaiS 
lTda, item 19. Valor da proposta r$ 4.597,06
6. 28.732.430/0001-17 – claUdiNEi ToNiETTi, item 11. Valor da propos-
ta r$ 14.640,00
7. 34.010.423/0001-04 - l V coMErcio dE iNSTrUMENToS MUSicaiS 
lTda, itens 1,4,5,9,14,16,17,18,21,22,23,24,25,26,30,31,32,33,34,35,3
7,40 e 41. Valor da proposta r$ 58.624,52
8. 53.233.920/0001-16 - lEiMar MUSical lTda, itens 2,3,6,10,27,28 e 
29. Valor da proposta r$ 35.832,00
itens cancelados: 7 e 39
Belém, 19 de outubro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 719485
Processo nº 2020/883031
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade PRE-
GÃo ElETrÔNico Para rEGiSTro dE PrEÇoS N° 23/2021/UEPa, cujo 
objeto é o registro de Preços com vistas à eventual aquisição de Material 
Permanente (EQUiPaMENToS dE aUdioViSUal E SoNoriZaÇÃo), para 
o Teatro do liceu da Música de Bragança caMPUS XXi da Universidade do 
Estado do Pará.
as empresas vencedoras do certame foram:
1- 11.502.318/0001-97- carValHo MiraNda EMPrEENdiMENToS EirE-
li, item 14. Valor da proposta r$ 799,00.
2- 28.732.430/0001-17 - claUdiNEi ToNiETTi EPP, item 8. Valor da pro-
posta r$ 1.295,00.
3- 32.850.995/0001-76 - coMErcial TrES acordES EirEli, itens 
3,4,5,12 e 46. Valor da proposta r$ 36.367,00.
4- 38.084.603/0001-91 - daNToN GaBriEl S. dE S. SilVa – ME, item 33. 
Valor da proposta r$ 330,00.
5- 33.884.155/0001-97 - EVaNdro GoMES fErrEira, itens 
18,23,24,34,35,36,37,38,40 e 42. Valor da Proposta r$ 39.308,00
6- 34.010.423/0001-04 – lV coMErcio dE iNSTrUMENToS MUSicaiS 
lTda, itens 1, 2, 6, 7, 9,10,13,16,17,45,47,48,49,50,51 e 52. Valor da 
Proposta r$ 88.821,00
7- 09.087.468/0001-30 - TEcNo TradE coM E SErV ElETroNicoS E So-
NoriZaÇÃo EirEli, itens 43,44. Valor da Proposta r$ 38.800,00
8- 03.411.895/0001-45 - Villard coMErcial EirEli, item 28. Valor da 
Proposta r$ 5.500,00.
itens cancelados: 11,15,19,20,21,22,25,26,27,29,30,31,32,39 e 41.
Belém, 19 de outubro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 719488

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 2109/2021, de 21 de oUtUBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: GiSElE frEirE faraoN
Matrícula funcional: 57209657/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
Portaria N° 2110/2021, de 21 de oUtUBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (Trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo
Nome: rodriGo rafaEl SoUZa dE oliVEira
Matrícula funcional: 5926369/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pro-reitor de Gestão e Planejamento

Protocolo: 719496

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
Portaria N°2091/2021, de 21 de outubro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: visita técnica.
oriGEM: Belém/Pa
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DESTINO: Salinópolis/PA
NoME do SErVidor: VaNdErSoN VaScoNcEloS daNTaS
carGo: ProfESSor aUXiliar
id. fUNcioNal: 5922668/ 1
daTa iNÍcio: 26.10.2021
daTa TÉrMiNo: 27.10.2021
QUaNTidadE:1,5 (uma e meia) diárias
Portaria N°2092/2021, de 21 de outubro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: castanhal/Pa
NoME do SErVidor: lUcaS MoraiS do NaSciMENTo
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 5912344/3
daTa iNÍcio: 16.11.2021
daTa TÉrMiNo: 29.11.2021
QUaNTidadE:6,0 (seis) diárias
Portaria N°2093/2021, de 21 de outubro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Parauapebas/Pa
NoME do SErVidor: NorMa ElY SaNToS BElTrÃo
carGo: ProfESSor adJUNTo
id. fUNcioNal: 5794161/ 1
daTa iNÍcio: 02.11.2021
daTa TÉrMiNo: 06.11.2021
QUaNTidadE:4,5 (quatro e meia) diárias
Portaria N° 2094/2021, de 21 de outubro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá/Pa
NoME do SErVidor: dENiSoN liMa corrEa
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 5947568/1
daTa iNÍcio: 29.11.2021
daTa TÉrMiNo: 14.12.2021
QUaNTidadE:15,5 (quinze e meia) diárias
Portaria N° 2095/2021, de 21 de outubro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: cametá/Pa
NoME do SErVidor: PaTricia dE oliVEira NUNES
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 80015603/ 1
daTa iNÍcio: 16.11.2021
daTa TÉrMiNo: 26.11.2021
QUaNTidadE:10,5 (dez e meia) diárias
Portaria N° 2096/2021, de 21 de outubro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá/Pa
NoME do SErVidor: PaUlo roBSoN MoNTEiro dE SoUSa
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 80015603/ 1
daTa iNÍcio: 11.11.2021
daTa TÉrMiNo: 20.11.2021
QUaNTidadE:9,5 (nove e meia) diárias
Portaria N° 2097/2021, de 21 de outubro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: castanha/Pa
NoME do SErVidor: JaMir alEXaNdrE fErrEira fErNaNdES
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 55586931/ 2
daTa iNÍcio: 04.10.2021
daTa TÉrMiNo: 16.10.2021
QUaNTidadE:4,5 (quatro e meia) diárias
Portaria N°2098/2021, de 21 de outubro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá/Pa
NoME do SErVidor: Maria GaBriElla VilHENa MoNTEiro
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 5944091/ 1 
daTa iNÍcio: 17.11.2021
daTa TÉrMiNo: 04.12.2021
QUaNTidadE:17,5 (dezessete e meia) diárias
Portaria N° 2099/2021, de 21 de outubro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: altamira/Pa
NoME do SErVidor: lENo rodriGUES MarTiNS

carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 80015609/ 1 
daTa iNÍcio: 15.11.2021
daTa TÉrMiNo: 01.12.2021
QUaNTidadE:16,5 (dezesseis e meia) diárias
Portaria N° 2100/2021, de 21 de outubro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá/Pa
NoME do SErVidor: TErcio alMEida da SilVa
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 5947093/ 1 
daTa iNÍcio: 10.11.2021
daTa TÉrMiNo: 19.11.2021
QUaNTidadE:9,5 (nove e meia) diárias
Portaria N° 2101/2021, de 21 de outubro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: conceição do araguaia/Pa
NoME do SErVidor: MilTa MariaNE da MaTa MarTiNS
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 5863503/ 5 
daTa iNÍcio: 11.11.2021
daTa TÉrMiNo: 25.11.2021
QUaNTidadE:14,5 (quartoze e meia) diárias
Portaria N° 2105/2021, de 21 de outubro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá/Pa
NoME do SErVidor: PaUlo roBSoN MoNTEiro dE SoUSa
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 5917922/ 2 
daTa iNÍcio: 19.10.2021 
daTa TÉrMiNo: 10.11.2021
QUaNTidadE:22,5 (vinte e duas e meia) diárias
Portaria N° 2106/2021, de 21 de outubro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Ministrar disciplinas.
oriGEM: Parauapebas/Pa
dESTiNo: redenção/Pa
NoME do SErVidor: EdUardo JoSE dE liMa GoMES
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 54192137/ 2 
daTa iNÍcio: 08.11.2021 
daTa TÉrMiNo: 17.11.2021
QUaNTidadE:9,5 (nove e meia) diárias
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 719455

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 074/2021-UePa
o reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPa, com base nas normas 
do edital nº 031/2021-UEPa, do ProcESSo SElETiVo ESPEcial ParaU-
PEBAS 2021, e obedecendo a ordem de classificação para as chamadas 
subsequentes do referido Processo, convoca para processo de matrícula no 
período de 25 a 27 outubro de 2021, os candidatos conforme a listagem 
deste edital.
a relação estará disponível no site www.uepa.br.
Belém, 22 de outubro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 719357
eXtrato do editaL Nº 71/2021-UePa
o reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPa, com base nas normas 
do EdiTal Nº 010/2021-UEPa, do ProcESSo SElETiVo 2021 – ProSEl, e 
obedecendo a ordem de classificação para as chamadas subsequentes do 
referido Processo, convoca para processo de matrícula no período de 25 a 
27 de outubro de 2021, os candidatos conforme a listagem deste edital.
a relação estará disponível no site www.uepa.br.
Belém, 22 de outubro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 719286
eXtrato do editaL Nº 072/2021-UePa
o reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPa, com base nas normas 
do edital nº 033/2021-UEPa, do ProcESSo SElETiVo 2021-2 – ProSEl 
2021-2 (VAGAS REMANESCENTES), e obedecendo a ordem de classificação 
para as chamadas subsequentes do referido Processo, convoca para pro-
cesso de matrícula no período de 25 a 27 de outubro 2021, os candidatos 
conforme a listagem deste edital.
a relação estará disponível no site www.uepa.br.
Belém, 22 de outubro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 719284
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..

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

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 1051/2021– cGP/seaster  
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, 
EMPrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/1130358 e apresentação do laudo Mé-
dico nº 80507
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (sessenta) dias de afastamento licENÇa TraTaMENTo dE 
SaÚdE, no período de 30/09/2021 a 28/11/2021, a servidora ou (a) SHEi-
la Maria cardoSo liSBoa, Matrícula: 3199380/1, cargo: assistente So-
cial, Órgão: SEaSTEr.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 
20 de outubro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
 Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
 Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1052/2021– cGP/seaster  
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, 
EMPrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/1126909 e apresentação do laudo Mé-
dico nº 80037
r E S o l V E: coNcEdEr, 45 (quarenta e cinco) dias de afastamento 
licENÇa TraTaMENTo dE SaÚdE, no período de 19/09/2021 a 
02/11/2021, a servidora ou (a) aNdrEa criSTiNa dE oliVEira BriTo, 
Matrícula: 57176194/1, cargo: agente de PorTaria, Órgão: SEaSTEr.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 20 
de outubro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1054/2021– cGP/seaster  
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, 
EMPrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/1121044 e apresentação do laudo Mé-
dico nº 79982
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de afastamento licENÇa TraTaMENTo dE 
SaÚdE, no período de 03/09/2021 a 02/10/2021, para o servidor ou (a) 
Maria do Socorro raMoS da SilVa, Matrícula: 54197535/1, cargo: 
assistente administrativo Órgão: SEaSTEr.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 
20 de outubro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
 Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 719318
..

errata
.

Portaria Nº 921/2021 – seaster  
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, 
EMPrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/925424
errata
 onde se lê: 4 ½ (cinco e meia);
Leia-se: 5 (cinco ) diárias;
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 
em 19 de outubro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
 Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 972/2021 – seaster  
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, 
EMPrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/1025356
errata
onde se lê: servidora, Maria dE faTiMa riBEiro caldaS, cargo: Gerente;
Leia-se: servidor, Joao SErGio dE SoUSa oliVEira, cargo: fisioterapeuta;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
14 de outubro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
 Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 719239

.

diÁria
.

Portaria Nº 1.059/2021 – seaster  
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, 
EMPrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/1125304
 rESolVE: autorizar o pagamento de 5 1/2(ciNco MEia) diária Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo: Neila Nazaré Monteiro da conceição, Geren-
te, Matrícula: 5959024/1, cPf: 596.846.902- 15 e, Nazareno do Espírito 
Santo dos Santos, Gerente, Matrícula: 5946528/1, cPf: 146.335.662-53 
os quais se deslocarão ao município de Mãe do rio/Pa no período de 03/11 
a 08/12/2021, com objetivo de desenvolver atividades do Projeto Hortas 
Sociais Pedagógicas do Pará, convênio com a Fundação Banco do Brasil – 
fase de implantação
Classificação Orçamentária: 43101- 08.244.1505.7678 0101006357 
261.877 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
20 de oUTUBro 2021.
rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
 Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1.043/2021 – seaster  
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, 
EMPrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
 considerando o Processo nº 2021/1110094
 RESOLVE: Autorizar o pagamento de ½ ( meia) diária PARA CADA SER-
Vidor ciTado aBaiXo: BrENo fEliPE da coNcEiÇÃo BriTo, cPf. 
70090101294; UBiraNdir MacHado MarTiNS, MaT. 5938886; GaBriE-
la dE BarroS raMoS, MaT. 54192779; SilVaNa TEiXEira da SilVa, 
MaT. 5946584, QUE irÃo ViaJar Para o MUNiciPio dE BENEVidES No 
dia 18/10/2021, coM oBJETiVo dE implementação de Serviços integra-
dos à Pessoa com Deficiência. .
 Classificação Orçamentária: 87101- 08.242.1505.8861 0107006357/0107 
269.049 3390 14/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de oUTUBro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
 Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1055/2021 – seaster 
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, 
EMPrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/1134492
RESOLVE: Autorizar o pagamento de 04 E ½ ( QUATRO E meia) diária PARA 
cada SErVidor ciTado aBaiXo: MarGarETH alVES dallarUVEra,coN-
SElHEira NacioNal,cPf – 591.304.747.87 rio dE JaNEiro/BElÉM/Pa No 
PEriodo dE 24 a 28/10/2021 coM oBJETiVo dE Participar da reunião do 
Pleno de outubro/2021 e realizar apoio Técnico a conferencia Estadual de 
assistência Social/Pa como conferencia executando a Palestra Magna.
Classificação Orçamentária: 87.101 - 08.422.1505.8402 0139002241 
253.896 3390 36
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
20 de oUTUBro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
 Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1.056/2021 – seaster 
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, 
EMPrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/1177274
rESolVE: autorizar o pagamento de 3 E 1/2(TrES E MEia) diária Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo: PaUlo SÉrGio dE SoUZa NaSciMENTo, 
assessor, matrícula nº 5946524/3 que se deslocaram à cidade de Brasília - df, 
para participar de reuniões no Ministério da cidadania para tratar sobre os 
convênios e contrato de repasse da diSaN/SEaSTEr, no período de 19/10 
à 22/10/2021.Essa PorTaria tem efeito retroativo a contar de 18/10/2021.
Classificação Orçamentária: 43101- 08.244.1505.8863 0101006357 
234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda 
em, 20 de oUTUBro 2021.
 iNocENcio rENaTo GaSPariM
 Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
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Portaria Nº 1051/2021 – seaster 
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, 
EMPrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/1163035
 RESOLVE: Autorizar o pagamento de 13 e ½ (TREZE e meia) 
diárias Para cada SErVidor ciTado aBaiXo: GUilHErME diaS 
MarQUES,Matricula nº 3220680/1,agente de PorTaria e clEdiSoN 
BraBo doS SaNToS,Matricula nº 8022536/1, Secretario de diretoria o 
qual se deslocaram aos municípios augusto correa,Nova Esperança do 
Piriá,Garrafão do Norte, irituia e São Miguel do Guama no período 16 a 
29/10/2021 com objetivo de apoio aos municípios para execução de busca 
ativa. Essa PorTaria tem efeitos retroativos a contar de 15/10/2021
 Classificação Orçamentária: 87.101-08.244.1505.8899/8863 0139002241 
254.778/234.135 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
20 de outubro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1061/2021 – seaster  
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, 
EMPrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/1162483
rESolVE:
 Autorizar o pagamento de 05 E ½ ( CINCO E meia) diária PARA CADA 
SErVidor ciTado aBaiXo: Gabriela de Barros ramos,Matricu-
la nº 54192779/1,assistente Social,Silvana Teixeira da Silva,Matricula 
5946584/1,Gerente,adriano Pires Monteiro Junior,colaborador Eventu-
al,cPf 640,076,422-49,Eliete costa Gatinho,colaborador Eventual,cPf 
674,983,022-68 que se deslocaram aos municípios de curuça e igarapé 
Açú no período de 25 a 30/10/2021 com objetivo Vista ao imóvel de Pes-
soas com Deficiência para atendimento do Programa do Programa sua casa 
visando a contemplação do beneficio e Waldir Duarte Nogueira,matricula 
nº 5907264/1 Motorista conduzir equipe Técnica da ccME.
Classificação Orçamentária: 87.101 -08.242.1505.8861 0107006357/0101 
269.049 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
20 de oUTUBro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1062/2021 – seaster  
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, 
EMPrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/1124261
RESOLVE: Autorizar o pagamento de 05 E ½ (CINCO E meia)diárias PARA 
cada SErVidor ciTado aBaiXo: ana Beatriz de Sousa Silva, colabora-
dora eventual cPf: 026.256.552-83, a qual se deslocará aos municípios de 
cametá e Mocajubá/Pa no período a contar de 08 a 13/11/2021, com ob-
jetivo de Implantação e Capacitação do Projeto Hortas Sociais Pedagógicas 
no Pará e capacitação de Segurança alimentar Nutricional
Classificação Orçamentária: 43.101- 08.244.1505.8397 0101 247.170 
339036
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
20 de oUTUBro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 719224
..

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1058/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2020/329521
r E S o l V E:
ProrroGar a cESSÃo para a fUNPaPa - fundação Papa João XXiii os 
servidores constantes na relação abaixo, no período de 15/07/2021 a 
14/07/2022, com ônus para o órgão de origem, nos termos do Decreto nº 
795 de 29/05/2020, publicado no doE 34.240 de 01/06/2020.

Matrícula Nome cargo

54190460/ 1 ElBEr fErrEira diaS MoNiTor

5910582/ 1 fErNaNda caroliNa froTa 
da SilVa aSSiSTENTE dE aSSiSTENcia Social

3225844/ 1 Jairo alMEida dE MaToS MoNiTor
5909762/ 1 GlaUMa da coSTa riBEiro aSSiSTENTE dE aSSiSTENcia Social
5910632/ 1 roSEaNE Sa dE SoUZa BriTo aSSiSTENTE dE aSSiSTENcia Social

5910562/ 1 SilVia criSTiaNE da SilVa coSTa 
caBral aSSiSTENTE dE aSSiSTENcia Social

5911237/ 1 NaTaNaEl dE JESUS NUNES do 
NaSciMENTo aSSiSTENTE dE aSSiSTENcia Social

registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
20 de outubro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Portaria Nº 1066/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2020/263687
r E S o l V E:
NoMEar os servidores abaixo relacionados para compor a comissão Per-
manente do Processo Seletivo Simplificado 001/2021. Aos quais caberá 
o acompanhamento, execução, e a supervisão de todo o processo, bem 
como as deliberações que se fizerem necessárias, objetivando o regular 
desenvolvimento do PSS.

Matrícula Nome
54190385/ 1 laUro JoSE MEirElES
5946682/ 1 lUcia adriaNa liMa da crUZ
5946524/ 3 PaUlo SErGio dE SoUZa NaSciMENTo

registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
20 de outubro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 719331
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de coNtrato serVidor teMPorario
27- coNTraTo SErVidor TEMPorário Nº 146/2018
ParTES: faSEPa E faBio alVES SilVa
MaTricUla: 5942054/ 1
carGo: Monitor
loTaÇÃo: ciaM Marabá
adMiSSÃo: 14.05.2018
TÉrMiNo VÍNcUlo: 18.10.2021
26- coNTraTo SErVidor TEMPorário Nº 142/2018
ParTES: faSEPa E aliSSoN PErEira da SilVa
MaTricUla: 5941919/ 1
carGo: Monitor
loTaÇÃo: ciaM Marabá
adMiSSÃo: 14.05.2018
TÉrMiNo VÍNcUlo: 18.10.2021
25- coNTraTo SErVidor TEMPorário Nº 105/2018
ParTES: faSEPa E fraNciSMar BorGES da SilVa
MaTricUla: 2922786/ 2
carGo: Monitor
loTaÇÃo: ciaM Marabá
adMiSSÃo: 14.05.2018
TÉrMiNo VÍNcUlo: 18.10.2021
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42

Protocolo: 719667
.

errata
.

errata da Portaria nº 760/2021, publicada no doe nº 34.742 de
 21/10/2021, Protocolo:2021/1096443
Servidor: Maria Vilma costa de Moraes
onde se lê: 15 dias
 Leia-se: 27 dias
luiz celso da Silva Presidente faSEPa

Protocolo: 719479
oNde-LÊ:periodo de gozo de 01/11/2021 a 30/11/2021,
Leia-se:período de gozo de 16/11/2021 a 15/12/2021 constante na 
PorTaria 729/21 publicada no doE 34724 de 05/10/2021, o qual 
concedeu férias ao servidor João de Barros Mouzinho Junior
ordenador responsável: luiz celso da Silva

Protocolo: 719734
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 521- sUPriMeNto de FUNdos- do dia 19/10/2021
 oBJETiVo: cobrir despesas de pequeno vulto, com Serviço Pessoa Juridi-
ca, para realização de exames, para atender socioeducandas custodiadas 
no caSf - Proc. 1182746/2021 - Mem  69/2021
ProGraMa dE TraBalHo: 08.243.1505.8392
ProJETo aTiVidadE: 68-8392  - aÇÃo: 271316
foNTE dE rEcUrSo: 0101
NaTUrEZa da dESPESa: 339039 – r$ 80,00-(SErViÇo)
SErVidora: aNa Pricila BarroSo da SilVa
MaTricUla: 5949515/ 1  - carGo:coMiSSioNado GErENTE ii
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aParTir da oB:40 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 719473
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Portaria nº 520, de 19 de outubro de 2021.
Processo nº 1150939/2021.
oBJETiVo: custear despesas eventuais com serviço emergencial de manu-
tenção em equipamento de panificação (refrigeradores, freezeres, fornos, 
ventiladores de teto e de coluna).
Programa de Trabalho 08.243.1505.8338
Projeto atividade: 68.8338
ação: 183297
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339039 – P. Jurídica (Serviço) – r$ 5.000,00
SErVidorES: WaldErEi MacEdo da SilVa, aGENTE dE arTES PráTi-
caS, Matricula 54187894/1.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 45 (quarenta e cinco) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 (quinze) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 719505
.

diÁria
.

Portaria nº 516, de 19 de outubro de 2021
oBJETiVo:realizar visita dimiciliar aos familiares de socioeducando, custodiado 
no centro Socioeducativo Masculino – (Proc.1164190/2021, mem 232/2021)
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: ViSEU/Pa.
PErÍodo: 25 a 26/10/2021 – (1,5) diáriaS
SErVidorES: JoSUÉ fraNcErrY MElo GUEdES, aSSiSTENTE Social, 
Matricula 54187946/1, PaUlo aNdErSoN caMPElo loBo, MoToriSTa, 
MaTrÍcUla 5956506/ 1
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 719450
Portaria nº 519, de 19 de outubro de 2021.
Processo nº 1161885/2021.
oBJETiVo: realizar acompanhamento e assessoramento sistemático no 
ciaM/MaraBá, conforme os termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: MaraBá/Pa.
PErÍodo: 01/11/2021 a 05/11/2021. – (4,5) diáriaS
SErVidorES: MÔNica MarQUES doS SaNToS calaNdriNE, aSSiSTEN-
TE Social, Matricula 54197354/1, e roSEaNE Maria liMa GoMES, aS-
SESSora i, Matricula 5956171/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 719498
Portaria nº 522, de 20 de outubro de 2021.
Processo nº 1183997/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adoles-
cente, custodiado no CSEM, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: ParaGoMiNaS/Pa.
PErÍodo: 11/11/2021 a 12/11/2021. – (1,5) diária
SErVidorES: JoSUÉ fraNcErrY MElo GUEdES, aSSiSTENTE Social, 
Matricula 54187946/1, e PaUlo ViTor SoUSa E SilVa, MoToriSTa, Ma-
tricula 5956512/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 719523
Portaria nº 518, de 19 de outubro de 2021.
Processo nº 1159192/2021.
oBJETiVo: Entregar adolescentes, custodiados no ciaM/MaraBá, aos fa-
miliares em cumprimento de determinação judicial.
oriGEM: MaraBá/Pa – dESTiNo: SaNTaNa do araGUáia/Pa.
PErÍodo: 15/10/2021 a 16/10/2021. – (1,5) diária
SErVidorES: ailY KariNE liMa doS SaNToS, aSSiSTENTE Social, 
Matricula 57221276/2, e SilVEira MarTiNS rEiS, MoToriSTa, Matricula 
5956586/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 719484
Portaria: 524 - do dia 20/10/2021
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducanda cus-
todiada no cESEf(Proc. 1183896/2021-Mem 173/2021)
SErVidora: EliSaNGEla dE SoUZa SaMPaio
carGo: PSicÓloGo-  MaTricUla: 5848407/ 2
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo : afUá/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 08 a 10/11/2021  -  diáriaS-2,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 719493
Portaria nº 525, de 20 de outubro de 2021.
Processo nº 1175466/2021.
OBJETIVO: Realizar visita técnica para ajustar acervo de bens móveis no 
cSEBa e cSS.
oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: SaNTarÉM/Pa.
PErÍodo: 22/11/2021 a 26/11/2021. – (4,5) diáriaS
SErVidorES: MaroNi MiWa MaTSUMUra caValcaNTE, GErENTE ii, 
Matricula 5959661/1, e WaldErEi MacEdo da SilVa, aGENTE dE arTES 
PráTicaS, Matricula 54187894/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 719556
Portaria nº 523, de 20 de outubro de 2021.
Processo nº 1177499/2021.
oBJETiVo: apresentar adolescente, custodiado no ciaM/BElÉM, em au-
diência designada judicialmente, conforme justificado nos termos do pro-
cesso.
oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: iPiXUNa/Pa.
PErÍodo: 04/11/2021 a 04/11/2021. – (0,5) diária
SErVidorES: Maria JoSÉ GiBSoN ValadarES, aSSiSTENTE Social, 
Matricula 57174951/1, EdiVaNdo BarrETo SaNTaNa, MoNiTor, Ma-
tricula 5905872/2, e dJair da SilVa PErEira, MoToriSTa, Matricula 
97571338/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 719539

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de coMProMisso de BoLsista N° 20/2021.
a fundação de atendimento Socioeducativo do Pará – faSEPa e o (a) so-
cioeducando (a) UESlEi doS SaNToS GUEdES resolvem assinar o Termo 
de compromisso n° 20/2021. inserção do socioeducando ao convênio n° 
01/2016 celebrado entre a faSEPa e a Secretaria de Estado de administra-
ção do Pará – SEad, conforme previsão legal da lei federal n° 8.069/90. 
art. 63. Período: 18/10/2021 a 17/10/2022; Valor: r$ 485,46.
lUiZ cElSo da SilVa / Presidente da faSEPa

Protocolo: 719580
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

Portaria
.

Portaria N° 515/2021 - seJUdH/coNed, de 15 de oUtUBro de 2021.
  o Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos, no uso de suas 
atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar, a Sra. irnaclei da costa Pantoja como conselheira Suplente 
no conselho Estadual sobre drogas – coNEd/Pa, em substituição ao Sr. 
Manoel Benedito de oliveira como representante da Secretaria de Esta-
do de Justiça e direitos Humanos - SEJUdH para mandato no período de 
15/10/2021 a 31/01/2023.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS.
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 719271
Portaria N° 526/2021 - seJUdH/coNed, de 19 de oUtUBro de 2021.
  o Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos, no uso de suas 
atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar, a Sr. arthur Hout Nery de Souza como conselheiro Titular no 
conselho Estadual sobre drogas – coNEd/Pa, representando a casa civil 
da Governadoria do Estado para mandato no período de 15/10/2021 a 
31/01/2023.
dESiGNar, a Sr. luan Gabriel dos Santos como conselheiro Suplente no 
conselho Estadual sobre drogas – coNEd/Pa, representando a casa civil 
da Governadoria do Estado para mandato no período de 15/10/2021 a 
31/01/2023.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS.
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 719274
Portaria N° 527/2021 - seJUdH/coNed, de 19 de oUtUBro de 2021.
  o Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos, no uso de suas 
atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar, a Sr. Wanderley Pará de Souza como conselheiro Suplente no 
conselho Estadual sobre drogas – coNEd como representante dos Usu-
ários dos Serviços de Tratamento e reinserção Social para mandato no 
período de 19/10/2021 a 31/01/2023.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS.
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 719276
Portaria N0 529/2021-GGP/seJUdH Belém (Pa), 19 de outubro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021,
coNSidEraNdo o artigo n°. 98 da lei 5.810/1994, o Processo adminis-
trativo Eletrônico nº. 2020/1098545 e o Processo Administrativo Eletrônico 
nº. 2021/1163987.
  rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de licença-prêmio à servidora ElaYNE criS-
TiNa araÚJo roMário, matrícula nº 54183017/3, ocupante do cargo de 
Técnico em Gestão de direitos Humanos e cidadania – Serviço Social, re-
ferente à segunda parcela do triênio de 08/05/2015 à 07/05/2018, no 
período de 16/11/2021 a 15/12/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 719279
..

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº 531/2021
Processo: 1153233/2021
oBJETiVo: Para execução de atividades de roda de conversas, palestra 
com a juventude e direito das mulheres para a realização de uma ação de 
caráter Social na comunidade Quilombola.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
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dESTiNo: Gurupá/Pa
SErVidor:
1.roBErTa VaScoNcEloS da cUNHa; carGo: Gerente; MaT:5958698/1; 
PErÍodo: 27 a 31/10/2021; Quantidade de diárias: 4,5.
1.VaNESSa SaNTa BrÍGida MoUra BaSToS; carGo; Gerente; MaT: 
57217302/2; PErÍodo: 27 a 31/10/2021; Quantidade de diárias: 4,5.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 719138
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 015/2021 – Gs/sedeMe
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNE-
raÇÃo E ENErGia - SEdEME, usando das atribuições que lhes foram con-
feridas pelo do decreto Governamental de 31/03/2021, publicado no doE 
Nº 34.541, de 05/04/2021; considerando o art.14, Parágrafo Único, da lei 
Nº 7.570, de 22 novembro de 2011, e art. 23 da lei Nº 8.404, de 13 de 
outubro de 2016,
Considerando que o patrimônio imobiliário estadual denominado Espaço 
São José liberto – ESJl encontra-se afetado à SEdEME para a produção 
efetiva de utilidade (destinação) pública;
considerando que Poder Público pode instituir parceria com organização 
não governamental qualificada como Organização Social – OS, nos termos 
da lei Nº 9.637/1998, de 15 de maio de 1998, através de chamamento 
Público, sob certas condições, para prestar atividade de interesse público 
mediante variadas formas de fomento e execução de atividades relativas 
às áreas relacionadas, celebrando instrumento denominado contrato de 
Gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade super-
visora e a organização Social, contendo a discriminação das atribuições, 
responsabilidades e obrigações dos partícipes, conforme estabelece a lei 
Nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014;
rESolVE:
art. 1º instituir a comissão de Seleção com competência de selecionar, 
classificar e avaliar, documentação e proposta técnica apresentadas pelas 
Organizações Sociais participantes de Chamamento Público para a qualifi-
cação de uma organização Social - oS com vistas à celebração de contrato 
de Gestão que visa gestão patrimonial, econômico – financeira e recursos 
humanos garantindo o funcionamento do Espaço São José liberto – ESJl;
art. 2º a comissão de Seleção do chamamento Público será composta 
pelos seguintes Membros:
•Lílian Poliana Sousa Gualberto, Diretora de Geologia, Mineração e Trans-
formação Mineral, identidade funcional nº 80845108/1, na qualidade de 
Presidente;
•Wilton Marcello Santos Teixeira, Diretor de Concessões, identidade funcio-
nal nº 571756851/1, como 1º membro;
•Mauro José Rodrigues Barbalho, Diretor de Desenvolvimento da Indústria, 
comércio e Serviços – ddicS, identidade funcional nº 31658/3, com 2º 
membro;
•Beatriz Pinheiro Pantoja de Oliveira, Coordenadora, identidade funcional 
nº 5955686/1, com 3º membro;
•José Maria Nascimento Silva, Assessor, identidade funcional n° 
54192090/1, com 4° membro.
•3° A Comissão de Seleção do Chamamento Público deverá apresentar re-
latório conclusivo sobre o resultado preliminar do certame, que explicitará:
•I - O atendimento aos requisitos legais pelas entidades privadas inscritas;
•II - A relação das entidades privadas habilitadas;
•III - As entidades privadas inabilitadas em razão do não atendimento aos 
requisitos legais e a outros previstos na legislação vigente;
•IV - A escolha justificada da entidade privada que melhor atendeu aos 
critérios de avaliação definidos no Edital.
•4º As decisões e manifestações da Comissão de Seleção do Chamamento 
Público deverão ter a participação e deliberação de, no mínimo, 3 (três) de 
seus membros, sempre com a participação do presidente.
•5º. Não poderão ser nomeados para compor a Comissão de Seleção servi-
dores que tenham sido cedidos à organização Social, com contrato vigente 
com a administração pública;
•6º. Deverá se declarar impedido o membro da Comissão de Seleção que 
tenha participado, nos últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do refe-
rido Edital, como associado, dirigente, empregado, contratado ou conselheiro 
de qualquer entidade privada sem fins lucrativos participante do Chamamento 
Público, ou cuja atuação no processo de seleção configure conflito de interes-
se, nos termos da legislação vigente. Também ficam impedidos de participar 
da referida comissão os membros que possuam parentesco com pessoa inte-
grante do quadro funcional da organização Social em disputa.
•7º. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não 
obsta a continuidade do processo de seleção. Configurado o impedimento, 
o membro impedido deverá ser imediatamente substituído por membro 
que possua qualificação equivalente à do substituto, sem necessidade de 
divulgação de novo Edital.
•8º A SEDEME pode alterar os membros da Comissão de Seleção do Chama-
mento Público até a data de início do período de recebimento das propostas.
•9º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 21 de outubro de 2021.
JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia
SEdEME

Protocolo: 719296

.

errata
.

errata da Portaria N° 304/2021 – BeLÉM, 19 de oUtUBro de 
2021, publicado no doe 34.740, de 20/10/2021.
“oNde se LÊ: diária: 2,5 (duas e meia)”.
“Leia –se: diárias: 6,5 (seis e meia)”.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa carla Baia rodriGUES
diretora de administração e finanças – Em exercício

Protocolo: 719189
.

diÁria
.

Portaria N° 314/2021 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 21 de oUtUBro de 2021
Nome:HÉlio HENriQUE caMPoS dE SoUZa/Matricula:n°5950538/1/
cargo:coordENador/origem:Belém-Pa/destino:Santarém-Pa/Período: 
03/11/2021 a 05/11/2021/diárias:2,5 (duas e meia)/objetivo: realizar 
vistoria técnica do Grupo de avaliação e análise – GaaP às instalações 
industriais da empresa Gazin industria de colchões lTda, pleiteante de 
incentivos fiscais do Governo do Estado.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa carla Baia rodriGUES
diretora de administração e finanças – Em exercício
Portaria N° 315/2021 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 21 de oUtUBro de 2021
Nome: aNadÉlia diViNa SaNToS/ Matricula: n° 80845496/3/ cargo: SE-
crETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/ origem: Belém-Pa/
destino: Paragominas-Pa/Período: 23/10/2021 a 24/10/2021/ diárias:1,5 
(uma e meia)/objetivo: representar a SEdEME nas ações do projeto “SE-
dEME iTiNEraNTE”, na feira agropecuária de Paragominas – aGroPEc.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa carla Baia rodriGUES
diretora de administração e finanças – Em exercício
Portaria N° 316/2021 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 21 de oUtUBro de 2021
Nome:MarÍlia Maria MaUÉS da coSTa aMoriM/Matricu-
la:n°54189563/6/cargo:aSSESSora/origem:Belém-Pa/destino:Parago-
minas-Pa/Período: 29/10/2021 a 01/11/2021/diárias:3,5 (três e meia)/
objetivo: participar da ii ação do programa “SEdEME iTiNEraNTE”, que 
ocorrerá durante a feira de agropecuária de Paragominas – aGroPEc.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa carla Baia rodriGUES
diretora de administração e finanças – Em exercício
Portaria N° 317/2021 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 21 de oUtUBro de 2021
Nome: lUZiaNE SENa aBrEU/ Matricula:n°5946200/3/ cargo: coordena-
dora/ origem: Belém-Pa/ destino: Paragominas-Pa/ Período: 29/10/2021 
a 01/11/2021/diárias:3,5 (três e meia)/objetivo: representar a SEdEME 
nas ações do projeto “SEdEME iTiNEraNTE”, na feira agropecuária de 
Paragominas – aGroPEc 2021, com as ações de crédito e cooperativismo.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa carla Baia rodriGUES
diretora de administração e finanças – Em exercício
Portaria N° 318/2021 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 21 de oUtUBro de 2021
Nome:rafaEl fErrEira coSTa TEiXEira/Matricula:n° 5947283/2/
cargo:dirETor/origem:Belém-Pa/destino:Paragominas-Pa/Período: 
29/10/2021 a 01/11/2021/diárias:3,5 (três e meia)/objetivo: representar 
a SEdEME nas ações do projeto “SEdEME iTiNEraNTE”, na feira agrope-
cuária de Paragominas – aGroPEc.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa carla Baia rodriGUES
diretora de administração e finanças – Em exercício
Portaria N° 319/2021 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 21 de oUtUBro de 2021
Nome:aldENor SaNTaNa PEGado NETTo/Matricula:n° 5913756/3/car-
go:coordENador/origem:Belém-Pa/destino:Paragominas-Pa/ Perío-
do:22/10/2021 a 01/11/2021/diarias:10,5 (dez e meia)/ objetivo: repre-
sentar a SEdEME nas ações do projeto “SEdEME iTiNEraNTE”, na feira 
agropecuária de Paragominas – aGroPEc.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa carla Baia rodriGUES
diretora de administração e finanças – Em exercício
Portaria N° 320/2021 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 21 de oUtUBro de 2021
Nome:MaUro JoSÉ rodriGUES BarBalHo/Matricula:n° 31658/3/cargo:-
diretor/origem:Belém-Pa/destino:Paragominas – Pa/Período:29/10/2021 
a 01/11/2021/diárias:3,5 (três e meia)/objetivo: representar a SEdEME 
nas ações do projeto “SEdEME iTiNEraNTE”, na feira agropecuária de 
Paragominas – aGroPEc.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
aNa carla Baia rodriGUES
diretora de administração e finanças – Em exercício

Protocolo: 719699
..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 113/2021 – rH/daF
Portaria de FÉrias
O Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará – CO-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos dos processos: r E S o l V E:
coNcEdEr férias regulamentares conforme abaixo:
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Empre-
gado Matrícula Processo cargo Período aquisitivo Período

concessivo
lorENa 
aGUiar 

SarMEN-
To

57207696/1 2021/1163394 assessora 2019/2020 16/11/21 a 05/12/21

lUciaNo 
da SilVa 
foNTES

57215598/3 2021/1163439 assessor Jurídico 2020/2021 01/11/21 a 30/11/21

ViTor 
HUdSoN 
da coN-
SolaÇÃo 
alMEida

5892695/3 2021/1163416

Gerente de 
desenvolvimento 
e Estudos Econô-

micos

2020/2021 03/11/21 a 12/11/21

registre-se, publique-se e cumpra-se.Belém, 18 de outubro de 2021.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 719304
..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 211/2021-GaB/iMetroParÁ/iNMetro
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 13 da lei Estadual nº 
7.136/2008 e de acordo com o decreto Governamental publicado no doE 
nº. 34.631 de 08 de julho de 2021, e;
rESolVE:
i – designar o servidor (a) EdilSoN aMoraS cHaVES JUNior, matrícula nº 
0280, para atuar na função de gestor da parceria a ser celebrada com a aSSo-
ciaÇÃo BENEficENTE E cUlTUral dE oUTEiro, cNPJ Nº 10.927727/0001-
72, referente à lavratura de Termo de fomento para a realização do projeto 
ProGraMa dE forMaÇÃo E iNforMaÇÃo do cidadÃo.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 21 de outubro de 2021
rafaela Barata chaves
Presidente – iMETroPará

Protocolo: 719316
Portaria Nº 210/2021-GaB/iMetroParÁ/iNMetro
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 13 da lei Estadual nº 
7.136/2008 e de acordo com o decreto Governamental publicado no doE 
nº. 34.631 de 08 de julho de 2021, e;
rESolVE:
i – designar o servidor (a) EdilSoN aMoraS cHaVES JUNior, matrícula nº 
0280, para atuar na função de gestor da parceria a ser celebrada com o iNSTiTU-
To BraSilEiro dE dESENVolViMENTo E GESTÃo, cNPJ Nº 35.281.139/0001-
35, referente à lavratura de Termo de fomento para a realização do projeto 
SEMaNa dE ProTEÇÃo, dEfESa E SEGUraNÇa do coNSUMidor.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 21 de outubro de 2021
rafaela Barata chaves
Presidente – iMETroPará

Protocolo: 719313
Portaria Nº 213/2021-GaB/iMetroParÁ/iNMetro
dispõe sobre nomeação de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 13 da lei Estadual nº 
7.136/2008 e de acordo com o decreto Governamental publicado no doE 
nº. 34.631 de 08 de julho de 2021, e;
rESolVE:
art. 1o – NoMEar – daNiElE PaTricia SilVa E SilVa, para o cargo em 
comissão de Gerente de orçamento, GEP-daS-011.3, a contar de 22 de 
outubro do ano corrente.
art. 2o - Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
art. 3o - revogam-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 21 de outubro de 2021
rafaela Barata chaves
Presidente – iMETroPará

Protocolo: 719474
Portaria Nº 212/2021-GaB/iMetroParÁ/iNMetro
dispõe sobre exoneração de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 13 da lei Estadual nº 
7.136/2008 e de acordo com o decreto Governamental publicado no doE 
nº. 34.631 de 08 de julho de 2021, e;
rESolVE:
art. 1o – EXoNErar, a pedido, o servidor odair daNiEl dE fariaS oSo-
rio, ocupante do cargo comissionado de Gerente de orçamento, GEP-
daS-011.3, deste instituto de Metrologia do Estado do Pará, a contar de 
22 de outubro do ano corrente.
art. 2o - Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 21 de outubro de 2021
rafaela Barata chaves
Presidente – iMETroPará

Protocolo: 719471
..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

diÁria
.

Portaria nº 259/2021 de 15/10/2021.  
art. 1º coNcEdEr ao servidor ricardo anísio de Souza lima, assessor 
regional, matrícula nº 5931928/2, 5,5 (cinco e meia) diárias no valor de 
r$ 1.305,59 (Um mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos), 
para realizar visitas técnicas às Unidades desconcentradas do município de 
Xinguara e ourilândia, saindo de Belém dia 18/10/2021 e retornando dia 
23/10/2021, conforme o processo nº 2021/1039543. cilENE MorEira 
SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 719402
Portaria nº 258/2021 de 18/10/2021.  
art. 1º coNcEdEr à servidora cilene Moreira Sabino de oliveira, Presidente, 
matrícula nº 5760330/6, 3,5 (três e meia) diárias no valor de r$ 1.957,09 
(Um mil novecentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), a referida 
servidora participará da convenção da contabilidade do rio Grande do 
Sul e XXXiV conferência interamericana da contabilidade, na cidade de 
Porto alegre/rS, com saída de Belém no dia 18/10/2021 e retorno dia 
21/10/2021, conforme processo nº 2021/1128766. cilENE MorEira 
SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 719470
.

FÉrias
.

Portaria nº 261/2021 de 18/10/2021.  
art. 1º coNcEdEr férias à servidora renata Belo da Silva Borges, matrícula 
nº 5898267/1, assistente reg. Merc. cl. a, para serem gozadas no período 
de 03/11/2021 a 02/12/2021, referente ao período aquisitivo 20/03/2018 
à 19/03/2019, conforme processo n° 2021/1140936. cilENE MorEira 
SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 719530

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria nº 265/2021 de 19/10/2021.  
art. 1º iNTErroMPEr as férias, por necessidade do serviço público, da 
servidora Maria do Socorro Porto lima Torres, matrícula n° 2022206/1, 
assistente Técnico, a partir de 25/10/2021, referente ao período aquisitivo 
20/02/2020 a 19/02/2021, que estava programada para 13/10/2021 a 
11/11/2021, conforme processo nº 2021/1159830. cilENE MorEira 
SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 719512
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria nº 264/2021 de 19/10/2021.  
Artigo 1º EXCLUIR a Gratificação de Tempo Integral da servidora LEILA 
Márcia crEÃo dE oliVEira, matrícula nº 57211506/2, Técnico de 
administração e finanças, no valor de 50% (cinquenta por cento), a 
partir de 07/10/2021. artigo 2º: coNcEdEr, mediante a Permuta, a 
Gratificação de Tempo Integral ao servidor VICTOR HUGO SOARES DOS 
SaNToS, matrícula nº 80845825/1, de administração e finanças, a partir 
de 07/10/2021, conforme processo n° 2021/1091952. cilENE MorEira 
SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 719433
Portaria nº 263/2021 de 19/10/2021.  
art. 1º caNcElar a designação do regime de Teletrabalho do servidor 
VicTor HUGo SoarES doS SaNToS, matrícula nº 80845825/1, a partir 
de 04/10/2021, conforme Processo nº 2021/1091952. cilENE MorEira 
SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 719423
Portaria nº 262/2021 de 19/10/2021.  
art. 1º EXclUir a servidora leila Márcia creão de oliveira, matrícula 
57211506/2 e o servidor álvaro inácio Negrão de Matos, matrícula nº 
5897753/1, de exercer a atividade de agente Público controle – aPc, a 
partir de 07/10/2021. Art. 2º DESIGNAR a servidora Mônica Suely Fonseca 
Salomão, matrícula nº 57192556/2 e o servidor rodney de aquino oliveira, 
matrícula n° 57222848/1, para exercer a mesma atividade, a partir da data 
da sua publicação, conforme processo nº 2021/1105670 cilENE MorEira 
SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 719449
Portaria nº 266/2021 de 20/10/2021.  
art. 1º aUToriZar a cESSÃo do servidor SÍlio dE alMEida BarBoSa, 
matrícula nº 54190572/2, Técnico de administração e finanças, para 
Secretaria Extraordinária de articulação da cidadania – SEac - fUNdaÇÃo 
PARÁPAZ , com ônus para a cessionária, pelo período de 04 (quatro) anos, 
a partir da data de publicação desta PorTaria, conforme processo nº 
2021/1104148. cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 719464
Portaria nº 260/2021 de 18/10/2021.  
Artigo 1º EXCLUIR a Gratificação de Tempo Integral do servidor ÁLVARO 
iNácio NEGrÃo dE MaToS, matrícula nº 5897753/1, Técnico de 
administração e finanças, no valor de 50% (cinquenta por cento), a 
partir de 07/10/2021, artigo 2º: coNcEdEr, mediante a Permuta, a 
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Gratificação de Tempo Integral ao servidor EDUARDO SILVA MARTINS, 
matrícula nº 54191638/2, assistente registro Mercantil cl a, no valor de 
50% (cinquenta por cento) a partir de 07/10/2021, conforme processo n° 
2021/1148865. cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 719483
Portaria nº 267/2021 de 21/10/2021.  
art. 1º – coNcEdEr à servidora Soraia MEllo cardoSo, assistente 
administrativo a, matrícula nº 5013771/1, no período de 22 a 29/11/2021 
(folGa ElEiToral), referente a convocação ocorrida nos dias 15/11/2020 
e 29/11/2020 – Eleições Gerais 2011 em 1º e 2º Turnos, conforme processo 
nº 2021/1160628. cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 719547
..

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

coNtrato
.

Processo: 2021/968742 | contrato: 009/2021 - NePMV |  
licitação: dispensa de licitação – NEPMV | objeto: cooperação recíproca 
entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades para promoção 
da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a constituição fe-
deral (art. 203, inciso iii e art. 214, inciso iV), através da operacionali-
zação de programas de Estágio de Estudantes | Valor Total: r$ 3.276,00 
(três mil duzentos e setenta e seis reais) | data da assinatura: 21/10/2021 
| Vigência: 21/10/2021 a 21/10/2022 | funcional Programática: 
27103.18.122.1297.84070000 - Natureza de despesa: 339039 - Plano 
interno: 4120008407c - fonte de recursos: 0101 | contratada: cENTro 
dE iNTEGraÇÃo EMPrESa EScola - ciEE | c.N.P.J.: 61.600.839/0001-55 
| Endereço: rua Tabapuã, nº 540 - itaim Bibi, cEP. 04.533-001 - São Pau-
lo/df, e com Unidade de operação em Belém/pa, sito à rua Mundurucus, 
2710 - cremação | ordenadora: JaQUEliNE dE carValHo PEÇaNHa

Protocolo: 719575
..

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

a diretora Geral do Núcleo executor do Programa Municípios Verde - NePMV,  
no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 25, inciso ii 
e artigo 13, inciso Vi, ambos da lei nº. 8.666/1993, em consonância com 
o Parecer Jurídico anexado ao Processo administrativo nº 2021/1148482, 
raTifica a iNEXiBilidadE dE liciTaÇÃo referente a contratação de pes-
soa jurídica para participação, treinamento e aperfeiçoamento de servidor 
no curso intitulado “a NoVa lEi dE liciTaÇÕES E coNTraToS - GESTÃo 
Para iMPlaNTar a NoVa lEi - Ead”, e, ainda, em face do princípio da 
continuidade dos serviços públicos.
Empresa: Elo consultoria Empresarial e Produção de Eventos lTda | cNPJ 
Nº 00.714.403/0001-00 |Valor Global: r$ 995,00 (novecentos e noventa e cinco reais)
Belém, 21 de outubro de 2021.
JaQUEliNE dE carValHo PEÇaNHa - diretora Geral do NEPMV

Protocolo: 719744
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2021-NePMV
a diretora Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes - 
NEPMV, no exercício de suas atribuições legais estabelecidas na lei Esta-
dual n° 7.756/2013 e suas alterações, rESolVE: HoMoloGar o resultado 
do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, destinado a 
Aquisição de Televisores 55”, conforme especificações constantes no Termo 
de Referência – anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 008/2021 – 
NEPMV, que teve o item cancelado na fase de julgamento das propos-
tas. Belém-Pa, 21 de outubro de 2021. JaQUEliNE dE carValHo PEÇa-
NHa - diretora Geral do NEPMV.

Protocolo: 719443
.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo
4° termo aditivo ao contrato N° 07/2017 NGPM credcidadÃo
objeto: Prorrogar a vigência do contrato e repactuar o valor decorrente de 
convenção coletiva de Trabalho-ccT 2020/2021.
fundamento legal: arts 57, ii e 65, ii “b” da lei federal nº 8.666/1993
Vigência:30/09/2021 a 01/10/2022
contratante: NGPM crEdcidadÃo
contratada: SaraM SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda-ME
cNPJ: 11.056.054/0001-95
Valor repactuado: r$ 6.703,02 (seis mil, setecentos e três reais e dois 
centavos) referente a convenção coletiva de Trabalho-ccT 2020/2021.
Belém/Pa, 01 de outubro de 2021.
ordenador: TErcio JUNior SoUSa NoGUEira
diretor Geral - NGPM credcidadão.

Protocolo: 719289

..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 776/2021, de 20 de oUtUBro de 2021.
SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1161701, de 15/10/2021 
– coSG/SEdoP;
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor WalMicK riBEiro GoMES, matrícula nº. 
57221451/2, ocupante do cargo de Secretário de Gabinete, para respon-
der pelo cargo de coordenador, no período de 08/11/2021 a 07/12/2021 
(30 dias), com ônus para esta SEDOP, sem prejuízo de suas atribuições, 
em razão da titular a servidora TErESa caTariNa da SilVa GaSPar, ma-
trícula nº. 57234851/9, está usufruindo do gozo de férias.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 719265
.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 81/2021– tP Nº 10/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
M Pamplona construções Eireli Epp -cNPJ nº 19.578.735/0001-25
oBJETo: instalação de tanques de combustíveis modelos skid no GaP-BE 
para atendimento de toda a Guarnaer-Be, em Belém, neste Estado.
ViGÊNcia: 22/10/2020 a 22/02/2023
Valor: r$ 990.418,17
NoTa dE EMPENHo: Nº 2020NE01760
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07101 15.451.1508.7552449051 0101/0301
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 20/10/2021
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
Avenida Senador Lemos, 2343 Sala 08, Telegrafo sem fio, na cidade de 
Belém-Pa, cEP 66113003.
Telefone: (91) 3244-8127

Protocolo: 719255
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º tac Nº 08/2017 – cP Nº 28/2014
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
cÍrcUlo ENGENHaria lTda – cNPJ 83.330.902/0001-13
objeto: reforma do antigo Hospital São Joaquim para instalação do Hos-
pital regional Público dos caetés no Estado do Pará, no município de ca-
panema-Pa.
Justificativa: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro, cfe. Art. 
65, § 1º da lei no 8.666/93.
Valor do acréscimo: r$ 4.797.788,13
dotação orçamentária: 90101 10.302.1507.7582 0130/0303 449051
data da assinatura: 19/10/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 719298
1º tac Nº 69/2020 cP Nº 16/2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
PaViENGE ENGENHaria lTda – cNPJ 36.858.959/0001-00
oBJETo: Execução dos Serviços de drenagem e Pavimentação asfáltica de 
Vias Urbanas na Região de Integração do Tapajós, neste Estado.
Justificativa: Reequilíbrio econômico-financeiro, cfe. Art. 65, II, d, da Lei 
8.666/93.
Valor do reequilíbrio: r$ 791.044,59
dotação orçamentária: 07101 15.451.1489-7645 0131/0331 449051
data de assinatura: 21/10/2021
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 719345
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
9° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 73/2016
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de ananindeua – cNPJ 05.058.441/0001-68
objeto do convênio: construção do Mercado e revitalização da Praça de 
águas lindas.
Justificativa: Prorrogação de Prazo.
Vigência: 15/10/2021 a 13/04/2022
data da assinatura: 15/10/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 719410
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.

diÁria
.

Portaria Nº. 763/2021 de 18 de oUtUBro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela PorTaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1176120, de 18/10/2021 
– GaBdU/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Valdir Parry acatauassú, Matrícula nº 5946384/1; cargo/função: 
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.
oBJETiVo: realizar visita às obras do asfalto por todo o Pará, no distrito 
de Mosqueiro/Pa.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém) /Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 19/10/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 719250
.

oUtras MatÉrias
.

aViso de aBertUra toMada de PreÇos 036/2021– cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada Para 
coNSTrUÇÃo da SUBSEÇÃo dE iNVESTiGaÇÃo E caPTUra (SSic) daS 
NoVaS iNSTalaÇÕES do GSd-BE Na ala 9, no Município de Belém, neste 
Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
data de abertura: 17 de novembro de 2021.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: Sede da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP, localizada na Trav. chaco, nº 2158, Bairro Marco, cEP: 
66.093 - 542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da SEdoP, no horário de 
08:00 às 14:00, através de meio digital (cd/dVd virgem/PENdriVE) e no 
site www.compraspara.pa.gov.br
Belém-Pa, 21 de outubro de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 719397
aViso de aBertUra toMada de PreÇos 035/2021– cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE MEPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para coNSTrUÇÃo do caNil NaS NoVaS iNSTalaÇÕES do GSd – BE 
NA ALA 9 EM BELÉM/PA, conforme especificações técnicas, planilhas e pro-
jetos anexos.
data de abertura: 10 de novembro de 2021.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: Sede da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP, localizada na Trav. chaco, nº 2158, Bairro Marco, cEP: 
66.093 - 542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da SEdoP, no horário de 
08:00 às 14:00, através de meio digital (cd/dVd virgem/PENdriVE) e no 
site www.compraspara.pa.gov.br
Belém-Pa, 21 de outubro de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 719388
aViso de resULtado JULGaMeNto das ProPostas – toMada 
de PreÇos tP 029/2021-sedoP
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para a ElaBoraÇÃo dE ProJEToS 
dE arQUiTETUra E ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo daS PoliclÍNicaS 
NOS MUNICÍPIOS DE MARABÁ E SANTARÉM – PARÁ, conforme especifica-
ções técnicas, planilhas e projetos anexos.
a cPl, no uso de suas atribuições nos termos do art. 109 da lei nº 
8.666/93, torna público para o conhecimento dos licitantes interessados, o 
resultado de Julgamento das Propostas, conforme abaixo:
EMPrESaS claSSificadaS:
1ª - r2 arQUiTETUra & UrBaNiSMo lTda – Valor: r$ 476.564,77
2ª - 2ENG SErViÇoS dE ENGENHaria lTda – Valor: r$ 491.081,11
3ª - dPJ arQUiTEToS aSSociadoS lTda – Valor: r$ 528.321,59
4ª - SaNEViaS coNSUlToria E ProJEToS lTda – Valor: r$ 607.007,65
Dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art.109 da lei 8.666/93 e suas alterações, não havendo recursos 
fica desde já declarada VENCEDORA DO CERTAME, a empresa R2 ARQUI-
TETUra & UrBaNiSMo lTda cNPJ: 07.017.885/0001-80 com o Valor: r$ 
476.564,77 (Quatrocentos e setenta e seis mil quinhentos e sessenta e 
quatro reais e setenta e sete centavos).
Belém-Pa, 21 de outubro de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 719865
acato de decisÃo eM recUrso adMiNistratiVo Na toMada 
de PreÇos Nº 023/2021
objeto: contratação de empresa para elaboração de Projetos executivos 
de arquitetura e engenharia para reforma e ampliação do prédio sede da 
Secretaria de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP, neste 
estado.
o Secretário Estadual da Secretaria de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas, nos usos de suas atribuições legais dEcidE:
ACATAR relatório emitido pela Comissão Permanente de Licitação sobre o 
julgamento do recurso impetrado, correspondente ao resultado da fase de 
JUlGaMENTo daS ProPoSTa dE PrEÇoS relativo a ToMada dE PrEÇoS 
nº 023/2021, mantendo a decisão da comissão proferida anteriormente, 
declarando vencedora do certame a empresa STUdio BElÉM arQUiTETU-
ra E coNSTrUÇÃo lTda cNPJ:09.235.877/0001-36, com o valor de r$ 
495.484,40 (Quatrocentos e noventa e cinco mil quatrocentos e oitenta e 
quatro reais e quarenta centavos).

dê ciência as recorrentes, divulgando-se esta decisão junto aos diários 
Oficiais, conforme as formalidades de publicidades determinados em Lei.
Belém/Pa, 22 de outubro de 2021.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 719866
..

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

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 490 de 21 de oUtUBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
r E S o l V E:
i - SUSPENdEr, por motivo de necessidade de serviço, o período de gozo 
de férias da servidora EliETE SaNTaNa cHaVES BarroSo, identidade 
funcional nº 57191404/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão 
de desenvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação – Engenharia de 
Produção, lotada na diretoria de administração e finanças - daf, referente 
ao exercício 2020/2021, concedido anteriormente, no período de 04/10 a 
02/11/2021, através da PorTaria nº 457 de 24/09/2021, publicada no 
DOE nº 34.711, de 27/09/2021 e retificada na publicação nº 34.722 de 
04/10/2021 para o período de 13/10/2021 a 11/11/2021.
ii – Esta publicação possui efeitos retroativos a data de 13/10/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 21 de outubro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 719537
.

coNtrato
.

coNtrato Nº 028/2021
Processo nº2021/808365
objeto o objeto do presente contrato é a aquisição de Nobreak para aten-
dimento do prédio sede da SEcTET e das unidades das Escolas de Educação 
Tecnológicas, em conformidade com as especificações e quantitativos estabe-
lecidos no Termo de referência, anexo do Edital e processo nº 2021/808365.
Valor: r$ 360.195,00 (Trezentos e sessenta mil e cento e noventa e cinco reais)

fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa foNTE Pi
48101.12.363.1501.7616 449052 0102 101.000.7616-E
48101.19.122.1297.8338 449052 0101 412.000.8338-E

data da assinatura: 21/10/2021
início da Vigência: 21/10/2021
Término da Vigência: 20/10/2022
contratado: EMPrESa colEPacK iNdÚTria E coMÉrcio dE EMBala-
GENS EirEli (cNPJ nº: 10.590.774/0001-73)
Endereço: rodovia deputado Genesio Tureck, nº 5931, Município de São 
Bento do Sul, Santa catarina, cEP 89.284-080.
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy, Secretária de Estado.

Protocolo: 719650
.

diÁria
.

Portaria Nº 492 de 21 de oUtUBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1160512.
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores SoNia MENdES dE aBrEU, identidade funcional 
nº 5897674/4, ocupante do cargo de assessora Especial ii, lotada na 
Diretoria de Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, e 
roBErTo carloS fUrTado dE PiNa, identidade funcional nº 3948/1, 
ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e 
finanças – daf, 07 (sete) diárias a título de complementação da PorTaria 
nº 453 de 23/09/2021, publicada no d.o.E. nº 34.709, de 24/09/2021, 
para o período de 01/10 a 08/10/2021, a fim de realizar visita técnica para 
identificar infraestrutura mínima nos municípios de Xinguara, Rio Maria 
e Bannach, na região do araguaia, e seguidamente nos municípios de 
Curionópolis, Eldorado do Carajás e Piçarra, na Região do Carajás.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 21 de outubro de 2021.
 adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 719743
Portaria Nº 494 de 21 de oUtUBro de 2021
a SEcrETária adJUNTa dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUca-
ÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo 
dE 21.02.2019, publicado no doE Nº 33.811, de 22.02.2019.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1203091.
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r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY, 
identidade funcional nº 55586075/3, ocupante do cargo de Secretário de 
Estado e BENiGNo iSraEl QUEiroZ filGUEiraS, identidade funcional 
nº 54194570/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de 
administração e finanças – daf, 02 e 1/2 (duas e meia) diárias, para aten-
der despesas com viagem aos municípios de Tailândia-Pa, Breu Branco-Pa 
e Tucuruí-PA nos dias 26/10 a 28/10/2021, a fim de participar de visita 
técnica do programa forma-Pará.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 21 de outubro de 2021.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária adjunta de Estado

Protocolo: 719752
Portaria Nº 493 de 21 de oUtUBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1199173.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, identidade 
funcional nº 57176393/3, ocupante do cargo de Secretária adjunta, lotada 
na SEcad, fErNaNda lariSSa GraiM MEllo, identidade funcional nº 
5892828/3, ocupante do cargo de assessor de comunicação, a viajar aos 
municípios de Tailândia-Pa, Breu Branco–Pa e Tucuruí-Pa  nos dias 26/10 à 
28/10/2021, a fim de participar de audiências públicas, com a presença do 
Secretário carlos Maneschy e do reitor da UNifESSPa Maurílio Monteiro, 
nos municípios de Tucuruí, Breu Branco e Tailândia, e WEliNGSoN WaNdY 
PiNTo PEralTa, identidade funcional nº 57214839/1, ocupante do cargo 
de Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, que 
conduzirá a equipe aos referidos Municípios.
ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e 1/2 (duas e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 21 de outubro de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 719762
.

FÉrias
.

Portaria Nº 491 de 21 de oUtUBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados 30 (trinta) dias de férias 
regulamentares:

MaTrÍcUla NoME EXErcÍcio PErÍodo dE GoZo
54186791/4 daNiEl JoSÉ BarBoSa SidÔNio 2014/2015 13/12/2021 a 11/01/2022
57201099/2 iValdo daS dorES SilVa 2019/2020 06/12 a 20/12/2021

4014/1 JoSÉ lEoNEl dE SoUZa coUTiNHo  2019/2020 01/12 a 30/12/2021
5055717/3 Maria aNToNiETa PErEira ViEira 2019/2020 06/12/2021 a 04/01/2022
57205891/4 PaUlo HENriQUE dE SoUZa MoraiS 2020/2021 06/12/2021 a 04/01/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 21 de outubro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 719703
.

oUtras MatÉrias
.

editaL de credeNciaMeNto Nº 007/2021
coNVocaÇÃo
convocar para comparecimento nesta Secretaria de Estado ciência Tec-
nologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET (Av. 
arcipreste Manoel Teodoro, 1020, bairro campina) no dia 22/10/2021, 
no horário de 9h às 17h, o bolsista a seguir relacionado na função pre-
vista no Edital de credenciamento Nº007/2021, credenciado de acordo 
com a sequência do resultado de homologação, publicado neste site no 
dia 14/10/2021, a fim de tratar de assunto referente à Seleção Pública. 
informamos ainda que um e-mail de convocação foi enviado ao candidato.
•Coordenador Laboratório Maker - COD 06 - Pedagógica
oZiEl fErrEira lUZ
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado
Secretaria de Estado de Ciência Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 21 de outubro de 2021.

Protocolo: 719522

..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

Portaria
.

Portaria N° 212/2021 – GaBiNete, de 20 de outubro de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento no art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 de julho de 
2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo a instauração da comissão de Sindicância investigativa, 
designado pela PorTaria nº 177/2021, de 02 de Setembro de 2021, publicada 
no dia 08 de Setembro de 2021 no Diário Oficial do Estado n.34.692;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.022/2021, de 20/10/2021, da 
lavra do Presidente da Comissão, em que solicita e justifica a necessidade 
de prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados.
rESolVE:
art. 1º ProrroGar a comissão instituída pela PorTaria acima 
referida, para que no prazo de 30 (trinta) dias, seja dada continuidade à 
investigação e devida conclusão dos trabalhos da comissão de Sindicância 
investigativa, a contar da data subsequente ao termino final do último 
prazo então concedido;
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 20 de outubro de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 719550
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo N°003/2021
Processo n° 2018/49311- icaaF Nº 022/2018
Concedente: Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – 
faPESPa
cNPJ: 09.025.418/0001-28
coordenador/Proponente: luís carlos Bassalo crispino
objeto do Termo aditivo:
1.Prorrogação da vigência do icaaf n°022/2018 por mais 12 (doze) meses
2.alteração do cronograma de Execução (Meta, etapa ou fase) do Plano 
de Trabalho
data de assinatura: 21/10/2021
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho

Protocolo: 719404
.

FÉrias
.

Portaria N° 211/2021 – GaBiNete, de 20 de outubro de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção iii, do art. 8, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
Conceder férias regulamentares aos servidores da Fundação Amazônia de 
amparo a Estudos e Pesquisas - faPESPa, conforme abaixo:

Matrícula Nome Período aquisitivo Gozo

5934100/1 JacQUES doUGlaS NaSciMENTo 
MoraES 10/07/2020 a 09/07/2021 23/12/2021 a 21/01/2022

57200988 MicHaEl rodriGo GoNÇalVES 
alVES

03/02/2020 a 02/02/2021
 01/12/2021 a 30/12/2021

registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 20 de outubro de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 719560
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa Nº. 073/2021 - oBJETo: : adequação da dotação orçamentaria 
- daTa da aSSiNaTUra: 07/10/2021 - coNTraTo:  Nº 005/2021 – TEllYNK 
TEcNoloGia E SErViÇo EirEli  - Valor Para o EXErcÍcio dE 2021 - r$ 
72.304,90 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.722.1508.7669 – 449040 – 0660 
– ordenador de despesa: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa.

Protocolo: 719300
aPostiLa Nº. 070/2021 - oBJETo: dotação saldo orçamentário - daTa da 
aSSiNaTUra: 13/10/2021 - coNTraTo:  Nº 012/2021 – JoSE M. BarroSo 
dE alMEida JUNior EirEli – daNTEc - Valor Para o EXErcÍcio dE 2021 
- r$ 430.050,00 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.722.1508.7669 – 449040 
– 0301 – ordenador de despesa: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa.

Protocolo: 719280
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.

diÁria
.

Portaria Nº 484, de 20 de oUtUBro de 2021 -  
diária ao(à) colaborador(a) HaMilToN fEiToSa dE liMa, aNaliSTa 
dE SiaTEMaS - rESPoNSáVEl NÚclEo SaNTarÉM, matrícula 8080356 
- 1, 22/10/2021 a 29/10/2021, à SantarémPa/alenquer - Óbidos - 
Oriximiná/Santarém-PA, para Implantação da rota final DWDM (Projeto 
iSolUX) no trecho de Jurupari x Vila camburão em alenquer x oriximiná. 
ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 719303
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

..

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo – toMada de PreÇos Nº 06/2021.
a Secretaria de Estado de Esporte e lazer (SEEl) comunica que realizará 
licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo MENor PrEÇo GloBal, 
cujo objeto é contratação de empresa especializada para aquisição e im-
plantação de academias ao ar livre nos municípios do Estado do Pará.
data da abertura: 09/11/2021 às 9h30 (horário de Brasília). local: Setor 
de licitações |(sede da SEEl) na rod. augusto Montenegro, Km 03, S/
Nº(2º Bloco - anexo do dETraN). Bairro da Mangueirão Belém/Pa. cEP: 
66.640-000.Tel: (91) 3201-2300.
obs1: o Edital poderá ser acessado através do site www.compraspara.
pa.gov.br ou solicitados pelo e-mail: licitacaoseel@hotmail.com. Na im-
possibilidade de obtenção por esses meios, o mesmo estará disponível no 
Setor de licitação-SEEl (9h às 15h- em dias úteis).
Belém (Pa), 20 de outubro de 2021.
Presidente da comissão: rafael Theocharopoulos correa
republicada por ter saído com incorreções no doE nº 34.742 de. 
21/10/2021.

Protocolo: 719169
.

diÁria
.

Portaria Nº. 376/2021-seeL, de 21 de oUtUBro de 2021.
CONCEDER, ½ diária ao servidor EDILON THIAGO NUNES DE OLIVEIRA, ma-
trícula 5924866/2, para conduzir servidor desta secretaria de Estado de Es-
porte e lazer ao município de castanhal no dia 14/10/2021 para uma reunião 
junto a Prefeitura do referido município. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 719508
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 527/GePs/setUr de 21 de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1175453. rESolVE: i – 
conceder suprimento de fundos ao servidor alBErT fraNKliN lEal PaN-
ToJa, Mat. 55585601/1, assistente de Gestão em Turismo. ii – o valor 
do suprimento corresponde a r$ 3.000,00 (Três mil reais), para atender a 
despesas de classificação: 339033 (Passagem e locomoção). A utilização 
do suprimento de fundos será no período de 45 (Quarenta e cinco) dias 
após a data de recebimento, para prestação de contas em 15 (Quinze) 
dias após sua aplicação. ORDENADOR: ANDERSON OLIVEIRA CAVALCANTE

Protocolo: 719706
Portaria Nº 528/GePs/setUr de 21 de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1199187. rESolVE: i – 
conceder suprimento de fundos ao servidor NÉlio EdWar doS SaNToS 
coSTa, Mat. 55586309/1, assistente de Gestão em Turismo. ii – o valor 
do suprimento corresponde a r$ 3.000,00 (Três mil reais), para atender a 
despesas de classificação: 339033 (Passagem e locomoção). A utilização 
do suprimento de fundos será no período de 45 (Quarenta e cinco) dias 
após a data de recebimento, para prestação de contas em 15 (Quinze) 
dias após sua aplicação. ORDENADOR: ANDERSON OLIVEIRA CAVALCANTE

Protocolo: 719716
Portaria Nº 529/GePs/setUr de 21 de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/1194324; rESolVE: i 
conceder suprimento de fundos a servidora aNa PaUla fariaS MacHado 
MaToS, Mat. 57198177/1, Técnica de planejamento e gestão em turismo. 
ii – o valor do suprimento corresponde a: r$ 2.800,00 (dois mil reais 
e oitocentos reais), para atender as despesas de classificação: 339030, 
339032, 339033, 339039. a utilização do suprimento de fundos será no 
período de 30 (Trinta) dias após a data de recebimento, devendo ocorrer a 
prestação de contas no prazo máximo de 15 dias após o período de aplica-
ção. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 719737
.

diÁria
.

Portaria 523/GePs/setUr de 21 de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1115476; rESolVE: conce-
der 2 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor EVANDRO JOSÉ FERREIRA NE-
VES JÚNior, Mat. 5892676/7, coordenador de Planejamento das Políticas 
Públicas para o Turismo. oBJ: Participação no Encontro Brasileiro de comu-
nicação e Turismo. dESTiNo: Santarém/Pa. PErÍodo: 14 a 16/10/2021.
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 719315

Portaria Nº 531/GePs/setUr de 21 de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1197349; rESolVE: con-
ceder 06 e ½ (seis e meia) diárias ao servidor JÚLIO CÉZAR TEIXEIRA 
BorcEM, mat. 54196760/1, Motorista.oBJ: conduzir servidor. dESTiNo: 
Nova Timboteua/Pa. PErÍodo: 24 a 30/10/2021. ordENador: aNdEr-
SoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 719755
Portaria Nº 530/GePs/setUr de 21 de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1163851; rESolVE: conce-
der 06 e ½ (seis e meia) diárias à servidora ÁUREA STELLA DE CARVALHO 
coSTa, mat. 55589438/1, assistente de Gestão em Turismo. oBJ: acom-
panhar o curso de ‘Manipulação de alimentos”, em parceria com o SENar. 
dESTiNo: Nova Timboteua/Pa. PErÍodo: 24 a 30/10/2021.ordENador: 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 719747
Portaria 532/GePs/setUr de 21 de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1163870; rESolVE: con-
ceder 06 e 1/2 (seis e meia) diária à servidora MarGarETE riBEiro doS 
SANTOS CARVALHO, Mat. 5960153/1, Gerente de Qualificação dos Servi-
ços Turísticos. oBJ: acompanhar o curso de ‘Manipulação de alimentos”, 
em parceria com o SENar, no município de Nova Timboteua-Pa . dESTi-
No: Nova Timboteua/Pa. PErÍodo: 24 a 30/10/2021. ordenador: aNdEr-
SoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 719763
Portaria 533/GePs/setUr de 21 de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1188669; rESolVE: conce-
der 06 e 1/2 (seis e meia) diária ao servidor NÉlio EdWar doS SaNToS 
coSTa, Matrícula Nº55586309/1, cPf:410.029.202-30, ocupante do cargo 
de assistente de Gestão em Turismo. oBJ: acompanhar a realização do 
curso de “Manipulação de alimentos” que será ministrado pelo SENar em 
parceria com a SETUr.dESTiNo: ilHa do coMBU (BElÉM/Pa).PErÍodo: 
24 a 30/10/2021. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 719812
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 524/GePs/setUr de 21 de oUtUBro de 2021
rESolVE: TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 502/2021, publicada no doE 
34.735 de 15/10/2021.ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 719320
Portaria Nº 525/GePs/setUr de 21 de oUtUBro de 2021
rESolVE: TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 500/2021, publicada no doE 
34.735 de 15/10/2021. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 719323
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato Nº 65, de 20 de oUtUBro de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 54, de 7 
de fevereiro de 2006; considerando os termos do Processo administrativo 
Eletrônico nº 2021/1195219; RESOLVE:
Exonerar, a pedido, ViViaNE caSTro do roSario, id. funcional nº 
5951464/2, do cargo em comissão de SEcrETário dE NÚclEo METro-
POLITANO, código GEP-DAS.011.2, a contar de 13.10.2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 719524
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

..

adMissÃo de serVidor
.

 triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 064/tJPa/2021
OBJETO: O objeto do presente pregão eletrônico é a contratação de 200 
horas de serviço, suporte técnico e treinamento avançado na plataforma 
GlPi, que é uma plataforma de monitoramento de serviços e componentes 
Ti baseados em iTil, conforme condições, quantidades e exigências esta-
belecidas no termo de referência, anexo i do edital.
SESSÃo PÚBlica: 09/11/2021, às 10h00min, horário de Brasília, no ende-
reço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br. UASG do TJ/PA: 925942.
Edital disponível em: www.gov.br/compras/pt-br e  www.tjpa.jus.br. in-
formações pelo telefone (91) 3205-3206, (91) 3205-3257 ou e-mail lici-
tacao@tjpa.jus.br.
Belém, 21 de outubro de 2021.
Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 719257
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..

sUPriMeNto de FUNdo
.

 

PorTaria ProcESSo coMarca/dEParTaMENTo SUPrido fiNalidadE

ElEMENTo dE dESPESa

ToTal

PEriodo dE aPlicaÇÃo
PrESTar 
coNTaS 

aTÉ
combustivel consumo

Transp./ 
locom.

Pessoa
fisica

Pessoa
Juridica daTa 

iNicial daTa fiNal
339030 339030 339033 339036 339039

1585 Pro202103207 iGaraPÉ-Miri     TaiSE cElESTE 
NErY loPES SESSÃo dE JÚri 65,00 335,00 0,00 600,00 0,00 1.000,00 05/10/21 03/11/21 18/11/21

1586 Pro202103208 liMoEiro do aJUrU
EMaNUEl da 

VEra crUZ doS 
SaNToS GoMES

diliGÊNciaS 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 05/10/21 03/11/21 18/11/21

1587 Pro202103209 SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa 
PETrUS car-

ValHo froTa E 
SilVa

diliGÊNciaS 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 05/10/21 03/11/21 18/11/21

1588 Pro202103210 TErMo dE BaGrE
WilKEr raMoN 
SaloMao fEr-

NaNdES
diliGÊNciaS 5.300,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 7.000,00 08/10/21 06/11/21 21/11/21

1589 Pro202103211 aBaETETUBa
MaUro oSValdo 

dE oliVEira 
PErEira

diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 08/10/21 06/11/21 21/11/21

1590 Pro202103212 SaNTarÉM JoSEfa aNToNia 
dE SoUSa dUTra ESTUdo Social 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 08/10/21 06/11/21 21/11/21

1591 Pro202103213 SaNTarÉM ViVaNE rodri-
GUES PErEira ESTUdo Social 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 08/10/21 06/11/21 21/11/21

1592 Pro202103215 iPiXUNa do Pará
cYNTHYa cHriS-
THiNa araUJo da 

SilVa SoUSa
SESSÃo dE JÚri 0,00 0,00 0,00 380,00 0,00 380,00 05/10/21 03/11/21 18/11/21

1593 Pro202103216 aUGUSTo corrÊa JaNaiNa MEN-
doNÇa SaNTiaGo SESSÃo dE JÚri 0,00 79,00 0,00 891,00 0,00 970,00 05/10/21 03/11/21 18/11/21

1594 Pro202103217 caSTaNHal 2ª Vara WaldENir SilVa 
corrEa SESSÃo dE JÚri 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 05/10/21 03/11/21 18/11/21

1595 Pro202103219 MoJU JoSE roBErTo 
Maia Gordo SESSÃo dE JÚri 44,00 50,00 0,00 986,00 0,00 1.080,00 05/10/21 03/11/21 18/11/21

1596 Pro20213220 aBaETETUBa
MiGUEl Na-

ZarENo Baia 
fErrEira

SESSÃo dE JÚri 0,00 32,00 0,00 480,00 168,00 680,00 05/10/21 03/11/21 18/11/21

1597 Pro202103221 oEiraS do Pará SErGio PaUlo dE 
aSSiS cardoSo diliGÊNciaS 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 08/10/21 06/11/21 21/11/21

1598 Pro202103224 BrEVES
VaNESSa 

caTariNa BraBo 
NUNES

diliGÊNciaS 390,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00 2.040,00 08/10/21 06/11/21 21/11/21

1599 Pro202103226 SaNTarÉM NilToN SilVa 
ViNHolTE diliGÊNciaS 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 950,00 08/10/21 06/11/21 21/11/21

1600 Pro202103237 MocaJUBa
daNiEl fErNaN-

do cardoSo 
PaES

SESSÃo dE JÚri 0,00 56,00 0,00 864,00 0,00 920,00 14/10/21 12/11/21 27/11/21

1601 Pro202103238 PoNTa dE PEdraS HElToN TaVarES 
MalaTo SESSÃo dE JÚri 66,00 30,00 0,00 1.074,00 0,00 1.170,00 14/10/21 12/11/21 27/11/21

1602 Pro202103239 rEdENÇÃo JoSE orlaNdo 
dE SoUSa SESSÃo dE JÚri 68,00 1.092,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00 08/10/21 06/11/21 21/11/21

1603 Pro202103240 aNaNiNdEUa Vara do JÚri lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 1.060,00 05/10/21 03/11/21 18/11/21

1604 Pro202103241 caSTaNHal 1ª Vara adaUTo alVES 
dE araUJo SESSÃo dE JÚri 0,00 1.070,00 0,00 0,00 0,00 1.070,00 05/10/21 03/11/21 18/11/21

1605 Pro202103242 ParaGoMiNaS Vara criMiNal SHirlEY aNdrEY 
liMa da SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 05/10/21 03/11/21 18/11/21

1606 Pro202103243 SaNTarÉM 3ª Vara
KaTia PaTricia 

dE SoUSa 
aGUiar

SESSÃo dE JÚri 0,00 1.525,00 0,00 0,00 0,00 1.525,00 08/10/21 06/11/21 21/11/21

1607 Pro202103244 SÃo fÉliX do XiNGU MarYSSUZ MacE-
No rioS SESSÃo dE JÚri 0,00 110,00 0,00 0,00 775,00 885,00 08/10/21 06/11/21 21/11/21

1608 Pro202103245 SÃo fÉliX do XiNGU MarYSSUZ MacE-
No rioS SESSÃo dE JÚri 0,00 110,00 0,00 0,00 775,00 885,00 05/10/21 03/11/21 18/11/21

1609 Pro202103249 SoUrE SElMa fiGUEirE-
do fErNaNdES caPaciTaÇÃo 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 96,00 08/10/21 06/11/21 21/11/21

1610 Pro202103250 SoUrE
carloS roBErTo 

da SilVa Bar-
BoSa

caPaciTaÇÃo 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 96,00 08/10/21 06/11/21 21/11/21

1611 Pro202103255 caMETá rodriGo riBEi-
ro carNEiro SESSÃo dE JÚri 0,00 60,00 0,00 495,00 0,00 555,00 05/10/21 03/11/21 18/11/21

1612 Pro202103268 fÓriM cÍVEl da caPiTal
Maria aMElia 

PESSoa da 
coSTa

MaNUTENÇÃo dE 
EQUiPaMENToS 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00 08/10/21 06/11/21 21/11/21

1613 Pro202103278 cUrraliNHo 
carlYlE VicTor 

SaNTaNa 
PEiXoTo

diliGÊNciaS 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 08/10/21 06/11/21 21/11/21

1614 Pro202103279 SEcrETaria dE ENGENHaria E 
arQUiTETUra

JoSE riBEiro da 
coSTa filHo ViSToria TÉcNica 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 460,00 08/10/21 06/11/21 21/11/21



172  diário oficial Nº 34.744 Sexta-feira, 22 DE OUTUBRO DE 2021

1615 Pro202103284 caSTaNHal iNEZ TriNdadE 
NUNES ESTUdo Social 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 08/10/21 06/11/21 21/11/21

1616 Pro202103285 BraGaNÇa SaUlo SaraTY dE 
oliVEira diliGÊNciaS 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 08/10/21 06/11/21 21/11/21

1617 Pro202103286 SoUrE daNiElSoN 
corrEa lEiTE ESTUdo Social 0,00 0,00 146,00 0,00 0,00 146,00 14/10/21 12/11/21 27/11/21

1618 Pro202103280 MariTUBa dEBora GoNÇal-
VES cHaVES 3º QUadriMESTrE 0,00 3.050,00 0,00 630,00 0,00 3.680,00 14/10/21 31/12/21 15/01/22

1619 Pro202103290 BarcarENa GaBriEla aQUi-
No doMiNGUES SESSÃo dE JÚri 50,00 79,00 0,00 0,00 1.156,00 1.285,00 14/10/21 12/11/21 27/11/21

1620 Pro202103291 aNaNiNdEUa Vara do JÚri lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.255,00 0,00 0,00 0,00 1.255,00 14/10/21 12/11/21 27/11/21

1621 Pro202103293 Eldorado doS caraJáS
fraNciSca lEaN-

dra da SilVa 
ViEira

SESSÃo dE JÚri 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 905,00 14/10/21 12/11/21 27/11/21

1622 Pro202103294 SEcrETaria dE ENGENHaria E 
arQUiTETUra

JoSE riBEiro da 
coSTa filHo ViSToria TÉcNica 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 14/10/21 12/11/21 27/11/21

1623 Pro202103295 alTaMira BrUcE lEal do 
NaSciMENTo SESSÃo dE JÚri 0,00 81,00 0,00 0,00 1.054,00 1.135,00 14/10/21 12/11/21 27/11/21

1624 Pro202103297 cUrioNÓPoliS 
Maria MilaNdE 

rodriGUES 
SilVa

SESSÃo dE JÚri 52,00 78,00 0,00 580,00 0,00 710,00 14/10/21 12/11/21 27/11/21

1625 Pro202103310 alMEiriM  
EZiNElMa TaPa-
JoS dE SiQUEira 

lira
diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 14/10/21 12/11/21 27/11/21

1626 Pro202103318 ParaUaPEBaS 1ª Vara
aNa clEia da 
SilVa MoUra 

fErrEira
SESSÃo dE JÚri 0,00 4.385,00 0,00 0,00 0,00 4.385,00 13/10/21 11/11/21 26/11/21

1627 Pro202103319 afUá fraNciSco faBio 
PirES BraGa SESSÃo dE JÚri 0,00 124,00 0,00 891,00 0,00 1.015,00 14/10/21 12/11/21 27/11/21

1628 Pro202103320 alTaMira BrUcE lEal do 
NaSciMENTo SESSÃo dE JÚri 0,00 79,00 0,00 0,00 986,00 1.065,00 14/10/21 12/11/21 27/11/21

1629 Pro202103322 caPaNEMa aldo araUJo 
MariNHo SESSÃo dE JÚri 60,00 840,00 0,00 0,00 0,00 900,00 14/10/21 12/11/21 27/11/21

1630 Pro202103323 aNaNiNdEUa Vara do JÚri lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 14/10/21 12/11/21 27/11/21

1631 Pro202103325 aBaETETUBa
raiMUNda do 
Socorro fEr-
rEira da SilVa

ESTUdo Social 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 14/10/21 12/11/21 27/11/21

1632 Pro202103326 aBaETETUBa SilVaNa aZEVE-
do SaNToS ESTUdo Social 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 14/10/21 12/11/21 27/11/21

1633 Pro202103327 BrEVES daNiEl BENEdiTo 
daS NEVES PaZ ESTUdo Social 2.415,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 3.615,00 14/10/21 12/11/21 27/11/21

1634 Pro202103328 icoaraci 3ª Vara criMiNal
Maria dE Na-

ZarÉ da coSTa 
SilVa

ProJETo Pro dirEi-
To cHEGar aNTES 0,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00 13/10/21 11/11/21 26/11/21

 ToTal 9.085,00 21.775,00 24.298,00 7.871,00 5.009,00 68.038,00  

Protocolo: 719356

..

oUtras MatÉrias
.

Termo de Rerratificação ao 7º Termo Aditivo ao Contrato nº. 
008/2020/tJ-Pa//Partes: TJPa e a empresa lidEraNÇa liMPEZa E 
coNSErVaÇÃo lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 00.482.840/0001-38// 
objeto: tem como objeto a correção da cláusula Terceira do 7º Termo 
aditivo ao contrato nº 008/2020/TJPa, para inclusão do item c, bem como 
a ratificação das demais cláusulas do referido aditivo, a qual passa a ter a 
seguinte redação: cláUSUla TErcEira – doS ValorES
c) Período de 01/06/2021 a 01/04/2022
 c.1) o valor global r$ 9.926.651,88 (nove milhões novecentos e vinte seis 
mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos), para o 
período de 12(doze) meses;
 c.2) o valor global destinado exclusivamente ao pagamento da mão de obra 
será de r$ 9.859.451,88 (nove milhões oitocentos e cinquenta e nove mil, 
quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos), para o período 
de 12(doze) meses ; e o valor mensal de r$ 821.620,99 oitocentos e vinte um 
mil, seiscentos e vinte reais e noventa e nove centavos);// Ratificação: Ficam 
ratificadas todas as demais clausulas deste Contrato e do 7º Termo Aditivo // 
foro: Belém.//data da assinatura: 18/10/2021//responsável pela assinatu-
ra: débora Moraes Gomes - Secretária de administração. //ordenador res-
ponsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento.

Protocolo: 719266
extrato da ata de registro de Preço nº. 035/2021/tJPa – Pregão 
049/2021/tJPa // TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará // ob-
jeto: o presente termo tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
de equipamentos para a modernização e expansão da infraestrutura de Tec-
nologia da informação e comunicação do Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará.// Empresas ToriNo iNforMaTica lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº. 03.619.767/0005-15, com sede na cidade de Serra, Estado do Espirito 
Santo, à avenida 600, s/n, quadra 15, modulo 10, Setor industrial, bairro 
TiMS, cEP: 29161-419; endereço para contato à rua rita de carvalho Mon-

teiro, nº. 120, retiro São João, cEP: 18085-750, Sorocaba/ SP, telefone: (15) 
3233-9320, e-mail: rafael.moraes@grupotorino.com.br; // EdErSoN cUNHa 
dE SoUSa – coMÉrcio dE iNforMáTica (EdErcS iNforcEl), inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº. 18.806093/0001-01, com sede em Brasília, distrito fede-
ral, à SHiN ca 1, Edifício deck Norte, bloco a, s/n, sala 470, setor lago Norte, 
cEP: 71503-501, telefone (61) 3771-7659/ 99576-7563, e-mail: edercste-
ch@gmail.com; edercs3@hotmail.com;// GYN coMÉrcio dE ProdUToS EM 
T. i. EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 30.426.527/0001-43, com sede na 
cidade de Santo andré, Estado de São Paulo, à avenida das Nações, nº. 670, sala 
02, bairro Parque capuava, cEP: 09270-260, telefone: (11) 2598-3040, e-mail: 
comercial@gyn.net.br; // HYPEr TEcHNoloGiES coMErcio dE iNforMáTica 
E SErViÇoS EirEli EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 40.689.972/0001-50, 
com sede em Brasília, distrito federal à Terceira avenida, blocos 1214/ 1220, 
loja 01, Núcleo Bandeirante, telefone: (61) 3032-5291/ 5294/ 5551, e-mail: fe-
lipecarvalho@hypertechnologies.com.br; // driVE a iNforMáTica lTda (filial 
Pará), inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 00.677.870/0003-61, com sede na cidade 
de Belém, Estado do Pará, à Travessa Mariz e Barros, nº. 2321, sala 104, bair-
ro Marco, cEP: 66080-471, telefone: (91) 3249-9397, (31) 2105-0350/ 0351, 
e-mail: renato.ferreira@drivea.com.br; // l c SEcUloS lTda (SEcUloS SEr-
ViÇoS ESPEcialiZadoS), inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 24.632.553/0001-25, 
com sede na cidade de Manaus, Estado do amazonas, à avenida Tefé, nº. 1645, 
bairro cachoeirinha, cEP: 69065-020, telefone: (92) 98227-9614, e-mail: se-
culosltda@gmail.com; // Vigência: início em 15 outubro  de 2021 e término 
em 15 de outubro de 2022 // dotação orçamentária: funcionais programá-
ticas: 02.126.1417.8651/ 8652/ 8653; / fonte de recursos: 0101 e 0118; 
Elemento de despesa: 339030 e 449052. // data da assinatura: 15/10/2021 
// responsável pela assinatura: débora Moraes Gomes – Secretária de admi-
nistração do TJPa // ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos 
– Secretário de Planejamento.

Protocolo: 719525
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extrato da ata de registro de Preço nº. 034/2021/tJPa – Pregão 
039/2021/tJPa //  
TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará // objeto: o presente termo 
tem por objeto o registro de Preços para aquisição de equipamentos para 
a modernização da infraestrutura de Tecnologia da informação e comuni-
cação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no ter-
mo de referência, anexo i do edital.// Empresas: METdaTa TEcNoloGia 
da iNforMaÇÃo EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 28.584.157/0003- 
92, com sede na cidade de cariacica, Estado de Espirito Santo, à rodovia 
Governador Mario covas, Km 280 Portaria B; Sala 90, bairro Padre Mathias 
cEP: 29.157-100, Telefone: (11) 99140-8041, e-mail: licitacoes@metdata.
com.br  (item 02) crEaTEcH coMÉrcio E SolUÇÕES corPoraTiVaS 
EirEli - ME, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 25.406.063-0001/73, com sede 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à rua domingos rodrigues, 
341 – cJ. 65 –, bairro lapa – cEP: 05075-000, Telefone/fax: (11) 3836-
0214, e-mail: licitacao@createch.com.br (item 01) // Mil PriNT iNfor-
MáTica EirEli - EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 23.791.227/0001-06, 
com sede na cidade de Vitória, Estado do Espirito Santo, à Av. Paulino Mul-
ler, 971 – 2º pavimento, bairro Jucutuquara, cEP: 29.040-715, Telefone: 
(27) 3335-0000/ (27) 3025-9855, e-mail: contato@got.inf.br / fausto@
got.inf.br (item 03) // Vigência: início em 15 de outubro de 2021 e término 
em 15 de outubro de 2022 // dotação orçamentária: funcionais programá-
ticas: 02.126.1417.8651 / 02.126.1417.8652 / 02.126.1417.8653; fonte 
de recursos: 0101/0118/0318; Elemento de despesa: 44.90.52. // data 
da assinatura: 15/10/2021 // responsável pela assinatura: débora Moraes 
Gomes – Secretária de administração do TJPa // ordenador responsável: 
Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento.

Protocolo: 719854
..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

..

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 37.572, de 21 de oUtUBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos do laudo Médico nº 205873a/1-crEM-SEad, 
de 28-09-2021, protocolizado sob o Expediente nº 013244/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoÃo carloS SoarES, auxiliar Técnico de contro-
le Externo, matrícula nº 0695432, 30 (trinta) dias de licença em prorroga-
ção para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 5.810/94, 
no período de 23-09 a 22-10-2021.

Protocolo: 719557
Portaria Nº 37.571, de 21 de oUtUBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 322/2021, de 14-
10-2021, protocolizado sob o Expediente nº 013235/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora oriaNa do ValE BiTar, auxiliar Técnico de con-
trole Externo, matrícula nº 0695491, 05 (cinco) dias de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 20 a 24-09-2021.

Protocolo: 719552
Portaria Nº 37.569, de 21 de oUtUBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 318/2021, de 07-
10-2021, protocolizado sob o Expediente nº 013137/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor carloS alBErTo cardoSo caBral, assisten-
te de Tecnologia da informação, matrícula nº 0101660, 13 (treze) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 01 a 13-10-2021.

Protocolo: 719542
Portaria Nº 37.568, de 21 de oUtUBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 317/2021, de 07-
10-2021, protocolizado sob o Expediente nº 013002/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora ValÉria MoraES do carMo, assistente de ce-
rimonial e relações institucionais, matrícula nº 0101634, 01 (um) dia 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no dia de 17-09-2021.

Protocolo: 719535

Portaria Nº 37.570, de 21 de oUtUBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 319/2021, de 07-
10-2021, protocolizado sob o Expediente nº 013169/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor rido GaMa BarroS, Motorista, matrícula nº 
0100374, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, nos termos 
do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 04-10 a 02-11-2021.

Protocolo: 719548
Portaria Nº 37.562, de 21 de oUtUBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 321/2021, de 13-
10-2021, protocolizado sob o Expediente nº 013357/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Marli da coNcEiÇÃo MarQUES, auxiliar Técnico 
de controle Externo, matrícula nº 0100057, 07 (sete) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 13 a 19-10-2021.

Protocolo: 719581
Portaria Nº 37.561, de 21 de oUtUBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 320/2021, de 13-
10-2021, protocolizado sob o Expediente nº 013356/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora claUdia adriaNa MENdES SaNToS, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101180, 05 (cinco) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 04 a 08-10-2021.

Protocolo: 719576
Portaria Nº 37.566, de 21 de oUtUBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 327/2021, de 18-
10-2021, protocolizado sob o Expediente nº 013368/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora MariÚcia dE fáTiMa SaNToS diaS dE lacErda, 
assessor Técnico de controle Externo, matrícula nº 3213781, 27 (vinte e 
sete) dias de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da 
lei nº 5.810/94, no período de 01 a 27-10-2021.

Protocolo: 719598
Portaria Nº 37.564 de 21 de oUtUBro de 2021.
a Subsecretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 325/2021, de 15-
10-2021, protocolizado sob o Expediente nº 013360/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Marilia do Socorro lEÃo riBEiro, asses-
sor administrativo, matrícula nº 0100808, 15 (quinze) dias de licença 
para acompanhar Pessoa da família, nos termos do artigo 85 da lei nº 
5.810/94, no período de 13 a 27-10-2021.

Protocolo: 719587
Portaria Nº 37.563 de 21 de oUtUBro de 2021.
a Subsecretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado 
do Pará, no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 
29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 324/2021, de 15-
10-2021, protocolizado sob o Expediente nº 013359/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JorGE BaTiSTa JUNior, auditor de controle Ex-
terno, matrícula nº 0695521 30 (trinta) dias de licença para acompanhar 
Pessoa da família, nos termos do artigo 85 da lei nº 5.810/94, no período 
de 13-10 a 11-11-2021.

Protocolo: 719584
Portaria Nº 37.565, de 21 de oUtUBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 326/2021, de 15-
10-2021, protocolizado sob o Expediente nº 013365/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora NaZarÉ oliVEira araÚJo auditor de controle Externo, 
matrícula nº 0580090, 09 (nove) dias de licença para tratamento de saúde, nos 
termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 07 a 15-10-2021.

Protocolo: 719592
Portaria Nº 37.567, de 21 de oUtUBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 315/2021, de 05-
10-2021, protocolizado sob o Expediente nº 013437/2021,
r E S o l V E:
1 - i - TorNar sem efeito a PorTaria Nº 37.547 de 14-10-2021, publicada 
no doE nº 34.735 de 15-10-2021.
2 - coNcEdEr à servidora fraNciMarY dE SoUZa alMEida, analista 
auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0100326, 18 (dezoito) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 21-09 a 08-10-2021.

Protocolo: 719605
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.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 37.573, de 21 de oUtUBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Expediente nº 013447/2021.
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora EdilENE laÍSE PiNTo rocHa dE alMEida, ana-
lista auxiliar de controle Externo, matrícula n° 0100487, para exercer em 
substituição o cargo em comissão de Diretora de Logística e Patrimônio 
NS-02, durante o impedimento da titular Márcia criSTiNa cUNHa roSa, 
no período de 10 a 24-01-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 719401
Portaria Nº 37.558, de 20 de oUtUBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 065/2021 – coordenadoria de adminis-
tração Predial- caP, protocolado sob o Expediente nº 013319/2021.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor diMaS TEiXEira cHaVES, agente auxiliar de Ser-
viços Gerais, matrícula nº 0100157, para substituir dENilSoN MarTiNS 
NaSciMENTo, matricula nº 0100280, no serviço de vigilância, no período 
de 17 a 23/10/2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 719145
Portaria Nº 37.557, de 20 de oUtUBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o disposto no artigo 2º e 3º, da resolução nº18.393, de 
06-12-2012,
coNSidEraNdo o Memorando nº 001/2021 – cadSEP, protocolizado sob 
o Expediente nº 013259/2021,
r E S o l V E :
i- rEVoGar a PorTaria nº 29.847, de 19-06-2015, publicada no d.o.E. 
nº 32.911, de 23-06-2015.
ii- dESiGNar as servidoras carla lEdo rEiS, auditor de controle Ex-
terno, matrícula nº 0101473, como coordenadora, ElYEda dE fáTiMa 
doS SaNToS PESSÔa, Subsecretária de Gestão de Pessoas, matrícula nº 
0100300, Maria dE fáTiMa coElHo, assessor Técnico de controle Ex-
terno, matrícula nº 0100020, para comporem a comissão de avaliação 
de Desempenho dos Servidores em Estágio Probatório, como membros 
Permanentes.
iii- dESiGNar os servidores EUGENio Maria doS SaNToS GUEdES, au-
xiliar Técnico de controle Externo, matrícula nº 0100300, e EllEN Mar-
GarETH da rocHa SoUZa, auditor de controle Externo, matrícula nº 
0071920, para comporem a comissão de avaliação de desempenho dos 
Servidores em Estágio Probatório, como membros Suplentes.
iV- Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 719142
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

triBUNaL de coNtas do estado do ParÁ
terMo aditiVo Nº: 05
coNtrato Nº: 08/2017.
daTa da aSSiNaTUra: 14/10/2021.
oBJETo: constitui objeto do presente termo aditivo, a atualização do valor 
a ser pago por item calculado pelo índice
iPca-iBGE (+ 8,9946%) e Prorrogação do Prazo de Vigência.
BaSE lEGal: Nos termos do disposto no art. 57, ii da lei federal nº. 
8.666/93 e alterações posteriores.
VALOR MENSAL ESTIMADO: O valor mensal do contrato, após atualização, 
com base no índice iPca-iBGE, passa a ser:
- item 01 (a): r$19.150,23 (dezenove mil, cento e cinquenta reais e vinte 
e três centavos);
- item 02 (B): r$ 8.551,15 (oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quinze centavos);
- item 03 (c): r$ 4.576,78 (quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais 
e setenta e oito centavos);
- item 04 (d): r$ 7.226,50 (sete mil, duzentos e vinte e seis reais e cin-
quenta centavos);
 o valor total mensal, passa a ser de r$39.504,65 (trinta e nove mil, qui-
nhentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos), e o valor global passa 
a ser de r$ 474.055,80 (quatrocentos e setenta e quatro mil, cinquenta e 
cinco reais e oitenta centavos).
da ViGÊNcia: início em 15/10/2021 e término em 15/10/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade Gestora:
020101......Tribunal de contas do Estado do Pará
Programa de Trabalho:
01.032.1455 6.267.................operacionalização das ações administrativas
fontes:
01 - recursos ordinários
12 – receita Patrimonial – outros Poderes
Natureza da despesa:
3.3.90.39..........................outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
contenção de crédito:
2021Nd00206
coNTraTada: JET TraNSPorTES lTda - ME, cNPJ nº 16.685.710/0001-32
ENdErEÇo: Tv. Enéas Pinheiro, nº 1639, Bairro - Marco, cep: 66095-105, 
na cidade de Belém, estado do Pará.
ordENador: Maria de lourdes lima de oliveira.

Protocolo: 719237

..

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aLteraÇÃo Na data da LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão eletrônico.
Número: 07/2021.
objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para presta-
ção de serviços de modernização estética e tecnológica de 03 (três) eleva-
dores instalados no Edifício Sede e Anexo II, conforme as especificações, 
condições, quantidades, características e prazos constantes no Termo de 
referência-anexo i do Edital.
Justificativa: Em função da necessidade de inclusão dos itens 04 e 05 do 
Termo de referência-anexo i do Edital, referente aos materiais ou peças 
para os elevadores atlas Schindler/Ed. Sede (6.1. Materiais para a cabina
-Estética), a sessão pública marcada para o dia 27/10/2021 será remarca-
da para o dia 11/11/2021.
Entrega do Edital: o Edital será fornecido pela internet, através dos portais 
do BaNco do BraSil, www.licitacoes-e.com.br, e do TriBUNal dE coN-
TaS do ESTado do Pará, www.tce.pa.gov.br.
observação: Qualquer pedido de esclarecimento, em relação a eventuais 
dúvidas na interpretação do Edital e seus anexos, deverá ser encaminhado 
à Pregoeira, exclusivamente por meio eletrônico, via e-mail: gisele.quei-
roz@tce.pa.gov.br, nos termos do item 12 do instrumento convocatório.
responsável pelo certame: Gisele Moura de Queiroz.
local de abertura: Site do Banco do Brasil: http://www.licitacoes-e.com.br
data do certame: 11 de novembro de 2021.
Hora/dia de recebimento das Propostas e documentos de Habilitação: até 
às 08 horas (horário oficial de Brasília-DF), do dia 11 de novembro de 
2021.
Hora/Dia da Sessão Pública: 09 horas (horário oficial de Brasília-DF), do 
dia 11 de novembro de 2021.
ordenadora: Maria de lourdes lima de oliveira – Presidente do TcE/Pa.

Protocolo: 719283
..

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto
conforme preceitua o art. 67 da lei nº 8.666/93 e para atender as ne-
cessidades de fiscalização dos contratos com a Administração, realiza-se 
o presente TErMo dE aPoSTilaMENTo, cujo objeto é a substituição do 
fiscal do contrato nº 17/2016 firmado com a empresa SGE Serviços Gerais 
e Engenharia Eireli, designando o servidor alcindo carmo damasceno Ban-
deira, como fiscal titular,
a partir de 18.10.21.
Belém-Pa, 21 de outubro de 2021.
Gilberto Jáder Serique
Secretário de administração

Protocolo: 719602
.

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto Nº 252/2021
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a Senhora ANA 
aMÉlia SaNToS raMoS  (cPf: 104.632.592-20), diretora à época, de 
que no dia 27.10.2021, às 09h30min, o Plenário deste Tribunal julgará 
na Sessão Virtual o Processo nº. 501134/2012, que trata da Prestação 
de contas do 1º cENTro rEGioNal dE ProTEÇÃo Social, referente ao 
Exercício financeiro de 2011, tendo como relator o Excelentíssimo conse-
lheiro Nelson chaves.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 261- a 
c/c o art. 177, § 3º do regimento do TcE-Pa, o (a) interessado (a) poderá 
produzir Sustentação oral por ocasião do referido julgamento, devendo, 
entretanto, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão, formalizar 
requerimento com assinatura digital e preencher o formulário eletrônico 
disponibilizado no Portal do TcE-Pa, na rede mundial de computadores 
(internet), no seguinte endereço:
https://www.tce.pa.gov.br/plenariovirtual/conta/autenticacao?returnUr-
l=%2fplenariovirtual%2f
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 21 de outubro de 2021.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
resoLUÇÃo Nº 19.309
(Processo n.º tc/009424/2021)
altera a resolução nº 19.272/2021 que dispõe sobre o Teletrabalho no 
âmbito do Tribunal de contas do Estado do Pará.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções constitucionais, legais e regimentais,
CONSIDERANDO o recebimento de mensagem por meio de correio eletrô-
nico pelo Gabinete do Excelentíssimo Senhor conselheiro Substituto Julival 
Silva rocha, em 21 de julho de 2021, que, dentre outras matérias, informa 
a existência de proposição normativa de iniciativa do eminente conselheiro 
Nelson luiz Teixeira chaves;
coNSidEraNdo a excelência da proposta que visa à melhoria da qualida-
de de vida dos servidores, por meio do fortalecimento dos vínculos afetivos 
familiares, o que se revela salutar à dignidade da pessoa, uma vez que 
induz ao pleno desenvolvimento das potencialidades humanas;
coNSidEraNdo que ainda não se tem conhecimento da análise de custos 
diretos e indiretos para a instalação, funcionamento e manutenção da es-
trutura administrativa necessária à concretização da proposta originária;
coNSidEraNdo que a implementação da proposta originária resultará no 
incremento de despesas correntes (funcionamento e manutenção), o que 
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impõe a necessidade de autorização legal; sobretudo se consideradas as 
limitações de gastos previstas na lei complementar nº 173/2020;
coNSidEraNdo que o Tribunal de contas do Estado do Pará já regulamen-
tou o teletrabalho e dispõe de recursos tecnológicos para o desempenho 
do trabalho remoto;
coNSidEraNdo que o teletrabalho também possibilitará o alcance das 
nobres razões que inspiraram o nobre proponente originário;
coNSidEraNdo a proposta de alteração da resolução TcE/Pa nº 19.272, 
de 26.5.2021, de iniciativa do Excelentíssimo Senhor conselheiro Substitu-
to Julival Silva rocha com o intuito de garantir a opção ao teletrabalho para 
as servidoras deste Tribunal, no período subsequente à licença maternida-
de até a idade de quinze meses dos filhos e
CONSIDERANDO, finalmente, a manifestação da Presidência, constante da 
ata nº 5.788, desta data.
rESolVE, unanimemente:
art. 1º a resolução nº 19.272, de 26 de maio de 2021, passa a vigorar com 
as seguintes alterações:
 “art. 4º ...........................................................................................
Parágrafo único. a incidência do disposto no caput deverá ser compatibili-
zada com a opção assegurada pelo §4º do art. 11.”
“art. 7º ..................................................................................
§1º-a. Para as servidoras que optarem pelo disposto no § 4º do art. 11, 
as metas previstas no § 1º deverão ser, no mínimo, 10% (dez por cento) 
e, no máximo, 20% (vinte por cento) superiores àquelas estipuladas para 
os servidores que executarem as mesmas atividades nas dependências do 
TcEPa.
......................................................................................”
“art. 10. ................................................................................
§3º as limitações previstas no caput e no § 2º não se aplicarão às servido-
ras que optarem pelo teletrabalho, nos termos do § 4º do art. 11.”
“art. 11. ......................................................................................
V – que tenham filhos maiores de 15 (quinze) meses até dois anos ou se-
jam adotantes, até completar dois anos de adoção; (Nr)
................................................................................
§4º É assegurada à servidora a opção pelo teletrabalho no período subse-
quente ao término da licença maternidade até que o filho atinja a idade de 
15 (quinze) meses.”
“art. 12. o teletrabalho, ressalvado o disposto no § 4º do art. 11, pode, a 
qualquer momento, ser interrompido: (Nr)
..................................................................................................”
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão ordi-
nária Virtual de 22 de setembro de 2021.
resoLUÇÃo Nº 19.272(*)
(Processo nº tc/003917/2021)
dispõe sobre a instituição do Teletrabalho no âmbito do Tribunal de 
contas do Estado do Pará
o Tribunal de contas do Estado do Pará (TcE-Pa), no uso de atribuições que 
lhe conferem a constituição federal, a constituição Estadual e a lei comple-
mentar Estadual nº 081, de 26/04/2012 (lei orgânica do TcE-Pa) e;
considerando a necessidade de aprimorar as medidas de prevenção ao 
contágio pelo coronavírus (covid-19) no âmbito deste Tribunal de contas;
Considerando a necessidade de zelar pelo princípio da eficiência, previsto 
no art. 37 da constituição federal;
considerando a possibilidade de redução de custos operacionais e a ne-
cessidade de imprimir maior produtividade à instrução de processos de 
fiscalização e a outros trabalhos do TCE-PA;
considerando as vantagens e benefícios diretos e indiretos resultantes do 
teletrabalho para a administração, para o servidor e para a sociedade,
Considerando, finalmente, a manifestação da Presidência, constante da Ata 
nº 5.771, desta data.
rESolVE,  unanimemente:
art. 1º fica instituído o Teletrabalho no âmbito do Tribunal de contas do 
Estado do Pará, da forma como estabelecido nesta resolução.
caPÍtULo i
disPosiÇÕes Gerais
art. 2º as atividades dos servidores do Tribunal de contas do Estado do 
Pará poderão ser realizadas fora das dependências do TcE-Pa, de forma re-
mota, na modalidade de teletrabalho, observadas as diretrizes, os termos 
e as condições estabelecidos nesta resolução.
Art. 3º Para os fins de que trata esta Resolução, entende-se por:
i – teletrabalho: modalidade de trabalho em que o cumprimento da jorna-
da pelo servidor pode ser realizado fora das dependências do Tribunal de 
contas, de forma remota, mediante a utilização de tecnologias de informa-
ção e de comunicação;
ii – unidade: subdivisão administrativa do Tribunal de contas do Estado do 
Pará dotada de gestor (Secretarias, Gabinete da Presidência, Procuradoria, 
corregedoria e ouvidoria);
iii – gestor da unidade: servidor ocupante de cargo em comissão respon-
sável pelo gerenciamento da unidade;
IV – chefia da unidade de trabalho: servidor ocupante de função gratificada 
responsável pela gestão da unidade de trabalho ao qual se subordinam 
outros servidores lotados nessa unidade; e
V – unidade de trabalho: subdivisão da unidade, onde o servidor está lotado.
art. 4º a utilização da modalidade de teletrabalho consiste numa faculdade 
em função da conveniência do serviço, não caracterizando direito ou dever 
do servidor, sendo restrita às atribuições compatíveis com o trabalho re-
moto, e que, em função da característica do serviço, possibilite mensurar 
objetivamente o desempenho do servidor.
Parágrafo único. a incidência do disposto no caput deverá ser compatibili-
zada com a opção assegurada pelo §4º do art. 11.
(*) parágrafo único incluído pela resolução nº 19.309 de 22/09/2021.

art. 5º São objetivos do teletrabalho:
i – aumentar a produtividade e a qualidade de trabalho dos servidores;
ii – promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da 
eficiência e da efetividade dos serviços prestados à sociedade;
iii – promover mecanismos para atrair servidores, motivá-los e compro-
metê-los com os objetivos da instituição;
iV – contribuir para a melhoria de programas socioambientais, com di-
minuição de poluentes e a redução no consumo de água, esgoto, energia 
elétrica, papel e de outros bens e serviços disponibilizados no TcE-Pa;
V – ampliar a possibilidade de trabalho aos servidores com dificuldade de 
deslocamento para as dependências do TcE-Pa;
Vi – possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos servidores;
Vii – estimular o desenvolvimento de talentos, o trabalho criativo e a inovação; e
Viii – economizar tempo e reduzir custo de deslocamento dos servidores 
até o local de trabalho.
Parágrafo único. a utilização da modalidade teletrabalho não deve obstruir o 
convívio social e laboral, a cooperação e a integração do servidor participante, 
incluída a pessoa com deficiência, nem embaraçar o direito ao tempo livre.
caPÍtULo ii
dos critÉrios Para a reaLiZaÇÃo do teLetraBaLHo
art. 6º a autorização para a realização de teletrabalho no TcE-Pa observa-
rá os seguintes requisitos:
I – ser solicitada pela chefia da unidade de trabalho de lotação do servidor, 
mediante registro no formulário de Planejamento e acompanhamento de 
Teletrabalho a que se refere o § 1º do art. 7º desta resolução, observada 
a carência do art. 10, § 2º; e
ii – ser autorizada pelos Secretários das unidades, chefe de Gabinete da 
Presidência, Procurador, diretor da ouvidoria ou diretor da corregedoria, no 
âmbito de suas competências, por prazo não superior ao disposto no art. 10.
Parágrafo único. a execução de atividades em regime de teletrabalho, sem 
a respectiva autorização, configurará falta não justificada ao trabalho e 
poderá acarretar inassiduidade habitual e abandono de cargo nos termos 
estabelecidos na lei nº 5.810, de 20 de janeiro de 1994.
art. 7º as atividades de teletrabalho deverão ser previamente acordadas 
entre a chefia da unidade de trabalho e o servidor, com o estabelecimento 
de metas de desempenho, que considerem os produtos esperados, respec-
tivos prazos de entrega e cronograma de reuniões para eventual revisão e 
ajustes de metas.
§1º as metas de desempenho a serem alcançadas pelo servidor serão 
registradas no formulário de Planejamento e acompanhamento de Teletra-
balho (fPaT - anexo i), e deverão ser, no mínimo, 20% (vinte por cento) 
superiores àquelas estipuladas para os servidores que executarem as mes-
mas atividades nas dependências do TcE-Pa.
§1º-a. Para as servidoras que optarem pelo disposto no § 4º do art. 11, as 
metas previstas no § 1º deverão ser, no mínimo, 10% (dez por cento) e, no 
máximo, 20% (vinte por cento) superiores àquelas estipuladas para os ser-
vidores que executarem as mesmas atividades nas dependências do TcEPa.
(*) § 1º-a incluído pela resolução nº 19.309 de 22/09/2021.
§2º os trabalhos acordados, nos termos do caput deste artigo, devem 
ser apresentados à chefia da unidade de trabalho pelo servidor em tele-
trabalho, em conformidade com as metas de desempenho e cronograma 
previamente estabelecidos.
§3º as metas pactuadas serão avaliadas ao término do período indicado 
no formulário de Planejamento e acompanhamento de Teletrabalho, não 
substituindo as avaliações de desempenho do servidor em estágio proba-
tório ou em progressão funcional nos sistemas próprios.
§4º A chefia da unidade de trabalho deverá se manifestar sobre os traba-
lhos apresentados pelo servidor, em até trinta dias do fim do prazo acorda-
do, podendo recusá-los mediante justificativa fundamentada.
§5º É vedada a contribuição voluntária ou remunerada de terceiros, servi-
dores ou não, para o cumprimento das metas estabelecidas.§6º ao assinar 
o fPaT, o servidor estará declarando que a instalação na qual exercerá 
suas atividades de trabalho remoto atende às exigências ergonômicas, nos 
termos do art. 15, inciso iX desta resolução.
art. 8º o alcance das metas de desempenho pelos servidores em regime 
de teletrabalho equivalerá ao cumprimento da respectiva jornada de tra-
balho, com frequência integral, e será considerado para todos os fins de 
direito, incluído o auxílio alimentação.
§1º caso o servidor participante do teletrabalho não atinja as metas de 
desempenho inicialmente estabelecidas, deverá apresentar à chefia da uni-
dade de trabalho justificativa que fundamente o não atingimento.
§2º No caso de ser aceita a justificativa apresentada pelo servidor, ficará 
permitida, a critério da chefia da unidade de trabalho, a concessão do 
complemento da meta.
§3º o servidor que não atingir a meta de produtividade estabelecida, de for-
ma injustificada por 2 (dois) meses consecutivos ou por 3 (três) meses alter-
nados, será excluído do teletrabalho pelo período mínimo de 01 ano, devendo 
o gestor da unidade comunicar o fato à Secretaria de Gestão de Pessoas.
art. 9º É vedada a atuação no regime de teletrabalho de servidor que:
i – tenha subordinados;
II – ocupe função gratificada ou cargo em comissão de direção ou chefia;
iii – tenha sofrido penalidade disciplinar nos dois anos anteriores à indicação;
iV – tenha retornado ao trabalho presencial por descumprimento aos de-
veres previstos nesta resolução; e
V – cumpra estágio probatório e não tenha completado 1/3 (um terço) do 
período necessário à conclusão do referido estágio.
Parágrafo único. o teletrabalho não exclui a participação do servidor em 
reuniões, cursos ou eventos institucionais.
art. 10. o regime de teletrabalho deverá observar o prazo máximo de 6 
(seis) meses e a limitação da quantidade de servidores, por unidade, em 
até 30% (trinta por cento) de sua lotação efetiva, com exceção da Secre-
taria de controle Externo, que pode chegar a 50% (cinquenta por cento) 
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de sua lotação.
§1º Será mantida a capacidade plena de funcionamento dos setores em 
que haja atendimento ao público externo e interno.
§2º o servidor que tiver cumprido período de teletrabalho, limitado ao 
prazo máximo previsto no caput, deverá cumprir carência, em regime de 
trabalho presencial, por período igual ou superior ao do regime anterior, 
para que possa estar apto a requerer novo interstício de teletrabalho.
§3º as limitações previstas no caput e no § 2º não se aplicarão às servido-
ras que optarem pelo teletrabalho, nos termos do § 4º do art. 11.
(*) § 3º incluído pela resolução nº 19.309 de 22/09/2021.
art. 11. Na mesma unidade de trabalho, havendo mais de um servidor 
interessado no teletrabalho, terão prioridade os servidores:
I – com deficiência ou mobilidade reduzida;
II – que se encontrem em tratamento médico que demande flexibilidade de 
horário e local de execução de suas tarefas;
III – que tenham filhos, cônjuge ou dependentes com deficiência;
iV – gestantes e lactantes, durante o período de gestação e amamentação;
V – que tenham filhos maiores de 15 (quinze) meses até dois anos ou se-
jam adotantes, até completar dois anos de adoção;
(*) inciso V com redação alterada pela resolução nº 19.309 de 22/09/2021.
Vi – com pais idosos portadores de doença grave, comprovada por meio de 
laudo médico e apresentação de documentos que atestem ser o principal 
responsável pelos cuidados do genitor;
Vii – idosos; e
Viii – que integrem grupo de risco para a covid-19, enquanto perdurar a 
pandemia do SarS-cov-2.
§1º as prioridades previstas nos incisos i, ii, iii, iV, Vi e Viii deverão ser com-
provadas por meio de laudo médico e exames, os quais serão submetidos a 
parecer conclusivo da coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida do TcE-Pa.
§2º o gestor da unidade promoverá o revezamento, sempre que possível, 
de servidores interessados em participar do teletrabalho.
§3º Quando for verificado que o número de requerentes com prioridade 
para o teletrabalho pode gerar extrapolação dos percentuais estabelecidos 
no art. 10, os servidores enquadrados nos incisos ii, Vi e Vii terão prefe-
rência sobre os demais casos previstos neste artigo.
§4º É assegurada à servidora a opção pelo teletrabalho no período subse-
quente ao término da licença maternidade até que o filho atinja a idade de 
15 (quinze) meses.
(*) § 4º incluído pela resolução nº 19.309 de 22/09/2021.
art. 12. o teletrabalho, ressalvado o disposto no § 4º do art. 11, pode, a 
qualquer momento, ser interrompido:
(*) art. 12, caput, com redação alterada pela resolução nº 19.309 de 
22/09/2021.
i – a critério do gestor da unidade na qual o servidor esteja lotado, no 
interesse da administração;
II – a pedido da chefia da unidade de trabalho do servidor, no interesse da 
administração; e
iii – a pedido do servidor.
caPÍtULo iii
direitos e deVeres dos serVidores
art. 13. os efeitos jurídicos do trabalho realizado à distância equiparam-se 
àqueles decorrentes da atividade laboral exercida mediante subordinação 
pessoal e direta nas dependências do TcEPa.
§1º as férias, licenças-prêmio, licenças para tratamento de saúde e os de-
mais eventos relacionados à vida funcional dos servidores em teletrabalho 
deverão ser formalizados administrativamente, dentro dos prazos legais, a 
fim de assegurar direitos e responsabilidades.
§2º serão resguardadas a privacidade do domicílio e as informações de 
contato do servidor frente ao público externo e interno.
art. 14. São deveres do servidor participante do teletrabalho:
I – cumprir a meta de desempenho estabelecida, dentro dos prazos fixa-
dos e com a qualidade exigida pela chefia da unidade de trabalho ou pelo 
gestor da unidade;
ii – atender às convocações para comparecimento às dependências do Tribunal, 
sempre que houver necessidade da unidade ou interesse da administração;
iii – manter os números de telefones de contato permanentemente atu-
alizados e os aparelhos telefônicos ativos durante o horário regular de 
funcionamento do TcE-Pa;
iV – consultar diariamente, nos dias úteis, a sua caixa postal individual de 
correio eletrônico institucional;
V – manter a chefia da unidade de trabalho e/ou o gestor da unidade in-
formados acerca da evolução do trabalho pactuado, bem como apontar, de 
imediato, eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar ou 
prejudicar a entrega do trabalho;
Vi – disponibilizar minutas do trabalho acordado nos termos previstos no 
art. 7º desta Resolução, para apreciação e orientação da chefia da unidade 
de trabalho, sempre que solicitado;
Vii – gravar os arquivos produzidos em formato compatível com o pacote 
de aplicativos utilizados no TcE-Pa;
VIII – reunir-se periodicamente com a chefia da unidade de trabalho para 
apresentação dos resultados parciais e finais e obter orientações e infor-
mações, de modo a proporcionar o acompanhamento dos trabalhos e a 
obtenção de outras informações;
IX – providenciar, às suas custas, as estruturas física e tecnológica neces-
sárias e adequadas à realização do teletrabalho, não podendo valer-se de 
eventuais deficiências dessas estruturas como escusa para o descumpri-
mento das metas acordadas; e
X – preservar o sigilo ou restrição de dados e documentos acessados de forma 
remota, sob pena de responsabilidade, nos termos da legislação vigente.
§1º Na hipótese do descumprimento dos incisos I, II e VIII deste artigo, 
o servidor deverá prestar, à chefia da unidade de trabalho, justificativas 
sobre os motivos que deram causa à situação.

§2º Não acolhidas as justificativas a que se refere o parágrafo anterior, o 
servidor não terá o correspondente registro de frequência.
Art. 15. Verificado o descumprimento dos deveres dispostos no art. 14 ou 
em caso de denúncia identificada, o servidor deverá prestar esclarecimen-
tos à chefia da unidade de trabalho, que os repassará ao gestor da unida-
de, o qual poderá determinar a imediata suspensão do trabalho remoto.
Parágrafo único. Além da temporária ou definitiva suspensão imediata da 
realização de teletrabalho conferida ao servidor, a autoridade competen-
te poderá promover a abertura de procedimento administrativo disciplinar 
para a apuração de responsabilidade.
caPÍtULo iV
deVeres da cHeFia da UNidade de traBaLHo e
dos Gestores das UNidades
Art. 16. Cabe à chefia da unidade de trabalho do servidor, no que concerne 
ao teletrabalho:
i – indicar ao gestor da unidade, dentre os interessados, os servidores 
que realizarão atividades em regime de teletrabalho, fundamentando a 
escolha, respeitadas as prioridades arroladas neste dispositivo, o princípio 
da impessoalidade e os critérios de comprometimento, habilidades, auto-
gerenciamento de tempo e da organização do servidor;
ii – acompanhar e avaliar o trabalho e a adaptação dos servidores em 
regime de teletrabalho;
III – comunicar à Secretaria de Gestão de Pessoas, para fins de registro 
nos assentamentos funcionais, a inclusão e exclusão dos servidores em 
teletrabalho, com a anuência prévia do gestor da unidade;
iV – monitorar e aferir o cumprimento das metas estabelecidas, as quais 
serão estipuladas de forma mensal;
V – dar ciência ao gestor da unidade, na qual o servidor esteja lotado, 
sobre a evolução dos trabalhos, as dificuldades encontradas e outras ocor-
rências que possam impactar o andamento das atividades; e
Vi – propor, ao gestor da unidade, com a devida fundamentação, a inter-
rupção de teletrabalho autorizado para o servidor.
Art. 17. São atribuições da chefia da unidade de trabalho, em conjunto com 
o gestor da unidade, acompanhar o trabalho dos servidores em regime de 
teletrabalho, monitorar o cumprimento das metas estabelecidas e avaliar a 
qualidade do trabalho apresentado, bem como informar mensalmente os pe-
ríodos de afastamentos dos servidores à Secretaria de Gestão de Pessoas.
art. 18. a Secretaria de Gestão de Pessoas fará o acompanhamento de gesto-
res e servidores envolvidos com a modalidade teletrabalho, competindo-lhe:
i – proceder à instrução dos requerimentos do teletrabalho;
ii – consignar o registro do teletrabalho nos assentamentos funcionais dos 
participantes; e
iii – disponibilizar no Portal da intranet o nome dos servidores que estão 
atuando em teletrabalho, com atualização mensal.
art. 19. compete à Secretaria de Tecnologia da informação:
i – Viabilizar o acesso remoto aos sistemas institucionais dos servidores 
em regime de teletrabalho, divulgando os requisitos tecnológicos mínimos 
necessários para tal acesso;
ii – Prestar serviço de suporte aos usuários em teletrabalho, exclusiva-
mente relacionado ao acesso e ao funcionamento dos sistemas institu-
cionais e documentos compartilhados (usuário 30), durante o horário de 
expediente do órgão; e
iii – Manter atualizados os canais de acesso ao serviço de suporte ao usu-
ário em teletrabalho e o atendimento aos chamados.
Parágrafo único. Excepcionalmente e por justificada necessidade de servi-
ço, a SETiN poderá ser acionada fora do horário de expediente, por meio 
de contato entre os gestores das unidades.
caPÍtULo V
das disPosiÇÕes FiNais
art. 20. durante o período de realização de teletrabalho, o servidor não 
fará jus ao acúmulo e compensação de horas pelo banco de horas.
art. 21. Não caberá pagamento de adicional por prestação de serviços ex-
traordinários ou qualquer outro adicional, como o noturno, tampouco com-
pensação em horas, para o alcance das metas previamente estipuladas.
art. 22. Em casos de situação de emergência, como o da Pandemia da 
Covid-19, ficarão excetuadas as previsões do art. 7º, § 1º, no que se re-
fere ao percentual de 20% (vinte por cento), bem como do art. 10 desta 
resolução, enquanto durar a situação de excepcionalidade.
art. 23. a não observância dos dispositivos desta resolução sujeita os infratores, iso-
lada ou cumulativamente, a sanções administrativas, civis e penais, nos termos da 
legislação pertinente, assegurados aos envolvidos o contraditório e a ampla defesa.
art. 24. os casos omissos serão dirimidos pela Presidência do TcE-Pa.
art. 25. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão ordi-
nária Virtual de 26 de maio de 2021.
(*) republicada com as alterações processadas pela resolução nº 19.309 
de 22/09/2021.
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resoLUÇÃo Nº 19.272
aNeXo i

ForMULÁrio de PLaNeJaMeNto e 
acoMPaNHaMeNto de teLetraBaLHo  

Solicitamos autorização para que o(a) servidor(a) XXXXXXXXXXXXXXX, matr.: 
XXXXXXXX, possa realizar Teletrabalho, estando devidamente cientificado(a), 
conforme assinatura neste formulário, acerca dos direitos e deveres previstos 

nos capítulos iii e iV da resolução nº 19.272/2021, bem como das metas abaixo 
pactuadas para realização durante o trabalho remoto, ficando dispensado(a) de 

comparecer às dependências do TcE-Pa entre os dias XX/XX/XXXX a XX/XX/
XXXX.

 

Unidade de Trabalho:   
Chefia imediata:  

Nome Matrícula Telefone e e-mail
   

Servidor(a) em Teletrabalho:  
Nome Matrícula Telefone e e-mail

   
Período de Teletrabalho:   

Metas e produtos pactuados por período  

 Avaliação da Chefia imediataPrazoDescrição Nº
 acompanhamento da situação²Situação¹Términoinício

 1
 2
 3
 4
 5
 6

 legenda:

 concluído no prazo (a); concluído antes do prazo(B); concluído com atraso(c)
Situação¹:

 Observações da chefia imediata acerca do monitoramento da situação da meta 
e de possíveis fatores intervenientes (doença, problemas de rede ou de equipa-
mento, etc), incluindo eventual revisão e ajuste de metas ou determinação de 

prorrogação de prazo para execução da meta, segundo o cronograma de reuniões 
a ser acordado (art. 7º, resolução 19.272//2021)acompanhamento da situação²:

 
 

 Assinaturas eletrônicas:
 

resoLUÇÃo Nº 19.318
(Processo nº tc/512031/2018)
autoriza a Presidência a celebrar o segundo Termo aditivo ao Termo de acordo 
de Cooperação Técnica firmado com o MPF-PRE e TCM que teve por objeto a 
implementação do SiScoNTa ElEiToral no âmbito deste Tribunal.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições regimentais,
considerando o necessário intercâmbio entre as instituições Públicas es-
pecialmente entre órgãos congêneres, visando a troca de informações e o 
aprimoramento dos serviços públicos;
Considerando que cabe aos Tribunais de Contas o exercício de fiscalização 
e o controle dos atos praticados pelos jurisdicionados;
considerando o que dispõe o art. 12, inciso ii, alínea “b” do riTcE;
considerando o parecer favorável da Procuradoria deste Tribunal de contas 
do Estado do Pará;
considerando ainda, a manifestação da Presidência, constante da ata nº. 
5.791, desta data;
r E S o l V E unanimemente,
art. 1º fica autorizada a Presidência a celebrar o segundo Termo aditivo 
ao Termo de acordo de cooperação Técnica nº 002/2020/MPf-Pa/TcEPa/
TcMPa, ajustado com o Ministério Público federal – Procuradoria regional 
Eleitoral e com o Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará, que 
visa a prorrogação da avença por 24 (vinte e quatro) meses e a atualiza-
ção para constar a eleição de 2022 como novo objeto de controle externo 
eleitoral, além de outros dispositivos visando implementar melhorias na 
atuação conjunta das instituições que firmam o termo.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão ordi-
nária Virtual de 13 de outubro de 2021.

Protocolo: 719626

..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de editaL
editaL de cHaMaMeNto PÚBLico Para doaÇÃo de BeNs iNserVÍVeis
NÚMero: 01/2021-MPc/Pa
Processo Nº: 2021/511424
oBJETo: alienação de bens públicos do acervo patrimonial do Ministério Pú-
blico de contas do Estado do Pará, na forma de doaÇÃo, exclusiva para 
materiais e equipamentos, organizados em lotes, conforme anexo i do Edital.
daTa E locaiS dE rETirada do EdiTal: de 22/10/2021 a 09/11/2021, jun-
to à Comissão Especial de Desfazimento de Bens Móveis (no edifício-sede do 
Ministério Público de contas do Estado do Pará, localizado à avenida Nazaré, 
nº 766, Bairro Nazaré – Belém/Pa); no sítio eletrônico do MPC/PA (www.mpc.
pa.gov.br/transparência/licitações) ou no portal www.compraspara.pa.gov.br.
croNoGraMa

atividade datas e locais

impugnação ao edital até 2 (dois) dias úteis antes da última data estipulada para apresentação 
das Solicitações de doação de Bens Públicos.

Visitação para conhecimento dos lotes de 
bens para doação

4 e 5 de novembro de 2021, no horário de 09:00h às 13:00 horas, no 
edifício-sede do MPc/Pa.

apresentação das Solicitações de doação 
de Bens Públicos e da documentação de 

Habilitação

8 e 9 de novembro do 2021, no horário de 09:00h às 13:30 horas, no 
edifício-sede do MPc/Pa.

Sessão Pública para sorteio, em caso de 
empate entre órgãos/entidades com mesmo 

grau de preferência.
16/11/2021 às 10:00h, no edifício sede do MPc/Pa.

Publicação do resultado Dia 19 de novembro de 2021, na Imprensa Oficial do Estado e no sítio 
eletrônico do MPC/PA.

apresentação de eventuais recursos adminis-
trativos de contestação do resultado

até o segundo dia útil contado a partir da publicação do resultado na 
Imprensa Oficial do Estado.

Prazo para retirada dos bens doados Até 5 (cinco) dias úteis após a publicação do resultado final.

responsável pelo certame: ana rosa Bassalo crispino
ordenador: Guilherme da costa Sperry, Procurador Geral de contas do 
Estado do Pará

Protocolo: 719201
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da recoMeNdaÇÃo Nº 01/2021-2Pc/MPc/Pa
o Procurador de contas do Estado felipe rosa cruz torna pública a re-
comendação nº 01/2021-2Pc/MPc/Pa, que é oriunda do Procedimento 
Apuratório Preliminar nº 2021/0117-4, cuja interessada é a Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Pará - ProdEPa.
Objeto: Apuração da licitude do processo licitatório do Pregão Eletrônico nº 
012/2021 realizado pela Empresa de Tecnologia da informação e comuni-
cação do Pará – ProdEPa.
o Ministério Público de contas do Estado do Pará, por intermédio do Pro-
curador de contas signatário, no exercício das atribuições que lhe são con-
feridas pelos artigos nos arts. 127, caput, 129, incisos ii e Vi, c/c 130 da 
constituição federal; art. 27, parágrafo único, inciso iV, da lei federal 
8.625/1993; art. 55, inciso iV, da lei complementar Estadual nº 57/2006; 
e arts. 1º; 11, inciso V; 13 e 15 da lei orgânica do MPc/Pa, lei comple-
mentar Estadual nº 09, de 27.01.1992 (com a redação dada pela lc 106, 
de 21.07.2016) e demais dispositivos pertinentes à espécie;
rEcoMENda à Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Pará – Prodepa que: a) Ao realizar novos procedimentos licitatórios, se 
cerque de todos os cuidados necessários para que contemple, em seus es-
tudos técnicos, todas as tecnologias existentes no mercado relacionadas ao 
objeto da licitação; b) Sempre que haja alteração na descrição, quantidade 
ou outro elemento substancial do objeto licitado, seja feita a republicação 
do edital e do termo de referência.
Considerando a natureza do caso, fica estabelecido o prazo de 5 (cinco) 
dias, contados do recebimento, para responder por escrito sobre sua ade-
são ou não às recomendações.
cabe destacar que, no caso de não acatamento, este Ministério Público 
de contas avaliará a possibilidade de provocar a jurisdição contenciosa do 
Tribunal de contas do Estado.
Esta recomendação não dispensa o cumprimento dos demais comandos 
constitucionais, legais e infralegais e das decisões do controle externo ou 
judiciais relativos ao tema de que trata.
Belém, 21 de outubro de 2021.
felipe rosa cruz
Procurador de contas
Titular da 2º Procuradoria de contas

Protocolo: 719137



178  diário oficial Nº 34.744 Sexta-feira, 22 DE OUTUBRO DE 2021

Portaria N° 242/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os documentos e informações constantes dos autos do 
procedimento administrativo eletrônico nº 2021/874898, processo admi-
nistrativo disciplinar instaurado para apurar irregularidades atribuídas ao 
servidor daVi KETlEY SoUSa MoraES, matrícula nº 200267, ocupante do 
cargo efetivo de assistente Ministerial de informática, lotado no depar-
tamento de Tecnologia da informação e Telecomunicações, no âmbito do 
processo administrativo nº 2020/198734;
coNSidEraNdo que, de acordo com as provas produzidas nos autos e em 
consonância com os termos do minudente relatório final da Comissão de 
processo administrativo disciplinar (PaE nº 2021/874898), o servidor daVi 
KETlEY SoUSa MoraES não observou a vedação prevista no art. 9º, iii, 
da lei federal nº 8.666/93, incorrendo, desse modo, na infração funcional 
consistente na violação do dever previsto no art. 177, Vi, da lei estadual 
nº 5.810/1994;
coNSidEraNdo o Parecer Jurídico nº 139/2021-aSJUr/MPc/Pa, parte in-
tegrante desta decisão, que opina pela regularidade dos trabalhos apurató-
rios desenvolvidos, em seus aspectos formal e material; e
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 184, 188 e 224, caput, da lei es-
tadual nº 5.810/1994;
rESolVE:
art. 1º. rEPrEENdEr, nos termos do artigo 188 da lei estadual nº 
5.810/1994, o servidor daVi KETlEY SoUSa MoraES, matrícula nº 
200267, ocupante do cargo efetivo de assistente Ministerial de informá-
tica, lotado no departamento de Tecnologia da informação e Telecomu-
nicações, por não ter observado a vedação prevista no art. 9º, iii, da 
lei federal nº 8.666/93, incorrendo, desse modo, na infração funcional 
consistente na violação do dever previsto no art. 177, Vi, da lei estadual 
nº 5.810/1994, no âmbito do processo administrativo nº 2020/198734, 
conforme apurado no processo administrativo disciplinar nº 2021/874898.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 20 de outubro de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 719181
Portaria N° 244/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a PorTaria nº 37.559, de 20/10/2021, do Tribunal de 
Contas do Estado, publicada no Diário Oficial do Estado de 21/10/2021, 
que dispõe sobre os pontos facultativos dos dias 28/10/2021 e 01/11/2021 
e sua respectiva forma de compensação;
coNSidEraNdo a correlação administrativa entre este Órgão Ministerial e 
aquela corte de contas,
rESolVE:
adotar os mesmos procedimentos de funcionamento administrativo 
dispostos na PorTaria nº 37.559/2021 –TcE/Pa.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 719693
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

desiGNar serVidor
.

republicada por incorreção no d.o.e. de 08 de outubro de 2021
Portaria Nº 3293/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, 
e considerando os termos dos e-mails datados de 05, 15 e 19/10/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça de 3ª Entrância ÉriKa MENEZES dE 
OLIVEIRA para responder pela Chefia de Gabinete da Procuradoria-Geral 
de Justiça, durante o afastamento do titular, alEXaNdrE MarcUS foNSE-
ca ToUriNHo, no período de 18 a 19/10/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 06 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 3554/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 081/2021/MPPa/craPSii, de 
01/09/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 12650/2021, em 01/09/2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 1º, § 1º, inciso ii, da resolução n.º 30, de 
19/05/2008, publicada no d.o.U. de 27/05/2008, que veda a cumulação, pelo 
membro do Ministério Público que estiver exercendo cargo ou função de confian-
ça na administração superior da instituição, com o exercício da função eleitoral
r E S o l V E:
i - diSPENSar, a contar de 01/09/2021, o Promotor de Justiça lEoNardo 
JorGE liMa caldaS da função de coordenador da região administrativa 
10 - região Sudeste ii, designado pela PorTaria n.º 45/2021-MP/PGJ, de 
15/01/2021, publicada no d.o.E. de 21/01/2021.
ii - diSPENSar, a contar de 02/09/2021, a Promotora de Justiça 
roSÂNGEla ESTUMaNo GoNÇalVES HarTMaNN da função de Vice-
coordenador da região administrativa 10 - região Sudeste ii, designada 

pela PorTaria n.º 45/2021-MP/PGJ, de 15/01/2021, publicada no d.o.E. 
de 21/01/2021.
iii - dESiGNar a Promotora de Justiça roSÂNGEla ESTUMaNo GoNÇal-
VES HarTMaNN para, sem prejuízo de suas atribuições, exerce a função 
de coordenador região administrativa 10 - região Sudeste ii, no período 
de 02/09 a 31/12/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 20 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 3555/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições le-
gais, e considerando os termos do ofício n.º 124/2021-ouvidoria-Geral/
MPPa, de 05/10/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 14897/2021, em 
05/10/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar o Procurador de Justiça cláUdio BEZErra dE MElo, 2º Vi-
ce-ouvidor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará, para exercer o 
cargo de ouvidor-Geral do Ministério Público, durante o afastamento do 
titular, adÉlio MENdES doS SaNToS, no período de 07 a 08/10/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 20 de outubro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 719458
.

coNtrato
.

Núm. do contrato: 114/2021-MP/Pa
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 041/2021 e Ata de Registro 
de Preços nº 048/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa rEc 
filMES lTda.
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
cobertura fotográfica de eventos institucionais e documentação fotográfica 
sob demanda para formação de acervo de imagens do Ministério Público do 
Estado do Pará (MPPa).
data da assinatura: 21/10/2021.
Vigência: 22/10/2021 a 22/10/2022.
Valor global: r$ 27.879,50 (vinte e sete mil, oitocentos e setenta e nove 
reais e cinquenta centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760;
Elemento de despesa: 3390-39;
fonte: 0101.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 719459
eXtrato de coNtrato
Nº do contrato: 119/2021-MP/Pa.
Modalidade de licitação: Tomada de Preços nº 001/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e a em-
presa facE ENGENHaria lTda – EPP.
objeto: reforma em sede do MPPa no município de Mãe do rio.
data da assinatura: 21/10/2021.
Vigência: 22/10/2021 a 21/09/2022.
Valor Global: r$497.115,31 (quatrocentos e noventa e sete mil, cento e 
quinze reais e trinta e um centavos).
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa dos direitos 
constitucionais;
Elemento de despesa: 4490-39 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica;
fonte: 0101 – recursos ordinários.
ordenador responsável: césar Bechara Nader Mattar Júnior.
Endereço da contratada: Travessa WE 45-B, 101-a, conjunto cidade Nova 
Viii, ananideua-Pa, cEP: 67.133-805, telefones (91) 98415-0000 / (91) 
98169-0678, e-mail: faceengenharia@yahoo.com.br.

Protocolo: 719795
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 2º
Núm. do contrato: 004/2020-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa MarTiNS.NET 
SErViÇoS dE TElEcoMUNicaÇÕES lTda.
objeto do contrato: prestação de serviço de acesso à internet para a Pro-
motoria de Justiça de São Sebastião da Boa Vista/Pa.
Justificativa do Aditamento: Alteração no nome empresarial e representa-
ção legal da contratada, bem como prorrogação do prazo de vigência por 
mais 10 (dez) meses, nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/1993, art. 
24, ii da lei nº 8.666/1993 e decreto nº 9.412/2018 c/c cláusula Nona, 
item 9.1. do contrato.
data de assinatura: 21/10/2021.
Vigência do aditamento: 15/01/2022 a 14/11/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-40. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 719475
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eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 068/2020
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 068/2020-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa NoPraGaS coN-
TrolE aMBiENTal lTda-EPP .
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prestação de serviço de higienização 
e desinfecção dos reservatórios prediais de água destinada ao consumo 
humano. Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e 
reajuste do valor do contrato.
data de assinatura: 21/10/2021.
Vigência do aditamento: 29/10/2021 a 28/10/2022.
Valor Total anual reajustado: r$ 24.071,04 (vinte e quatro mil, setenta e 
um reais e quatro centavos).
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.122.1494.8760
Elementos de despesa: 339039
fonte: 0101
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 719499
..

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo – NoVa data de aBertUra
Número do Processo: 77/2021-sGJ-ta
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 062/2021-MP/PA
objeto: aquisição e o serviço de instalação de 02 (dois) scanners de mesa a3.
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: Menor Preço por item
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Por-
tal da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: rafael rodrigues de Souza
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 09/11/2021
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
  dotação orçamentária:
  Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão;
  Elemento: 4490-52 – Equipamentos e Materiais Permanentes;
  fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior

Protocolo: 719442
aViso de LicitaÇÃo
Número do Processo: 105/2021 -sGJ-ta
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 066/2021-MP/PA
objeto: aquisição de câmeras digitais compactas de ação Tipo Body cam 
e acessórios.
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: Menor Preço por grupo.
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Por-
tal da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: angelo Nazareno costa Barbosa
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 10/11/2021
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos 
constitucionais.
Elemento: 4490-52 – Equipamentos e Material Permanente
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior

Protocolo: 719585
PreGÃo eLetrÔNico Nº 061/2021-MP/Pa
oBJETo: contratação de empresa para prestação de serviços de produção 
de clipping eletrônico de matérias jornalísticas, monitoramento de redes 
sociais e gestão de informação de temas de interesse do Ministério Público 
do Estado do Pará.
aViso de editaL
aLteraÇÃo data de aBertUra do certaMe
considerando a necessidade de devolver prazo de publicidade, em vir-
tude do pedido de esclarecimento que deveria ser respondido até o dia 
20/01/2021 e que foi respondido apenas nesta data, 21/10/2021, a aber-
tura do certame fica transferida para o dia 05 de novembro de 2021.
Deste modo, este documento altera o edital do certame Pregão Eletrônico 
nº 061/2021-MP/Pa conforme abaixo:
onde se lê: “data da sessão: 03 dE NoVEMBro dE 2021”;
leia-se: data da sessão: “05 dE NoVEMBro dE 2021”
Belém, 21 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 719702

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do resul-
tado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e ha-
bilitação do Pregão Eletrônico nº. 029/2021-mp/pa, empreitada por preço 
global por lote, no tipo menor preço, que tem como objeto a contratação 
de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de limpeza e 
conservação- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa 
com o seguinte valor:
12.202.614/0001-35– M. K. r. PESSoa- ToTal r$ 400.628,40
GrUPo 01 – Valor Total .... r$ 255.999,60
iTEM 07 – Valor Total .... r$ 72.530,88
iTEM 08 – Valor Total .... r$ 72.097,92
Valor Parcial do certame: r$ 400.628,40
Belém (Pa), 21 de outubro de 2021
rafael rodrigues de Souza
Pregoeiro

Protocolo: 719326
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

toMada de PreÇos Nº. 003/2021-MP/Pa
oBJETo: reforma em prédio do Ministério Público do Estado do Pará - 
MPPa: lote i – reforma em sede do MPPa no município de ÓBidoS; lote 
ii - reforma em sede do MPPa no município de alENQUEr.
HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 100/2021-SGJ-Ta, o qual 
ensejou a Tomada de Preços nº. 003/2021-MP/Pa e, diante do julgamento 
da comissão Permanente de licitação, designada pela PorTaria nº 
230/2021-MP/PGJ, adjudico e homologo, conforme art. 43, Vi, da lei 
nº 8.666/93, o objeto licitado a favor da empresa abaixo, para todos os 
efeitos previstos em lei: 

oBJETo 1ª claSSificada Valor GloBal
loTE i - rEforMa EM SEdE do MPPa No MUNicÍPio dE 

ÓBidoS ENGETor lTda – EPP r$-119.783,09

loTE ii – rEforMa EM SEdE do MPPa No MUNicÍPio dE 
alENQUEr ENGETor lTda – EPP r$-148.161,38.

Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém, 21 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 719427
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 3571/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará) c/c o art. 27, §3.º, i e ii da resolução n.º 
010/2011 do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado do Pará, bem como os termos da decisão do Egrégio conselho Su-
perior do Ministério Público do Estado do Pará
coNSidEraNdo o inquérito civil SiMP N.º 000342-804/2015
r E S o l V E:
dESiGNar o Promotor de Justiça rafaEl TrEViSaN dal BEM, titular da 
2.ª PJ CRIMINAL DE ALTAMIRA, ou quem suas vezes fizer, para atuar no 
inquérito civil supramencionado e tomar as providências cabíveis quanto 
a prosseguimento do feito.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 21 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 719432
eXtrato de PUBLicaÇÃo do ProcediMeNto adMiNistratiVo 
Nº 002037-382/2021
a ProMoTora dE JUSTiÇa do 3º carGo da ProMoToria dE JUSTiÇa 
dE coNcEiÇÃo do araGUaia, dra. crEMilda aQUiNo da coSTa, torna 
pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo nº 002037-
382/2021, que se encontra à disposição na sede da 3ª Promotoria de 
Justiça de conceição do araguaia, localizada na avenida Marechal rondon, 
nº 90, centro, cEP 68.540-000, e-mail 3pjconceicaodoaraguaia@mppa.
mp.br , telefone/Whatsapp (94) 99116-4187. PorTaria de instauração 
nº 019/2021-MPPa/3ª PJca. data da instauração: 14/10/2021. objeto: 
apuração de fato que enseja a tutela de interesse individual indisponível 
consistente no direito da pessoa com deficiência ao exercício regular da 
curatela, objeto da Notícia de fato nº 002037-382/2021. Promotora de 
Justiça: crEMilda aQUiNo da coSTa

Protocolo: 719431
eXtrato de PUBLicaÇÃo do ProcediMeNto adMiNistratiVo 
Nº 001609-382/2021
a ProMoTora dE JUSTiÇa do 3º carGo da ProMoToria dE JUSTiÇa 
dE coNcEiÇÃo do araGUaia, dra. crEMilda aQUiNo da coSTa, torna 
pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo nº 001609-
382/2021, que se encontra à disposição na sede da 3ª Promotoria de 
Justiça de conceição do araguaia, localizada na avenida Marechal rondon, 
nº 90, centro, cEP 68.540-000, e-mail 3pjconceicaodoaraguaia@mppa.
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mp.br , telefone/Whatsapp (94) 99116-4187. PorTaria de instauração 
nº 020/2021-MPPa/3ª PJca. data da instauração: 14/10/2021. objeto: 
apuração de fato que enseja a tutela de interesse individual indisponível 
consistente no direito dos menores r.M.d.S., J.M.d.S., M.M.d.a., P.H.d.S. 
e B.M. a não serem submetidos a situação de risco pela ausência da mãe 
Maria aparecida dos Santos Machado e do pai lenivaldo Morais da Silva), 
objeto da Notícia de fato nº 001609-382/2021. Promotora de Justiça: 
crEMilda aQUiNo da coSTa

Protocolo: 719413
Ministério Público do estado do Pará
extrato da Portaria nº 013/2021-MP/1ªPJM/2ªPJM
os Promotores de Justiça titulares dos 1º e do 2º cargos de Marituba 
resolvem instaurar ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, de n° 002875-
025/2021, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar medidas adotadas 
pelo Poder Público Municipal de Marituba com vistas à implementação in-
tegral da lei federal nº 13.257, de 8 de março de 2016, conhecida como 
“Marco legal da Primeira infância”, dispondo sobre as políticas públicas a 
serem prioritariamente adotas para esta faixa etária.

Protocolo: 719418
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 027/2021/MP/2ª PJca
o 2º Promotor de Justiça de conceição do araguaia/Pa, com fundamento 
no art. 52, Vi, alínea “a” da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, 
inciso Vi da resolução nº 23 do cNMP, 17/09/07 e art. 24, § 2º, inciso i e 
art. 32, ambos da resolução nº 007/2019-cPJ, torna público a instauração 
do Procedimento administrativo nº 002807-382/2021 que se encontra a 
disposição na Promotoria de Justiça de conceição do araguaia/Pa, situada 
na rua Marechal rondon, 90, centro, cEP 68.540-000 – conceição do ara-
guaia/Pa. fone/fax: (94) 3421-1218.
PorTaria nº 027/2021/MP/2ª PJca
Assunto: Acompanhar a fiscalização das Políticas Públicas necessárias para 
o desenvolvimento das Unidades de Saúde de floresta do araguaia/Pa.
alfrEdo MarTiNS dE aMoriM – ProMoTor dE JUSTiÇa.

Protocolo: 719275
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 026/2021/MP/2ª PJca
o 2º Promotor de Justiça de conceição do araguaia/Pa, com fundamento 
no art. 52, Vi, alínea “a” da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, 
inciso Vi da resolução nº 23 do cNMP, 17/09/07 e art. 24, § 2º, inciso i e 
art. 32, ambos da resolução nº 007/2019-cPJ, torna público a instauração 
do Procedimento administrativo nº 002808-382/2021 que se encontra a 
disposição na Promotoria de Justiça de conceição do araguaia/Pa, situada 
na rua Marechal rondon, nº 90, centro, cEP 68.540-000 – conceição do 
araguaia/Pa. fone/fax: (94) 3421-1218.
PorTaria nº 026/2021/MP/2ª PJca
Assunto: Acompanhar a fiscalização das Políticas Públicas necessárias para 
o desenvolvimento das Unidades de Educação de floresta do araguaia/Pa.
alfrEdo MarTiNS dE aMoriM – ProMoTor dE JUSTiÇa.

Protocolo: 719272
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 028/2021/MP/2ª PJca
o 2º Promotor de Justiça de conceição do araguaia/Pa, com fundamento 
no art. 52, Vi, alínea “a” da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, 
inciso Vi da resolução nº 23 do cNMP, 17/09/07 e art. 24, § 2º, inciso i e 
art. 32, ambos da resolução nº 007/2019-cPJ, torna público a instauração 
do Procedimento administrativo nº 002810-382/2021 que se encontra a 
disposição na Promotoria de Justiça de conceição do araguaia/Pa, situada 
na rua Marechal rondon, nº 90, centro, cEP 68.540-000 – conceição do 
araguaia/Pa. fone/fax: (94) 3421-1218.
PorTaria nº 028/2021/MP/2ª PJca
Assunto: Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das cláusulas do Termo 
de ajustamento de conduta referente ao ic nº 004/2016, celebrado com o 
município de conceição do araguaia/Pa.
alfrEdo MarTiNS dE aMoriM – ProMoTor dE JUSTiÇa.

Protocolo: 719277
Portaria Nº 3557/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
CONSIDERANDO o Procedimento Investigatório Criminal n.º 02/2021, re-
gistrado sob o SiMP n.º 000014-009/2021
r E S o l V E:
rEVoGar a PorTaria n.º 3516/2021-MP/PGJ.
dElEGar poderes a Promotora de Justiça adriaNa PaSSoS fErrEira 
para, em nome do Procurador-Geral de Justiça realizar a oitiva do Secretá-
rio de Transportes do Estado do Pará, referente ao Procedimento investi-
gatório Criminal n.º 02/2021, SIMP N.º 000014-009/2021, podendo tomar 
todas as medidas cabíveis e necessárias à realização da oitiva, em tudo 
respeitados os direitos e garantias que assistem as pessoas envolvidas, 
conforme o previsto na legislação competente.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 20 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 719307
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 021/2021-MP/PJcP
A Promotora de Justiça da cidade de Concórdia do Pará, Naiara Vidal 
Nogueira, com fundamento no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 
057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, 
torna pública a instauração do inquérito civil Público, através da PorTaria 

nº 021/2021-MP/PJcP, que se encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de Concórdia do Pará, situada na Rua Bezerra de Menezes, nº 280, 
Bairro Nova Aurora, CEP: 68685-000, Concórdia do Pará/PA.
PorTaria nº 021/2021-MP/PJcP
objeto: apurar a ocorrência de improbidade administrativa enquadrável 
na lei n° 8.429/92, praticada pelo Prefeito Municipal Elias Guimarães San-
tiago, Secretário de Saúde, alfonso luiz Batista, e a empresa E.M.de f 
Guimarães, consistente na ilegalidade na compra de um equipamento de 
raio-x no ano de 2018, que nunca funcionou, totalizando o prejuízo ao erá-
rio de r$ 119,800,00 ( cento e dezenove mil e oitocentos reais), e de colher 
os elementos necessários ao ajuizamento da ação judicial cabível ou sufi-
ciente para a promoção de arquivamento do procedimento investigatório.

Protocolo: 719182
republicada por incorreção no d.o.e. de 21 de outubro de 2021
Portaria Nº 0509/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, licença por Motivo de doença 
em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da lei nº 5.810/1994:
•LANA CRISTINA DA COSTA DE ANDRADE – Período: 13 a 23/10/2021 – 
GEdoc nº 132765/2021
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
 Belém/Pa, 19 de outubro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0510/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, licença por Motivo de 
doença em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da lei nº 
5.810/1994:
•RITA CASSIA DA SILVA RODRIGUES - Período: 04/10/2021 - GEDOC nº 131685/2021
•SARA CORREA BARROS - Período: 18/10/2021 - GEDOC nº 132912/2021
•SARA CORREA BARROS - Período: 15/10/2021 - GEDOC nº 132910/2021
•SILVIA MENDONCA TEIXEIRA - Período: 04/10/2021 - GEDOC nº 131694/2021
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
 Belém/Pa, 20 de outubro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0511/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
•ADRIANO MAIA CORREA - Período: 14 a 15/10/2021 - GEDOC nº 133008/2021
•ALINE DANIELLI AGUIAR PINTO - Período: 01 a 05/10/2021 - GEDOC nº 131655/2021
•FRANCISCO NUNES DA SILVA JUNIOR - Período: 04/10/2021 - 
GEdoc nº 131721/2021
•INGRID RODRIGUES SANTOS - Período: 29/09 a 04/10/2021 - GEDOC nº 131674/2021
•JACKELYNE ALBERTO ALVES DOS SANTOS - Período: 06/10/2021 - GE-
doc nº 132087/2021
•MARIA DE JESUS BORGES DA SILVA - Período: 04/10 a 02/11/2021 - GE-
doc nº 131918/2021
•MARIA FRANCISCA DOS SANTOS DE BARROS - Período: 01/10/2021 - 
GEdoc nº 131835/2021
•MARIA ROSEMIRA LOBATO LOUREIRO - Período: 04/10/2021 - GEDOC nº 131700/2021
•RONALDO MAGALHAES DE SOUZA - Período: 05 a 06/10/2021 - 
GEdoc nº 132071/2021
•SHEYLA REGINA ABEN ATHAR OLIVEIRA - Período: 05/10/2021 - GEDOC 
nº 132058/2021
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
 Belém, 20 de outubro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 719194
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 013/2021-MP/PJF
o Promotor de Justiça Titular de faro, com fundamento nos artigos 127 e 129, 
incisos ii, iii, da constituição federal, na forma das resoluções nº 23/2007 
do conselho Nacional do Ministério Público e 10/2011 do Ministério Público do 
Estado do Pará, combinados com o artigo 52, incisos i e Vi, da lei comple-
mentar do Estado do Pará nº 57/2006, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo Nº 000235-158/2021 que se encontra a disposição 
na Promotoria de Justiça de faro, situada na rua dr. dionísio Bentes, s/nº 
– centro – cEP: 68.280-000,faro – fone/ fax: (93)3557-1119.
PorTaria nº 013/2021-MP/PJf
fiscalizados: Município de faro , Secretário de obras e Transporte do 
Município de faro e Empresa K. B. Serviços e locação EirEli - cNPJ 
40.496.084/001-10
assunto: Procedimento administrativo instaurado com o objetivo de acom-
panhar e fiscalizar o cumprimento/execução do contrato nº 058/2021.
osvaldino lima de Sousa- Promotor de Justiça

Protocolo: 719176
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Portaria Nº 0522/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa Para a árEa TÉcNico 
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 820/2021-MP/PGJ de 12 de abril de 2021,
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução 
nº 006/2019-CPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado, de 08/5/2019;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês outubro de 2021, elaborada 
pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas de 24 de 
setembro de 2021, publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês outubro de 2021, elaborada 
pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, datadas de 23 de se-
tembro de 2021, publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 2º da PorTaria nº 1102/2021-MP/
PGJ, de 14/05/2021;
coNSidEraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos senhores 
membros do Parquet escalados para o plantão institucional do segundo grau.
r E S o l V E:
 art. 1º - coNVocar os servidores relacionados no anexo Único desta 
PorTaria para realizarem em regime presencial o plantão institucional 
junto aos Órgãos de Execução de Segundo Grau do Ministério Público do 
Estado do Pará, no período de 23, 24 e 25/10/2021.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões sujeitará 
o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Estadual nº 5.810/94.
aNeXo ÚNico
escaLa de PLaNtÃo de serVidores
ProcUradoria de JUstiÇa cÍVeL e ProcUradoria de JUstiÇa 
criMiNaL
PErÍodo: 23, 24 e 25/10/2021
Em observância a resolução nº 006/2019-cPJ, de 25 de abril de 2019, 
publicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão 
para o mês outubro de 2021, elaboradas pela coordenadoria das 
Procuradorias de Justiça cíveis, datada de 24 de setembro de 2021 e 
coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, datada de 23 de 
setembro de 2021, ambas publicada no site do Ministério Público do Estado 
do Pará e da PorTaria nº 1102/2021-MP/PGJ, de 14/05/2021.
dia 23/10/2021 (sábado)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
alyne azevedo Marchiori (assessora técnica especializada da Procuradoria 
Justiça cível)
rosana castro antunes (assessora técnica especializada de Procuradoria 
de Justiça criminal)
dia 24/10/2021 (domingo)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
Stéphane cristina caetano cabral (assessora da Procuradoria cível)
Glaucia Miranda chada (assessora de Procuradoria de Justiça criminal)
dia 25/10/2021 (segunda-feira) - recírio - Ponto facultativo
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
ingrid rodrigues Santos (assessora da Procuradoria cível)
rosana castro antunes (assessora técnica especializada de Procuradoria 
de Justiça criminal)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
 Belém, 20 de outubro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 719168
extrato da Portaria nº 057/2021 – inquérito civil nº 000284-
151/2019
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 6º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. aldo dE 
oliVEira BraNdÃo SaifE, torna pública a instauração do inquérito civil nº 
000284-151/2019 que se encontra à disposição na sede do Ministério Público na 
rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração: 057/2021-MP/6ºPJdPPMa
objeto: apurar o possível pagamento por parte da Secretaria Municipal de 
Saúde (SESMa) de valores maiores do que efetivamente produzido pelo 
Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB) referentes à pres-
tação de serviços de Média e alta complexidade, objeto do contrato nº 
463/2016, sem que o Município de Belém tenha fiscalizado e cobrado pela 
prestação integral dos serviços pactuado.
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa de Belém.

Protocolo: 719160
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 054/2021-MP/11ªPJ/stM
a 11ª Promotora de Justiça de Santarém, com fundamento no art. 54, Vi e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, Vi da res. 23-cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
000084-340/2021, que se encontra à disposição no 11º cargo de Promotor 
de Justiça de Santarém, situado na av. Mendonça furtado, nº 3991, Bairro: 
liberdade, cEP. 68.040-148, fone 3512-0400, Santarém/Pa.
PorTaria nº 054/2021-MP/11ªPJ/STM
interessados: Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social de San-

tarém; Umberto da Silva rebelo; Maria do carmo Pereira e Manoel luis.
Assunto: objetivando apurar informações e adotar medidas cabíveis, a fim 
de assegurar aos idosos Umberto da Silva rebelo e Maria do carmo Perei-
ra, ambos com 75 (setenta e cinco) anos de idade, o efetivo respeito aos 
direitos, nos termos do artigo 2º do Estatuto do idoso.
lariSSa BraSil BraNdÃo – 11ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 719139
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 054/2021-MP/3ªPJ
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Promotora de 
Justiça PaUla caroliNE NUNES MacHado, titular do 1º cargo da PJ de 
Paragominas, respondendo pela 3ª PJ Paragominas, com fundamento no 
art. 54, Vi, e §3º da lei complementar nº 057/06, no art. 4º, inc. Vi, da 
Resolução nº 23 – CNMP, de 17/09/07, e nos arts. 32 (final) e 24, §2º, I, 
da resolução nº 007/2019–cPJ, torna pública a instauração do iNQUÉriTo 
ciVil, PorTaria nº 054/2021-MP/3ªPJ, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de Paragominas, situada no Eixo W1, s/nº, bairro 
célio Miranda, cEP 68.625-510 – Paragominas/Pa, telefones nºs (91) 
3729-1783 / 3729-3820.
PorTaria nº 054/2021-MP/3ªPJ
requerido: dEMErValdo ViEira SaNToS.
objeto: apurar crime previsto no art. 50, da lei 9.605/98.
PaUla caroliNE NUNES MacHado, titular do 1º cargo da PJ de Parago-
minas, respondendo pela 3ª PJ Paragominas

Protocolo: 719136
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 055/2021-MP/11ªPJ/stM
a 11ª Promotora de Justiça de Santarém, com fundamento no art. 54, Vi e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, Vi da res. 23-cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
000079-340/2021, que se encontra à disposição no 11º cargo de Promotor 
de Justiça de Santarém, situado na av. Mendonça furtado, nº 3991, Bairro: 
liberdade, cEP. 68.040-148, fone 3512-0400, Santarém/Pa.
PorTaria nº 055/2021-MP/11ªPJ/STM
interessados: Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social de San-
tarém; francisco lemos da rocha, idoso de 61 (sessenta e um) anos de 
idade; “Marcos” e “Genilson”.
Assunto: objetivando apurar informações e adotar medidas cabíveis, a fim 
de assegurar ao idoso francisco lemos da rocha, de 61 (sessenta e um) 
anos de idade, o efetivo respeito aos direitos, nos termos do artigo 2º do 
Estatuto do idoso.
lariSSa BraSil BraNdÃo – 11ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 719144
extrato da Portaria nº 056/2021 – inquérito civil nº 035186-003/2020
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 6º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. aldo dE 
oliVEira BraNdÃo SaifE, torna pública a instauração do inquérito civil nº 
035186-003/2020 que se encontra à disposição na sede do Ministério Público na 
rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração: 056/2021-MP/6ºPJdPPMa
objeto: apurar a possível realização de plantões pelos agentes penitenci-
ários da Secretaria de Estado de administração Penitenciária (SEaP) em 
desconformidade com o estabelecido no art. 19, §§ 1º e 3º, da lei n° 
Estadual n° 8.937/2019.
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa de Belém.

Protocolo: 719150
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 052/2021-MP/3ªPJ
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Promotora de 
Justiça PaUla caroliNE NUNES MacHado, titular do 1º cargo da PJ de 
Paragominas, respondendo pela 3ª PJ Paragominas, com fundamento no 
art. 54, Vi, e §3º da lei complementar nº 057/06, no art. 4º, inc. Vi, da 
Resolução nº 23 – CNMP, de 17/09/07, e nos arts. 32 (final) e 24, §2º, I, 
da resolução nº 007/2019–cPJ, torna pública a instauração do iNQUÉriTo 
ciVil, PorTaria nº 052/2021-MP/3ªPJ, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de Paragominas, situada no Eixo W1, s/nº, bairro 
célio Miranda, cEP 68.625-510 – Paragominas/Pa, telefones nºs (91) 
3729-1783 / 3729-3820.
PorTaria nº 052/2021-MP/3ªPJ
requerido: EMaNUEl dE SoUZa fraNÇa.
objeto: apurar crime previsto no art. 50, da lei 9.605/98.
PaUla caroliNE NUNES MacHado, titular do 1º cargo da PJ de Parago-
minas, respondendo pela 3ª PJ Paragominas

Protocolo: 719133
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 053/2021-MP/3ªPJ
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Promotora de 
Justiça PaUla caroliNE NUNES MacHado, titular do 1º cargo da PJ de 
Paragominas, respondendo pela 3ª PJ Paragominas, com fundamento no 
art. 54, Vi, e §3º da lei complementar nº 057/06, no art. 4º, inc. Vi, da 
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Resolução nº 23 – CNMP, de 17/09/07, e nos arts. 32 (final) e 24, §2º, I, 
da resolução nº 007/2019–cPJ, torna pública a instauração do iNQUÉriTo 
ciVil, PorTaria nº 053/2021-MP/3ªPJ, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de Paragominas, situada no Eixo W1, s/nº, bairro 
célio Miranda, cEP 68.625-510 – Paragominas/Pa, telefones nºs (91) 
3729-1783 / 3729-3820.
PorTaria nº 053/2021-MP/3ªPJ
requerido: Maria lUiZ dE aNdradE.
objeto: apurar crime previsto no art. 50, da lei 9.605/98.
PaUla caroliNE NUNES MacHado, titular do 1º cargo da PJ de Parago-
minas, respondendo pela 3ª PJ Paragominas

Protocolo: 719134
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 051/2021-MP/3ªPJ
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Promotora de 
Justiça PaUla caroliNE NUNES MacHado, titular do 1º cargo da PJ de 
Paragominas, respondendo pela 3ª PJ Paragominas, com fundamento no 
art. 54, Vi, e §3º da lei complementar nº 057/06, no art. 4º, inc. Vi, da 
Resolução nº 23 – CNMP, de 17/09/07, e nos arts. 32 (final) e 24, §2º, I, 
da resolução nº 007/2019–cPJ, torna pública a instauração do iNQUÉriTo 
ciVil, PorTaria nº 051/2021-MP/3ªPJ, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de Paragominas, situada no Eixo W1, s/nº, bairro 
célio Miranda, cEP 68.625-510 – Paragominas/Pa, telefones nºs (91) 
3729-1783 / 3729-3820.
PorTaria nº 051/2021-MP/3ªPJ
requerido: JoÃo dE dEUS BalBiNo dE alMEida.
objeto: apurar crime previsto no art. 50, da lei 9.605/98.
PaUla caroliNE NUNES MacHado, titular do 1º cargo da PJ de Parago-
minas, respondendo pela 3ª PJ Paragominas

Protocolo: 719132
extrato da audiência Pública – Promotoria de Justiça de anajás/Pa
a Promotoria de Justiça de anajás/Pa, com fulcro na resolução do cNMP, 
aprovada em 29.02.2012, torna pública a realização da audiência pública 
cujo objeto versa sobre Segurança Pública, que realizar-se-á na data de 
19/10/2021, às 18h00min, no Ginásio de Esportes “Suzirley Nogueira”, 
situado na Avenida Antônio Cardoso, s/nº, Cidade Nova I, na Cidade de 
anajás-Pa.
Edital de audiência pública nº 001/2021-MP/PJa
audiência Pública - Tema: Segurança Pública.
HarriSoN HENriQUE da cUNHa BEZErra
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de Breves/Pa, em exercício na Promo-
toria de anajás/Pa.

Protocolo: 719127
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 050/2021-MP/3ªPJ
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Promotora de 
Justiça PaUla caroliNE NUNES MacHado, titular do 1º cargo da PJ de 
Paragominas, respondendo pela 3ª PJ Paragominas, com fundamento no 
art. 54, Vi, e §3º da lei complementar nº 057/06, no art. 4º, inc. Vi, da 
Resolução nº 23 – CNMP, de 17/09/07, e nos arts. 32 (final) e 24, §2º, I, 
da resolução nº 007/2019–cPJ, torna pública a instauração do iNQUÉriTo 
ciVil, PorTaria nº 050/2021-MP/3ªPJ, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de Paragominas, situada no Eixo W1, s/nº, bairro 
célio Miranda, cEP 68.625-510 – Paragominas/Pa, telefones nºs (91) 
3729-1783 / 3729-3820.
PorTaria nº 050/2021-MP/3ªPJ
requerido: GENiVal da coSTa oliVEira.
objeto: apurar crime previsto no art. 50, da lei 9.605/98.

PaUla caroliNE NUNES MacHado, titular do 1º cargo da PJ de Parago-
minas, respondendo pela 3ª PJ Paragominas

Protocolo: 719130
a V i s o Nº 08/2021-MP/cGMP
o Procurador de Justiça MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior, cor-
regedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, aViSa a todos os membros que, conforme o Provimento nº 
04/2019 – MP/cGMP, publicado no doE do dia 18.09.19, o prazo para o 
envio do trabalho jurídico para concorrer ao diploma de Honra ao Mérito de 
2021, via sistema GEdoc, encerrará no dia 31/10/2021.
Belém (Pa), 20 de outubro de 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público

Protocolo: 719263
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 19 de 
outubro de 2021
Portaria Nº 1039/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo o requerimento de lavra do Promotor de Justiça, 
alexandre azevedo de Mattos Moura costa, por meio do qual solicita 
licença falecimento no período de 21 a 28/09/2021, conforme GEdoc nº 
129977/2021, que por sua vez originou a PorTaria de nº 1036/2021-MP/
SUB-Ji, expedida em 05/10/2021,

r E S o l V E:
coNcEdEr ao membro abaixo discriminado licença por motivo de doença 
em pessoa da família, com fulcro no art. 132, inciso i, da lei complemen-
tar nº 057, de 6/7/2006.
•ALEXANDRE AZEVEDO DE MATTOS MOURA COSTA – Período: 20/09/2021 
- GEdoc nº 129791/2021
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
 Belém, 06 de outubro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
PorTaria Nº 3517/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais; e
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
10937/2021;
CONSIDERANDO que trata de revezamento da Gratificação do Tempo Integral, 
o que indubitavelmente não implicará em aumento de despesa com pessoal,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
i – TorNar SEM EfEiTo o item iii da PorTaria nº 64/2021-MP/PGJ, 
datada de 19/01/2021, publicada no d.o.E em 25/01/2021.
ii - coNcEdEr à servidora KaTia criSTiNa MElo do NaSciMENTo, ocupan-
te de auxiliar de administração, lotada nas Promotorias de Justiça de Maritu-
ba, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da 
lei Estadual no 5.810, de 24/1/1994, até ulterior deliberação e enquanto de-
sempenhar suas atividades junto àquela Promotoria, a contar de 01/08/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 19 de outubro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3525/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e
coNSidEraNdo a exoneração da servidora Paula cristina Silva Barbosa 
do cargo de provimento em comissão de assessor Técnico Especializado, 
por meio da PorTaria nº 3204/2021-MP/PGJ, datada de 01/10/2021, 
publicada no doE de 04/10/2021,
coNSidEraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com 
pessoal no Ministério Público do Estado do Pará,
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, c/c 
os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, JUKiMaH 
fEliPE NaSciMENTo SENa, para exercer o cargo de provimento em comissão 
de assessor Técnico Especializado, MP.cPcP-102.4, a contar de 01/10/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 19 de outubro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3526/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e
coNSidEraNdo a relotação da servidora Bianca da costa Pereira, confor-
me GEdoc nº 130080/2021 ;
coNSidEraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com 
pessoal no Ministério Público do Estado do Pará,
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, c/c 
os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, Mar-
coS MaTHEUS PiNTo NaSciMENTo, para exercer o cargo de provimento 
em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de 1ª entrância, MP.cP-
cP-102.3, a contar de 01/10/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém/Pa, 19 de outubro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 719480
extrato da Portaria nº. 011/2021-MP/PJsN, que instaurou o 
Procedimento administrativo nº. 000169-135/2021.
Procedimento administrativo nº. 000169-135/2021
interessado: a coletividade.
Objeto: Acompanhar a prestação de contas do cofinanciamento estadual 
de 2013 a 2020, referente à Secretaria de assistência Social do Município 
de Santarém Novo.
francisco Simeão de almeida Júnior – Promotor de Justiça Titular da PJ de 
Santarém Novo

Protocolo: 719454
Portaria Nº 3556/2021-MP/PGJ
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que, no dia 08/10/2021, sexta-feira, a partir das 8h, ini-
ciar-se-á a trasladação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, na festi-
vidade do Círio, a maior manifestação de fé católica do Brasil;
coNSidEraNdo os termos do art. 18, inciso XViii, alínea “i”, item 1, da 
lei complementar Estadual n.º 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará);
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coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 113/2021-MP/coord. / PJ castanhal, 
de 06/10/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 15000/2021, em 06/10/2021,
r E S o l V E:
facUlTar, no dia 08/10/2021, o expediente nas Promotorias de Justiça do 
Município de castanhal, excetuados o Serviço de Guarda da instituição e 
o regime de Plantão.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 20 de outubro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 719472
Portaria Nº 0518/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 029/2021/MP/cPPadS, de 
25/06/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 9057/2021, em 28/06/2021;
coNSidEraNdo que é dever da administração Pública a apuração de ir-
regularidades no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei 
Estadual n.º 5.810, de 24/01/1994,
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar os servidores carloS ViNÍciUS rEiS doS SaNToS 
(Presidente), JoSÉ VENiciUS fraNco dE oliVEira e JoEl carloS 
dE oliVEira aSSUNÇÃo (Membros), para integrarem a comissão de 
Sindicância Administrativa Investigatória, instaurada pela PORTARIA n.º 
70/2020-MP/SGJ-Ta, de 27/02/2020, publicada no d.o.E. de 28/02/2020.
ii - fiXar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.
iii - coNValidar todos os atos praticados até então pela comissão.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
 Belém, 20 de outubro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0520/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa 
TÉcNicoadMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria n.º 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 033/2021-MP/caPad, de 
19/07/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 10251/2021, em 19/07/2021;
coNSidEraNdo que é dever da administração a apuração de irregularida-
des no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei Estadual n.º 
5.810, de 24/1/1994,
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar os servidores carloS ViNÍciUS rEiS doS SaNToS 
(Presidente), JoSÉ VENiciUS fraNco dE oliVEira e JoEl carloS 
dE oliVEira aSSUNÇÃo (Membros), para integrarem a comissão da 
Sindicância Administrativa Investigatória instaurada pela PORTARIA n.º 
384/2020-MP/SGJ-Ta, de 25/08/2020, publicada no d.o.E. de 31/08/2020.
ii – fiXar o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.
iii – coNValidar todos os atos praticados até então pela comissão.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
 Belém, 20 de outubro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0521/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa 
TÉcNicoadMiNiSTraTiVa, em exercício, designada pela PorTaria n.º 
2568/2021-MP/PGJ, de 23/08/2021, publicada no d.o.E. de 24/08/2021,
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 42/2021/MP/cPPadS, de 
19/08/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 11919/2021, em 19/08/2021;
coNSidEraNdo que é dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei 
Estadual n.º 5.810, de 24/01/1994,
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar os servidores carloS ViNÍciUS rEiS doS SaNToS 
(Presidente), JoSÉ VENiciUS fraNco dE oliVEira e JoEl carloS dE 
oliVEira aSSUNÇÃo (Membros), para integrarem a comissão de Processo 
administrativo disciplinar e Sindicância, instaurada pela PorTaria n.º 
70/2020-MP/SGJ-Ta, de 27/02/2020, publicada no d.o.E. de 28/02/2020.
ii – fiXar o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos.
iii – coNValidar todos os atos praticados até então pela comissão.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
 Belém, 20 de outubro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
republicada por incorreção no d.o.E. de 08 de outubro de 2021
Portaria Nº 3293/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, 
e considerando os termos dos e-mails datados de 05, 15 e 19/10/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça de 3ª Entrância ÉriKa MENEZES dE 
OLIVEIRA para responder pela Chefia de Gabinete da Procuradoria-Geral 
de Justiça, durante o afastamento do titular, alEXaNdrE MarcUS foNSE-
ca ToUriNHo, no período de 18 a 19/10/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 06 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Portaria Nº 3554/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 081/2021/MPPa/craPSii, de 
01/09/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 12650/2021, em 01/09/2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 1º, § 1º, inciso ii, da resolução n.º 30, de 
19/05/2008, publicada no d.o.U. de 27/05/2008, que veda a cumulação, pelo 
membro do Ministério Público que estiver exercendo cargo ou função de confian-
ça na administração superior da instituição, com o exercício da função eleitoral
r E S o l V E:
i - diSPENSar, a contar de 01/09/2021, o Promotor de Justiça lEoNardo 
JorGE liMa caldaS da função de coordenador da região administrativa 
10 - região Sudeste ii, designado pela PorTaria n.º 45/2021-MP/PGJ, de 
15/01/2021, publicada no d.o.E. de 21/01/2021.
ii - diSPENSar, a contar de 02/09/2021, a Promotora de Justiça 
roSÂNGEla ESTUMaNo GoNÇalVES HarTMaNN da função de Vice-
coordenador da região administrativa 10 - região Sudeste ii, designada 
pela PorTaria n.º 45/2021-MP/PGJ, de 15/01/2021, publicada no d.o.E. 
de 21/01/2021.
iii - dESiGNar a Promotora de Justiça roSÂNGEla ESTUMaNo GoNÇal-
VES HarTMaNN para, sem prejuízo de suas atribuições, exerce a função 
de coordenador região administrativa 10 - região Sudeste ii, no período 
de 02/09 a 31/12/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 20 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 3555/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do ofício n.º 124/2021-ouvidoria-Geral/MPPa, de 
05/10/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 14897/2021, em 05/10/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar o Procurador de Justiça cláUdio BEZErra dE MElo, 2º Vi-
ce-ouvidor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará, para exercer o 
cargo de ouvidor-Geral do Ministério Público, durante o afastamento do 
titular, adÉlio MENdES doS SaNToS, no período de 07 a 08/10/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 20 de outubro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 719468
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº. da ata de registro de Preços: 054/2021-MP/Pa.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 052/2021-MP/PA.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa BMaXX coMEr-
cio E rEPrESENTacoES EirEli (cNPJ/Mf sob nº 29.906.123/0001-78).
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE aParElHo TElEfÔNico SEM 
fio.
data da assinatura: 21/10/2021.
Vigência: 22/10/2021 a 22/10/2022.
Preços registrados:  

iTEM Especificações Técnicas 
Mínimas Unidade Quantidade 

estimada Preço Unitário Valor Total Máximo 
do item

03

aParElHo TElEfÔNico 
SEM fio

tecnologia dect 6.0, identifi-
cador de chamadas, registro 
de chamadas recebidas, não 

atendidas e efetuadas, função 
viva voz, suporta até 4(quatro) 
ramais com comunicação inter-
na, conferência e transferência 
de chamada, a bateria, manual 
de instruções em português, 
alimentação: bivolt ou 127 
volts, aparelho homologado 
pela anatel. Marca/Modelo: 
ElGiN / TSf 8001- PrETo.

Unid 40 r$164,00 r$6.560,00

Endereço da Contratada: Rua Antônio Barreto, nº 130, Loja: 02, Bairro: 
Umarizal, Belém/ Pa, cEP: 66.055-050, telefone: (91) 3199-8616 / (91) 
98434.5295, e-mail: baruch@terra.com.br.
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior.
foro: Belém.

Protocolo: 719828
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº. da ata de registro de Preços: 055/2021-MP/Pa.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 052/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa dadB EQUiPaMEN-
ToS E SErViÇoS dE iNforMaTica lTda (cNPJ/Mf nº 12.980.808/0001-
61,).
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE aParElHo TElE-
fÔNico coM TEclado E HEadSET.
data da assinatura: 21/10/2021.
Vigência: 22/10/2021 a 22/10/2022.
Preços registrados:  
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iTEM Especificações Técnicas Mínimas Unidade Quantidade 
estimada Preço Unitário Máximo Valor Total Máximo 

do item

04

aParElHo TElEfÔNico coM 
TEclado E HEadSET tipo fone hea-
dset c/ tubo flexível. características 
adicionais: chave headset faz função 

gancho do telefone padrão, aces-
sório modular jack rj11 (6x4) para 
conexão cabo de linha, tempo de 

flash 100, 300 e 600ms, teclas flash, 
mute, redial, led para identificadores 
de on/off e mute, aparelho homolo-
gado pela anatel. Marca / Modelo: 

Elgin / HST-6000 PrETo.

Unid 20 r$166,00 r$3.320,00

Endereço da contratada: Sia SUl, Qd. 5-c, aE 11, N. 110, Ed. TaSSUla, 
Sala 204, ZoNa iNdUSTrial, cEP: 71.200-055, BraSilia/df, telefone nº 
(61) 3233-1052 / 8450-6131, E-mail: comercial@7ba.com.br.
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior.
foro: Belém.

Protocolo: 719833
republicado por incorreção no d.o.e. de 15/10/2021
editaL Nº 28/2021-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de direito para 
os órgãos auxiliares e/ou de execução da Região Administrativa Tocantins
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para 
a formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de 
Direito, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/ou de 
execução que compõem a região administrativa Tocantins.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de direito nos 
órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da Região Administrativa 
Tocantins, o qual terá validade até a homologação do resultado final da 
quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta e 
seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 por dia de 
cumprimento da jornada de estágio na modalidade presencial. o servidor público 
em regime de estágio não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 O candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos au-
xiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa Tocantins.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo: 

iNSTiTUiÇÃo dE ENSiNo SUPErior NÚMEro do coNVÊNio Vigência

cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 
002/2015 - MPPa 19/03/2023

EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 
14/2015 - MPPa 22/10/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do 
Pará – fEaPa

Termo de cooperação nº 
06/2016 - MPPa 11/04/2022

facUldadE ESTácio do Pará - ESTácio- faP Termo de cooperação nº 
003/2016 - MPPa 13/03/2022

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE ME-
TroPoliTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ

Termo de cooperação nº 
011/2015-MPPa 30/08/2022

facUldadE PaN aMaZÔNica - faPaN Termo de cooperação nº 
017/2015 - MPPa 08/12/2021

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 
– fiBra

Termo de cooperação nº 
008/2015 - MPPa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal 
– fcaT

Termo de cooperação nº 
004/2019 - MPPa 16/05/2023

facUldadE ESTácio dE BElÉM - iESaM Termo de cooperação nº 
007/2015 - MPPa 28/06/2023

UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 
008/2018 - MPPa 06/11/2022

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE 
do Pará - UNifESSPa

Termo de cooperação nº 
002/2017-MPPa 27/01/2022

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 
001/2016-MPPa 20/01/2022

EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 
04/2017-MPPa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará 
– UfoPa

Termo de cooperação nº 
003/2018- MPPa 23/04/2022

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 
05/2018- MPPa 13/06/2022

UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 
07/2019- MPPa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci 
– UNiaSSElVi

Termo de cooperação n° 
08/2019- MPPa 10/09/2023

facUldadE PiTáGoraS dE ParaUaPEBaS ii Termo de cooperação nº 
013/2019-MPPa 02/12/2021

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 
icES UNaMaSaNTarÉM

Termo de cooperação nº 
001/2020-MPPa 14/01/2022

facUldadE PiTáGoraS dE ParaGoMiNaS Termo de cooperação nº 
002/2020-MPPa 14/01/2022

iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior 
– iESPES

Termo de cooperação nº 
004/2021-MPPa 25/03/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 
005/2021-MPPa 23/08/2023

 icES- UNaMa alciNco cacEla Termo de cooperação n° 
010/2021-MPPa 08/09/2023

facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUS-
TENTáVEl da aMaZÔNia- fadESa

Termo de cooperação n° 
008/2021-MPPa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da 
aMaZÕNia- fiNaMa

Termo de cooperação nº 
012/2021-MPPa 01/09/2023

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e freqüentando os 3 (três) 
últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, 
em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério Público do 
Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por meio 
do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcio-
NAL”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério 
Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no período indicado no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de 
rendimento total do candidato, que será  comprovado  por  intermédio  do  
histórico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, for-
necido pela instituição de ensino superior, com assinatura do responsável 
e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em campo próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de es-
tagiário de Direito dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Ministério 
Público Estadual nos Municípios de abaetetuba, Barcarena, cametá, iga-
rapé-Miri e Tailândia, integrantes da região administrativa Tocantins, na 
medida da demanda das unidades e de acordo com a disponibilidade orça-
mentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
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mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 18 a 31/10/2021 e de-
verão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio dE 
NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na 
aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado 
do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2021.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8, a qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado pelo e-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do cadastro reserva Excepcional o candidato classificado que:
a) não for localizado em virtude de e-mail desatualizado, incompleto ou incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 14 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 719740
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº. da ata de registro de Preços: 052/2021-MP/Pa.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 052/2021-MP/PA
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa EBa of-
ficE coMErcio dE MaQUiNaS Para EScriTorio lTda (cNPJ nº 
09.015.414/0001-69).
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE fraGMENTadora 
dE PaPEl.
data da assinatura: 21/10/2021.
Vigência: 22/10/2021 a 22/10/2022.
Preços registrados:  

iTEM Especificações Técnicas Mínimas Unidade

Quan-
tidade 
estima-

da

Preço 
Unitário 

Valor Total 
Máximo do 

item

01

fraGMENTadora P4:
- corte de papel com nível de segurança P4 (norma diN 66.399);

- abertura para inserção de folhas: 220 a 240mm;
- capacidade para fragmentar 15 folhas a4 de 75g/m²;

- fragmentar cartões, cd/dVd;
- lâminas de corte em metal;

- Bloqueio de acesso às lâminas;
- Engrenagens e pentes raspadores em metal ou mistos;

- Nível de ruído máximo de 65 db/a;
- Proteção térmica do motor;

- Voltagem 110V;
- recipiente coletor com capacidade mínima de 30 litros;

- Gabinete metálico ou em plástico de engenharia;
- Base com rodízios para locomoção;
- acionamento com tecla liga/desliga;

- Sensor automático de presença de papel;
- reversão automática;

- Sensor de ausência de cesto;
- Sensor de cesto cheio;

- Sensor de superaquecimento;
- Proteção contra sobrecarga e superaquecimento;

- funcionamento ininterrupto mínimo: 20 min;
- Nenhuma parte do equipamento poderá ter rebarbas ou outros 

elementos cortantes;
- Manual em português.

Marca: Security / modelo: S-16 New

Unid 30 r$ 
2.200,00

r$ 
66.000,00

Endereço da Contratada: Rua Major Sertório 212, cj. 51 – Centro, São 
Paulo – SP, cEP: 01222-901, telefone: (11) 3129-3202, e-mail: governo@
ebaoffice.com.br.
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior.

Protocolo: 719806
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº. da ata de registro de Preços: 053/2021-MP/Pa.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 052/2021-MP/PA.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa coMErcio flEX 
EirEli (cNPJ nº 41.819.055/0001-05).
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE aParElHo TElEfÔ-
Nico aNalÓGico.
data da assinatura: 21/10/2021.
Vigência: 22/10/2021 a 22/10/2022.
Preços registrados:  

iTEM Especificações Técnicas Mínimas Unidade Quantidade 
estimada Preço Unitário Valor Total Má-

ximo do item

02

aParElHo TElEfÔNico aNalÓGico, regu-
lagem de discagem no modo tom ou pulse, 
disponibilidade das funções mute (mudo), 

redial e flash, ajuste de volume, alimentação 
linha telefônica compatível com a central 

telefônica pública/pabx, cabo de ligação na 
linha com no mínimo 2,5m, cor preto ou 

grafite, aparelho homologado pela Anatel. 
Marca/Modelo: intelbras / Pleno.

Unid 350 55,10 r$ 19.285,00

Endereço da contratada: rua 93, nº 297, Setor Sul, Goiânia – Go – cEP: 
74.083-120, telefone: (62) 9-82545532 / 3609 – 9486, e-mail: flex.ven-
das@outlook.com.
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior.
foro: Belém.

Protocolo: 719815
..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

re-ratiFicaÇÃo do terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo LicitatÓrio PreGÃo PreseNciaL Nº 002/2021
considerando que posteriormente ao ato de adjudicação a taxa de admi-
nistração foi reduzida para (-1% - hum por cento negativo), passando o 
valor global estimado para r$1.666.170,00 (um milhão, seiscentos e ses-
senta e seis mil, cento e setenta reais).
  Belém(Pa), 18 de outubro de 2021

Protocolo: 719644
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..

MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2021-Pe-PMa 
objeto: Sistema de registro de Preços Para contratação de Empresa Espe-
cializada em fornecimento de lanches e refeição, destinados a atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de assistência Social/ fundo Municipal 
- SEMaS. Nos termos da ata da Sessão, o pregoeiro, torna público o resultado 
da licitação e julgamento das propostas à respectiva vencedora. desse modo, 
satisfazendo a lei e ao mérito, a Secretária Municipal de assistência Social/
fundo Municipal, senhora Josiane da costa Baia, resolve: tornar público a 
HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 029/2021- PE-PMA supracitado à 
adjudicatária: l dE J c doS SaNToS - EPP, cNPJ 18.502.517/0001-44, ven-
cedora dos itens: 01(r$ 19,90), 02(r$ 9,90), 03(r$ 7,90) e 04 (r$ 8,90), to-
talizando o valor global de r$ 803.500,00 (oitocentos e três mil e quinhentos 
reais). Josiane da costa Baia - ordenador de despesas.

Protocolo: 719652

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

MUNicÍPio de acarÁ- Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo

a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do 
Pregão Eletrônico nº 019/2021, para REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS TÉcNicoS HoSPiTalarES, oBJETi-
VaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE 
do MUNicÍPio dE acará/Pa. Vencedoras: M c ValENTE MEd diSTriBUi-
dora EirElE cNPJ: 10.184.510/0001-80 Valor r$ 619.843,78 (Seiscen-
tos e dezenove mil e oitocentos  e Quarenta e Três reais, e Setenta e oito 
centavos); f cardoSo E cia lTda cNPJ: 04.949.905/0001-63 Valor r$ 
416.619,70 (Quatrocentos e dezesseis Mil, Seiscentos e dezenove reais e 
Setenta centavos); SalUTE diSTriBUidora dE MEdicaMENToS E ProdU-
ToS HoSPiTa cNPJ: 18.606.861/0001-83 Valor r$ 463,50 (Quatrocentos e 
Sessenta e Três reais e cinquenta centavos). Pedro Paulo Gouvea Moraes. 
Prefeito Municipal.

Protocolo: 719654

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
eXtratos de terMos aditiVos 

esPÉcie: 3° Termo aditivo ao contrato n°. 20190746. Espécie: Pregão 
Presencial n° 9-039/2019. contratante: Secretaria Municipal de assistên-
cia Social contratado: ToTal BraSil locadora de Veículos Eireli, cnpj: 
10.445.149/0001-38objeto: locação de Veículos dos Tipos: carros (Passeio 
Utilitário) E caminhões, destinados a atender as Necessidades da Prefeitura 
Municipal de Barcarena. o presente termo aditivo tem por objetivo adiTar a 
seguinte cláusula da carta contrato, mediante condições estabelecidas. cláu-
sula Primeira - do acréscimo o presente termo aditivo tem como objetivo o 
acréscimo de quantidade de 25%, referente ao contrato nº 20190746.
esPÉcie: 2° Termo aditivo ao contrato n°. 20191031. Processo: dispensa 
de licitação n° 7-316/2019. contratante: Secretaria Municipal de assistência 
Social. contratado: raimunda fernandes cravo cpf Nº. 18.180.942/0001-64. 
Objeto: Locação De Imóvel Localizado Na Rua Raimundo Alves, S/N, Bairro 
centro - Barcarena/Pa. o presente termo aditivo tem por objetivo adiTar as 
seguintes cláusulas do contrato, mediante condições a seguir estabelecidas. 
clausula Primeira- da Vigência - o presente termo aditivo tem como objetivo 
a renovação de sua vigência por mais 12 meses consecutivos, contados a 
partir de 13 de outubro de 2021 até o dia 13 de outubro de 2022. cláusula 
Segunda do Valor- o valor mensal do contrato e de r$3.500,00.
esPÉcie: 1° Termo aditivo ao contrato N°. 20210320. Processo: Pregão Ele-
trônico n° 9-002/2021. contratante: Secretaria Municipal de assistência So-
cial. contratado: Tiago de andrade Gomes ltda, cnpj Nº 37.760.036/0001-
83. objeto: aquisição de Gêneros alimentícios Para atendimento do Benefício 
Eventual Sócio Assistencial. O presente termo aditivo tem por objetivo ADI-
Tar as seguintes cláusulas do contrato, mediante condições a seguir estabe-
lecidas. Clausula Primeira- Do Reequilíbrio Econômico E Financeiro: O presen-
te termo aditivo tem por finalidade realizar o reequilíbrio econômico financeiro 
do contrato nº 20210320, no patamar de 25%, referente ao fornecimento de 
gêneros alimentícios.

Protocolo: 719655

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
eXtratos de terMos aditiVos 

esPÉcie: 1° Termo aditivo ao contrato n° 20210304. Processo: Pregão Ele-
trônico n° 9-010/2021. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cul-
tura e desenvolvimento Social. contratado: oda dias com. de combustível 
E derivados de Petróleo Ltda., Cnpj Nº 17.215.056/0002-47. Objeto: Aqui-
sição de Gasolina Comum, Óleo Lubrificantes Automotivos Para Atender As 
Secretarias da Prefeitura Municipal de Barcarena.o presente termo aditivo 
tem por objetivo aditar as seguintes cláusulas do contrato, mediante condi-
ções a seguir estabelecidas. Clausula Primeira - do Reequilíbrio Econômico E 
Financeiro: O presente termo aditivo tem por finalidade realizar o reequilíbrio 
econômico financeiro do contrato nº 20210304, no patamar de 13,5% (treze 
virgula cinco por cento), relativo ao preço unitário da Gasolina comum.
esPÉcie: 1° Termo aditivo ao contrato n°20210305. Processo: Pregão Ele-
trônico n° 9-010/2021. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cul-
tura e desenvolvimento Social. contratado: oda dias com. de combustível E 
derivados de Petróleo Ltda., Cnpj Nº 17.215.056/0002-47. Objeto: Aquisição 
de Gasolina Comum, Óleo Lubrificantes Automotivos Para Atender As Secre-
tarias da Prefeitura Municipal de Barcarena. o presente termo aditivo tem por 
objetivo aditar as seguintes cláusulas do contrato, mediante condições a se-
guir estabelecidas. Clausula Primeira- do Reequilíbrio Econômico E Financeiro: 
O presente termo aditivo tem por finalidade realizar o reequilíbrio econômico 
financeiro do contrato nº 20210304, no patamar de 13,5% (treze virgula cin-
co por cento), relativo ao preço unitário da Gasolina comum.
esPÉcie: 1° Termo aditivo ao contrato n°20210306. Processo: Pregão Ele-
trônico n° 9-010/2021. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cul-
tura e desenvolvimento Social. contratado: oda dias com. de combustível E 
derivados de Petróleo Ltda., Cnpj Nº 17.215.056/0002-47. Objeto: Aquisição 
de Gasolina Comum, Óleo Lubrificantes Automotivos Para Atender As Secre-
tarias da Prefeitura Municipal de Barcarena. o presente termo aditivo tem 
por objetivo aditar as seguintes cláusulas do contrato, mediante condições 
a seguir estabelecidas. Clausula Primeira - do Reequilíbrio Econômico E Fi-
nanceiro: O presente termo aditivo tem por finalidade realizar o reequilíbrio 
econômico financeiro do contrato nº 20210304, no patamar de 13,5% (treze 
virgula cinco por cento), relativo ao preço unitário da Gasolina comum.
esPÉcie: 1° Termo aditivo ao contrato n°20210307. Processo: Pregão Ele-
trônico n° 9-010/2021. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cul-
tura e desenvolvimento Social. contratado: oda dias com. de combustível E 
derivados de Petróleo Ltda., Cnpj Nº 17.215.056/0002-47. Objeto: Aquisição 
de Gasolina Comum, Óleo Lubrificantes Automotivos Para Atender As Secre-
tarias da Prefeitura Municipal de Barcarena.o presente termo aditivo tem por 
objetivo aditar as seguintes cláusulas do contrato, mediante condições a se-
guir estabelecidas. Clausula Primeira- do Reequilíbrio Econômico E Financeiro: 
O presente termo aditivo tem por finalidade realizar o reequilíbrio econômico 
financeiro do contrato nº 20210304, no patamar de 13,5% (treze virgula cin-
co por cento), relativo ao preço unitário da Gasolina comum.
esPÉcie: 1° Termo aditivo ao contrato n°20210312. Processo: Pregão Ele-
trônico n° 9-010/2021. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cul-
tura e desenvolvimento Social. contratado: oda dias com. de combustível E 
derivados de Petróleo Ltda., Cnpj Nº 17.215.056/0002-47. Objeto: Aquisição 
de Gasolina Comum, Óleo Lubrificantes Automotivos Para Atender As Secre-
tarias da Prefeitura Municipal de Barcarena.o presente termo aditivo tem por 
objetivo aditar as seguintes cláusulas do contrato, mediante condições a se-
guir estabelecidas. Clausula Primeira- do Reequilíbrio Econômico E Financeiro: 
O presente termo aditivo tem por finalidade realizar o reequilíbrio econômico 
financeiro do contrato nº 20210304, no patamar de 13,5% (treze virgula cin-
co por cento), relativo ao preço unitário da Gasolina comum.
esPÉcie: 1° Termo aditivo ao contrato n°20210323. Processo: Pregão Ele-
trônico n° 9-010/2021. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cul-
tura e desenvolvimento Social. contratado: oda dias com. de combustível E 
derivados de Petróleo Ltda., Cnpj Nº 17.215.056/0002-47. Objeto: Aquisição 
de Gasolina Comum, Óleo Lubrificantes Automotivos Para Atender As Secre-
tarias da Prefeitura Municipal de Barcarena. o presente termo aditivo tem por 
objetivo aditar as seguintes cláusulas do contrato, mediante condições a se-
guir estabelecidas. Clausula Primeira- do Reequilíbrio Econômico E Financeiro: 
O presente termo aditivo tem por finalidade realizar o reequilíbrio econômico 
financeiro do contrato nº 20210304, no patamar de 13,5% (treze virgula cin-
co por cento), relativo ao preço unitário da Gasolina comum.
esPÉcie: 7° Termo aditivo ao contrato n°20190131. Processo: concorrência 
Pública n° 3-008/2018. contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. con-
tratado: GET Empreendimentos ltda cNPJ: 04.540.655/0001-03.o presente 
termo aditivo tem por objetivo aditar as seguintes cláusulas do contrato, 
mediante condições a seguir estabelecidas. clausula Primeira - do Prazo de 
Vigência: o presente termo aditivo tem por objetivo realizar prorrogação do 
prazo de vigência por mais 150(cento e cinquenta dias), contados a partir de 
06 de julho de 2021 até o dia 03 de dezembro de 2021.
esPÉcie: 2° Termo aditivo ao contrato n° 20201254. Processo: Tomada de 
Preços n° 2-005/2020. contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. con-
tratado: Genésio rodrigues E cia ltda, cnpj Nº10.887.105/0001-68. objeto: 
Execução de obras E Serviços de Engenharia Para revitalização de feira livre, 
No Municipio de Barcarena/Pa. o presente termo aditivo tem por objetivo 
aditar as seguintes cláusulas do contrato, mediante condições a seguir es-
tabelecidas. cláusula Primeira: do acréscimo - o presente termo aditivo tem 
por objetivo realizar o acréscimo de aproximadamente 15,62% referente ao 
aditamento de quantidade, de novos serviços. clausula Segunda - do Valor 
- o valor inicial do contrato e de r$ 526.233,09 (quinhentos e vinte e seis 
mil duzentos e trinta e três reais e nove centavos), e o valor do percentual 
aditado e de 15,62%, perfazendo um total de r$ 82.244,96 (oitenta e dois 
mil duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos). cláusula 
Terceira - da Execução o presente termo aditivo tem por objetivo a prorroga-
ção do prazo de execução do contrato por mais 30 (trinta) dias consecutivos, 
contados a partir do dia 09 de julho de 2021 até o dia 08 de agosto de 2021.
esPÉcie: 2° Termo aditivo ao contrato n° 20201061. Processo: concorrência 
n° 3-001/2020. contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. contratado: 
Terminal de logística E operação Portuária Eireli, cNPJ nº 23.828.963/0001-
83. objeto: Execução de obras E Serviços de Terraplanagem, No Município de 
Barcarena/Pa. o presente termo aditivo tem por objetivo aditar as seguintes 
cláusulas do contrato, mediante condições a seguir estabelecidas. clausula 
Primeira - do Titular - o presente termo aditivo, vem neste ato, transferir a 
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titularidade referente as responsabilidades do contrato nº 20201061 da Sra. 
Thais Pereira Melo, para o Sr. Edvaldo rebouças de Melo. cláusula Segunda - 
Execução - o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo 
de execução do contrato por mais 180(cento e oitenta), dias consecutivos, 
contados a partir do dia 15 de junho de 2021 até o dia 12 de dezembro de 
2021. cláusula Terceira: do Prazo de Vigência - o presente termo aditivo 
tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência por mais 180 (cento e 
oitenta) dias, contados a partir do dia 15 de junho de 2021 até o dia 12 de 
dezembro de 2021.
esPÉcie: 2° Termo aditivo ao contrato n° 20190686. Processo: convite nº 
1-251/2019. contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. contratado: 
inete Serviços Eireli - Me, cNPJ nº 24.650.595/0001-99. objeto: contratação 
de lancha Motor com condutor Habilitado Para atender a Secretaria Munici-
pal de infraestrutura E desenvolvimento Urbano de Barcarena/Pa. o presente 
termo aditivo tem por objetivo aditar as seguintes cláusulas do contrato, 
mediante condições a seguir estabelecidas. cláusula Primeira: do Prazo de 
Vigência - o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo 
de vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 03 de junho 
de 2021 até o dia 03 de junho de 2022.
esPÉcie: 1° Termo aditivo ao contrato n° 20210087. Processo: Pregão 
Eletrônico n° 9-063/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Barcare-
na. contratado: comart’s Visual Serviços de Sinalização Viária, cnpj Nº 
10.561.216/0001-80. objeto: registro de Preços Para Prestação de Serviços 
de Sinalização Vertical de Trânsito Barcarena/Pa. o presente termo aditivo 
tem por objetivo aditar as seguintes cláusulas do contrato, mediante con-
dições a seguir estabelecidas. clausula Primeira - da vigência: o presente 
termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do contrato por mais 150 (cento 
e cinquenta) dias contados a partir do dia 01 de julho de 2021 até o dia 28 
de novembro de 2021.
esPÉcie: 6° Termo aditivo ao contrato n° 20180143. Processo: Pregão 
Presencial n° 9-001/2018. contratante: Prefeitura Municipal de Barcare-
na. contratado: Speednet ltda, cnpj Nº 17.574.884/0001-90. objeto: 
contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de acesso a internet 
E Serviço de intranet com link dedicado de até 79 MBPS. o presente ter-
mo aditivo tem por objetivo aditar as seguintes cláusulas do contrato, me-
diante condições a seguir estabelecidas. clausula Primeira - da Vigência: 
o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vi-
gência por mais 10 (dez) meses, contados a partir do dia 04 de julho de 
2021 até o dia 04 de maio de 2022. cláusula Segunda - do Valor - o va-
lor para renovação de 10 (meses) é de r$ 142.805,30 (cento e quaren-
ta e dois mil oitocentos e cinco reais e trinta centavos). cláusula Tercei-
ra - dotação orçamentária - 02; 02.08; 12.122.0074.2.024; 0207; 04 091 
0074 2.019; 02.09; 04.123.0074.2.027; 02.18; 13.133.0074.2.041; 02.20; 
20.122.0074.2.051; 02.21; 15.122.0074.2.069; 02.06; 04.122.0074.2.017; 
02.10; 04.122.0074.2.029; 3.3.90.40.00; 3.3.90.40.97.
esPÉcie: 1° Termo aditivo ao contrato n° 20210284. Processo: Pregão Ele-
trônico nº 9-009/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. Con-
tratado: M Kozak Epp, cnpj Nº 06.374.348/0001-25. objeto: contratação de 
Serviços de Hospedagem, fornecimento de alimentação E locação de audi-
tório No Município de Barcarena, Em Atendimento A Secretaria Municipal de 
administração E Tesouro. o presente termo aditivo tem por objetivo aditar as 
seguintes cláusulas do contrato, mediante condições a seguir estabelecidas. 
Cláusula Primeira: da Retificação da Razão Social - O presente termo aditivo 
tem por objetivo a retificação do nome empresarial de M Kozak Epp para Hotel 
Equinócios Eireli.
esPÉcie: 3° Termo aditivo ao contrato n° 20201279. Processo: Tomada de 
Preços n° 2-004/2020. contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. con-
tratado: T da c Soares Eireli, cNPJ nº 31.057.234/0001-07. objeto: constru-
ção do cras Barcarena/Pa. o presente termo aditivo tem por objetivo aditar 
as seguintes cláusulas do contrato, mediante condições a seguir estabeleci-
das. clausula Primeira- do Prazo de Execução: o presente termo aditivo tem 
por objetivo a prorrogação do prazo de execução do contrato por mais 30 
(trinta) dias consecutivos, contados a partir do dia 08 de julho de 2021 até o 
dia 07/08/2021.
esPÉcie: 1° Termo aditivo ao contrato n° 20210300. Processo: dispensa 
de licitação nº 7-004/2021. contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. 
contratado: leão leão locação de Equipamentos E construção ltda, cnpj 
Nº 24.383.790/0001-08. Objeto: Locação de Imóvel Localizado Na Rua João 
Pantoja de castro Nº 58 - Barcarena/Pa o presente termo aditivo tem por ob-
jetivo aditar as seguintes cláusulas do contrato, mediante condições a seguir 
estabelecidas. cláusula Primeira:do Titular - o presente termo aditivo, vem 
neste ato, transferir a titularidade referente as responsabilidades do contrato 
nº 20210300 da Sra. Maria Eny da Silva furtado, para a pessoa jurídica leão 
leão locação de Equipamentos E construção ltda.
esPÉcie: 3° Termo aditivo do contrato n°. 20180883. Processo: dispensa 
de licitação n° 7-286/2018. contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. 
contratado: dorival Goes rodrigues, cpf: 049.359.502-34. objeto: locação 
de Imóvel Para Funcionamento de Oficina de Máquinas Pesadas - Secreta-
ria Municipal de infraestrutura E desenvolvimento Urbano de Barcarena. o 
presente termo aditivo tem por objetivo aditar as seguintes cláusulas do 
contrato, mediante condições a seguir estabelecidas. clausula Primeira - da 
Vigência: o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do pra-
zo de vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 03 de 
agosto de 2021 até o dia 03 de agosto de 2022. cláusula Segunda: do Va-
lor - Permanece o valor mensal do contrato de r$ 7.000,00 (sete mil reais) 
para os 12 meses. cláusula Terceira - da dotação orçamentária - 02; 0221; 
15.452.0068.2.070; 3.3.90.36.00; 3.3.90.36.15.
esPÉcie: 6° Termo aditivo do contrato n° 20201076. Processo: Tomada de 
Preços n° 2-002/2020. contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. con-
tratado: Madureira Empreendimentos Eireli - Epp cnpj Nº 27.708.390/0001-
05 objeto: contratação de Empresa Visando a Execução de obras E Serviços 
de Engenharia Para ampliação do centro cultural de Vila do conde. o presen-
te termo aditivo tem por objetivo aditar as seguintes cláusulas do contrato, 
mediante condições a seguir estabelecidas. clausula Primeira - da vigência: o 
presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do contrato por mais 
60 (Sessenta) dias contados a partir do dia 24 de julho de 2021 até o dia 
22/09/2021.

Protocolo: 719656

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRAGANÇA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BraGaNÇa
aViso de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

o Presidente da comissão de licitação do Município de BraGaNÇa, atra-
vés da(o) Prefeitura Municipal De Bragança, em cumprimento da ratificação 
procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) Prefeitura Municipal de Bragança, faz pu-
blicar o extrato resumido do processo de inexigibilidade de licitação a seguir: 
objeto: Prestação de Serviços técnicos de consultoria e assessoria na elabo-
ração de estudos técnicos e planejamento, para estruturação de projetos de 
financiamento junto as Instituições de Crédito para a Prefeitura Municipal de 
Bragança/Pa. favorecido: icaro consultoria, assessoria E Projeto ltda. Valor: 
r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). fundamentação legal: art. 25, inciso 
ii, c/c o art. 13, inciso iii da lei nº 8.666/93 e suas alterações. declaração de 
Inexigibilidade: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada 
pelo(a) Sr.(a) raimundo Nonato de oliveira, na qualidade de ordenador(a) de 
despesas. raimundo Nonato de oliveira - Prefeito Municipal.

eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº: 20211118 
oriGeM: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-03082021. contratante: Pre-
feitura Municipal de Bragança. contratada: icaro consultoria, assessoria E 
Projeto ltda. objeto: Prestação de Serviços técnicos de consultoria e asses-
soria na elaboração de estudos técnicos e planejamento, para estruturação de 
projetos de financiamento junto as Instituições de Crédito para a Prefeitura 
Municipal de Bragança/Pa. Valor ToTal: r$ 120.000,00 (cento e vinte mil re-
ais). Programa de Trabalho: Exercício 2021 atividade 0302.041220003.2.004 
Gestão do Gabinete do Prefeito, Classificação econômica 3.3.90.35.00 Servi-
ços de consultoria, Subelemento 3.3.90.35.99, no valor de r$ 120.000,00. 
Vigência: 15 de setembro de 2021 a 15 de setembro de 2022.

Protocolo: 719657

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 002/2021-tP
a Prefeitura Municipal de Brasil Novo/Pa, torna público a adjudicação 
e Homologação do procedimento licitatório em epigrafe, objeto: serviços de 
construção do muro para ampliação do cemitério Municipal São Bernardo, 
no perímetro urbano do município de Brasil Novo - Pa, rua Perimetral oeste, 
possui uma extensão de 300 metros lineares e 2,2 metros de altura, totalizan-
do 660,00 m² de obra, no Município de Brasil Novo, empresa coNSTrUTora 
lorENZoNi lTda -cNPJ Nº 02.600.407/0001-85, com o valor total de r$ 
92.478,95 (noventa e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e noventa 
e cinco centavos).

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

eXtrato de coNtrato toMada de PreÇo Nº 002/2021-tP
coNtrataNte - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, coNtratado: 
coNstrUtora LoreNZoNi Ltda -cNPJ Nº 02.600.407/0001-85, contra-
to administrativo nº. 235/2021, com o valor total de r$ 92.478,95 (noventa 
e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos). 
oBJETo: serviços de construção do muro para ampliação do cemitério Munici-
pal São Bernardo, no perímetro urbano do município de Brasil Novo - Pa, rua 
Perimetral oeste, possui uma extensão de 300 metros lineares e 2,2 metros 
de altura, totalizando 660,00 m² de obra, no Município de Brasil Novo: foN-
TE dE rEcUrSoS: 2.052 - Manutenção da Secretaria de adm. e finanças; 
4.4.90.51.00 - obras e instalações. ViGÊNcia doS coNTraToS: 60 (dias).

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 003/2021-tP
a Prefeitura Municipal de Brasil Novo/Pa, torna público a adjudicação 
e Homologação do procedimento licitatório em epigrafe, objeto: serviços 
de construção e revitalização do espaço de leilão, no parque de exposição 
oreste Belique, localizado no perímetro urbano do município de Brasil Novo 
- Pa, av. Minas Gerais, empresa coNSTrUTora PacTac lTda - cNPJ Nº 
10.608.906/0001-47, com o valor total de r$ 419.209,06 (quatrocentos e 
dezenove mil, duzentos e nove reais e seis centavos).

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

eXtrato de coNtrato toMada de PreÇo Nº 003/2021-tP
coNtrataNte - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, coNtratado: 
coNstrUtora Pactac Ltda - cNPJ Nº 10.608.906/0001-47, contrato 
administrativo nº. 284/2021, com o valor total de r$ 419.209,06 (quatrocen-
tos e dezenove mil, duzentos e nove reais e seis centavos). oBJETo serviços 
de construção e revitalização do espaço de leilão, no parque de exposição 
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oreste Belique, localizado no perímetro urbano do município de Brasil Novo 
- Pa, av. Minas Gerais: foNTE dE rEcUrSoS: 2073 - Manutenção, reforma 
e ampliação do Parque de Exposição; 4.4.90.51.00 - obras e instalações. 
ViGÊNcia do coNTraTo: 90 (dias).

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

ESTado do Pará

PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo
eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº: 013/2021-disP

oBJETo: aquisição de Placa dE oBra 3,00 X 2,00 m² - total 6m2, em aten-
dimento ao plano de trabalho do convênio nº 007/2021-SETraN. fundamen-
tação: artigo 24, ii, V, da lei nº 8.666/93. coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MU-
NiciPal dE BraSil NoVo. coNTraTado: JorGE HENriQUE S dE SoUSa. 
Valor r$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais). doTaÇÃo: -2105 
- abastecimento e conserto de Veículos e Máquinas Pesadas - 33.90.30.00 - Ma-
terial de consumo, 33.93.39.00 - outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

Weder MaKes carNeiro-Prefeito
Protocolo: 719658

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aViso de decisÃo adMiNistratiVa 

toMada de PreÇos Nº 2/2021 - 070201 
o Prefeito do Município de Breves/Pa usando das competências e atri-
buições que lhe foram conferidas, adoTa como fundamento desta decisão 
administrativa, as conclusões contidas no Parecer Jurídico nº 112/2021/PGM 
da Procuradoria Geral do Município, acerca do Processo Licitatório 2/2021-
070201, na modalidade Tomada de Preço, Processo administrativo nº 
20210624/01, para a contratação de Empresa Especializada na Execução dos 
Serviços de implantação de Meios fios e calçadas em Vias Já Pavimentadas 
(rua 30 de novembro, rua lourenço Borges, rua raimundo Neves e rua cas-
tilhos frança) no Município de Breves/Pa: 1ª a revogação do procedimento 
licitatório 2/2021-070201 pela defasagem do Projeto Básico e demais Peças 
Técnicas, pela consequência mediata de não conduzir a “melhor oferta”, pela 
não oneração financeira da Administração Pública Municipal, configuram os 
motivos para a revogação do processo licitatório, em razão da não supressão 
dos direitos do Poder Público Municipal e dos participantes do certame e me-
lhor meios atender ao interesse público; 2ª a imediata adequação do Projeto 
Básico de Engenharia e demais Peças Técnicas que se encontram desatuali-
zadas, com data base de agosto de 2020; 3ª a realização de novo certame, 
nos termos dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da eco-
nomicidade, da moralidade e supremacia do interesse público bem como do 
artigo 49 da lei 8.666/93, respeitando sobretudo o interesse público; 4ª a 
revogação de quaisquer disposições em contrário; 5ª o encaminhamento da 
cópia integral digital do Processo Licitatório, para a Secretaria Municipal de 
administração, para que sejam tomadas as devidas providências; 6ª a intima-
ção das Empresas classificadas na Tomada de Preços nº TP 2/2021 - 070201, 
do inteiro teor desta decisão. JosÉ aNtÔNio aZeVedo LeÃo - Prefeito 
Municipal de Breves

Protocolo: 719659

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aVisos de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP nº 027/2021-PMc 
HoMoloGo a licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico SrP nº 
027/2021-PMc que tem por objeto: registro de Preço Para futura E Even-
tual contratação de Empresa Especializada Para aquisição de Material de 
Limpeza E Higiene,e com base no relatório da Comissão Permanente de Lici-
tação e Parecer da assessoria Jurídica do município adJUdico/HoMoloGo 
seu objeto a açaí atacarejo comercio Varejista de Mercadorias Eireli, cnpj Nº 
39.524.120/0001-23, Valor Global r$ 724.490,41;liz Pará comercio E Ser-
viços ltda, cNPJ nº 41.081.966/0001-88, Valor Global r$ 70.666,59;NEo 
BrS comercio de Eletrodomesticos ltda, cNPJ nº 07.041.480/0001-88, Valor 
Global r$ 230.430,00; r. loPES Barra - ME, cNPJ nº 63.885.768/0001-00, 
Valor Global r$ 385.368,80;r. W. VEiGa - EPP, cNPJ nº 07.313.013/0001-
60, Valor Global r$ 471.343,79; W. de Melo Barra comercio Varejista, cNPJ 
nº 28.506.180/0001-05, Valor Global r$ 243.213,53;W. do S. c. Barra, 
cNPJ nº 05.724.970/0001-53, Valor Global r$ 44.200,00;para que produza 
os efeitos legais aos termos do art. 43, inciso Vi da lei federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. data da Homologação: 21/10/2021. ordena-
dor: Victor correa cassiano, Prefeito de cametá.

eXtrato de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNicosrP nº 027/2021 

reconheço a ata de registro de Preços - PrEGÃo ElETrÔNico SrP. objeto: 
registro de Preço Para futura E Eventual contratação de Empresa Especiali-
zada Para aquisição de Material de limpeza E Higiene.Vencedores:açaí ata-
carejo comercio Varejista de Mercadorias Eireli, cnpj Nº 39.524.120/0001-
23.itens: 1, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 34, 36, 
45, 49. Valor:r$ 724.490,41; liz Pará comercio E Serviços ltda, cnpj Nº 
41.081.966/0001-88.itens:11, 20. Valor:r$ 70.666,59; Neo Brs comercio 

de Eletrodomesticos ltda, cnpj Nº 07.041.480/0001-88.itens: 7, 10. Va-
lor:r$ 230.430,00. r. loPES Barra - ME, cNPJ nº 63.885.768/0001-00.
iTENS:18, 26, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 52, 58, 65. 
Valor:r$ 385.368,80.r. W. VEiGa - EPP, cNPJ nº 07.313.013/0001-60.
iTENS:4, 17, 21, 43, 46, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 67, 
68, 69. Valor:r$ 471.343,79.W. dE MElo Barra coMErcio VarEJiSTa, 
cNPJ nº 28.506.180/0001-05.iTENS:3, 6, 14, 23, 28, 59, 63, 66. Valor:r$ 
243.213,53.W. do S. c. Barra, cNPJ nº 05.724.970/0001-53.iTENS:19. 
Valor:r$ 44.200,00.Vigência:21/10/2021 a 21/10/2022. ordenador: Victor 
correa cassiano.

retiFicaÇÃo
Na publicação do aviso de Homologação: Pregão eletrônico srP nº 019/2021-
PMc; publicado no dia 08/09/2021, no doU,Nº 170, Seção 3,página nº 186, 
no ioEPa nº 34.692, página nº 117 e no diário do Pará, cadernos Economia, 
página B8:
oNde se LÊ:“E Xpresso Nordeste Transporte Eireli, cnpj Nº 22.652.271/0001-
64, Valor Global r$ 3.107.353,60;Galindo locação E Serviços ltda, cnpj Nº 
10.195.504/0001-68,Valor Global r$ 3.358.135,92;J do S Trindade Eireli, 
cnpj Nº 08.683.999/0001-22,Valor Global r$ 524.580,00”;  
Leia-se:“Expresso Nordeste Transporte Eireli, cnpj Nº 22.652.271/0001-
64, Valor Global r$ 832.297,60;Galindo locação E Serviços ltda, cNPJ nº 
10.195.504/0001-68,Valor Global r$ 2.818.195,92;J. do S. Trindade EirEli, 
cNPJ nº 08.683.999/0001-22,Valor Global r$344.400,00”. demais informa-
ções permanecem inalteradas.

Protocolo: 719661

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aVisos de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2021-PMc - srP
objeto: registro de preço para eventual e futura aquisição de materiais de 
consumo em geral (copa, cozinha, descartáveis e EPi), para suprir as neces-
sidades da Prefeitura Municipal de capanema/Pará e suas Secretarias. ad-
judicado Para: a.T.M.S. abud, cnpj 30.746.824/0001-76: item- Valor Unit: 
118- r$ 75,00; 134- r$ 3,86; 140- r$ 1,99. Barbosa lima comercio de 
Mercadorias Em Geral ltda, cnpj 35.567.832/0001-79: item- Valor Unit: 1- 
r$ 49,50; 2- r$ 63,50; 3- r$ 73,50; 4- r$ 83,50; 10- r$ 28,41; 24- r$ 
16,50; 31- r$ 200,91; 32- r$ 299,50; 72- r$ 17,00; 78- r$ 108,86; 80- r$ 
96,50; 81- r$ 129,50; 82- r$ 363,50; 85- r$ 122,77; 88- r$ 14,43; 92- r$ 
33,00; 95- r$ 24,72; 96- r$ 99,98; 97- r$ 35,98; 98- r$ 33,00; 99- r$ 
82,97; 100- r$ 18,90; 131- r$ 8,72; 133- r$ 8,20; 135- r$ 14,50; 136- 
r$ 15,45; 138- r$ 39,72; 145- r$ 80,50; 153- r$ 34,50; 154- r$ 66,70; 
155- r$ 3,40; 156- r$ 2,23; 157- r$ 3,40; 158- r$ 2,50; 159- r$ 125,50; 
160- r$ 173,50; 161- r$ 125,50; 162- r$ 139,50; 163- r$ 125,50; 164- r$ 
174,50; 165- r$ 168,40; 166- r$ 209,50; 167- r$ 3,95; 168- r$ 75,50; 
169- r$ 2,90. Eder Junior G. lopes - Me, cnpj 15.579.052/0001-31: item- 
Valor Unit: 132- r$ 17,40; 139- r$ 2,95; 142- r$ 0,23. Geserv comercio de 
Papelaria E Serviços Eireli, cnpj 33.931.812/0001-00. item- Valor Unit: 5- r$ 
4,00; 7- r$ 23,50; 8- r$ 11,00; 11- r$ 65,28; 12- r$ 68,48; 13- r$ 75,53; 
14- r$ 35,50; 15- r$ 7,00; 16- r$ 13,40; 17- r$ 2,48; 18- r$ 2,98; 19- r$ 
7,00; 22- r$ 72,50; 25- r$ 37,00; 40- r$ 2,70; 51- r$ 16,00; 52- r$ 24,45; 
53- r$ 29,00; 56- r$ 19,50; 57- r$ 24,50; 58- r$ 24,50; 59- r$ 10,00; 
61- r$ 4,02; 62- r$ 125,50; 65- r$ 2,20; 66- r$ 3,10; 67- r$ 123,00; 
69- r$ 24,50; 70- r$ 27,50; 71- r$ 16,00; 74- r$ 17,50; 75- r$ 9,39; 76- 
r$ 3,10; 86- r$ 25,50; 89- r$ 16,28; 90- r$ 10,00; 91- r$ 5,49; 93- r$ 
19,60; 94- r$ 8,88; 101- r$ 31,49; 102- r$ 59,00; 103- r$ 58,50; 104- r$ 
45,49; 105- r$ 6,45; 106- r$ 65,40; 110- r$ 54,50; 111- r$ 47,43; 112- r$ 
34,98; 124- r$ 21,40; 127- r$ 8,50; 128- r$ 7,49; 130- r$ 9,00; 144- r$ 
100,50. J c P Prado comercio Eireli Me, cnpj: 21.254.778/0001-05: item- Va-
lor Unit: 123- r$ 249,90. Neo Brs comercio de Eletrodomesticos ltda, cnpj: 
07.041.480/0001-88: item- Valor Unit: 77- r$ 15,00; 79- r$ 62,00; 107- r$ 
71,00; 109- r$ 65,00; 143- r$ 2,70; 146- r$  27,00; 147- r$ 34,50; 148- r$ 
35,00; 149- r$ 39,50; 150- r$ 34,50; 151- r$  2,70; 152- r$ 2,70. Noronha 
E Martins comercio de Produtos alimenticios ltda, cnpj 20.778.470/0001-
98: item- Valor Unit. 6- r$ 14,00; 9- r$ 7,00; 20- r$ 75,00; 21- r$ 59,00; 
23- r$ 73,00; 26- r$ 59,00; 27- r$ 94,50; 28- r$ 92,50; 29- r$ 95,00; 
30- r$ 141,00; 33- r$ 55,00; 34- r$ 49,00; 35- r$ 22,50; 36- r$ 5,00; 
37- r$ 18,50; 38- r$ 2,70; 39- r$ 2,69; 41- r$ 4,80; 42- r$ 32,00; 43- r$ 
9,50; 44- r$ 88,00; 45- r$ 2,30; 46- r$ 35,00; 47- r$ 4,50; 48- r$ 92,50; 
49- r$ 69,50; 50- r$ 135,00; 54- r$ 170,00; 55- r$ 10,50; 60- r$ 2,00; 
63- r$ 119,00; 64- r$ 10,00; 68- r$ 41,00; 73- r$ 125,50; 113- r$ 7,40; 
114- r$ 22,50; 115- r$ 40,50; 116- r$ 31,00; 117- r$ 69,50; 129- r$ 
330,00. Sagati comercio de Equipamentos de Segurança Eireli - Me, cnpj 
22.327.120/0001-30. item- Valor Unit: 119- r$ 32,39; 120- r$ 32,39. T cos-
ta da Silva Eireli, cnpj 03.230.897/0001-38; item- Valor Unit: 121- r$ 37,00; 
122- r$ 35,00; 125- r$ 3,05; 126- r$ 3,00; 137- r$ 7,00; 141- r$ 14,00; 
Homologado Para:a.T.M.S. abud, cnpj 30.746.824/0001-76: item- Valor 
Unit: 118- r$ 75,00; 134- r$ 3,86; 140- r$ 1,99; Barbosa lima comercio 
de Mercadorias Em Geral ltda, cnpj 35.567.832/0001-79: item- Valor Unit: 
1- r$ 49,50; 2- r$ 63,50; 3- r$ 73,50; 4- r$ 83,50; 10- r$ 28,41; 24- r$ 
16,50; 31- r$ 200,91; 32- r$ 299,50; 72- r$ 17,00; 78- r$ 108,86; 80- r$ 
96,50; 81- r$ 129,50; 82- r$ 363,50; 85- r$ 122,77; 88- r$ 14,43; 92- r$ 
33,00; 95- r$ 24,72; 96- r$ 99,98; 97- r$ 35,98; 98- r$ 33,00; 99- r$ 
82,97; 100- r$ 18,90; 131- r$ 8,72; 133- r$ 8,20; 135- r$ 14,50; 136- 
r$ 15,45; 138- r$ 39,72; 145- r$ 80,50; 153- r$ 34,50; 154- r$  66,70; 
155- r$ 3,40; 156- r$ 2,23; 157- r$ 3,40; 158- r$ 2,50; 159- r$ 125,50; 
160- r$ 173,50; 161- r$ 125,50; 162- r$ 139,50; 163- r$ 125,50; 164- r$ 
174,50; 165- r$ 168,40; 166- r$ 209,50; 167- r$ 3,95; 168- r$ 75,50; 
169- r$ 2,90. Eder Junior G. lopes - Me, cnpj 15.579.052/0001-31: item- 
Valor Unit: 132- r$  17,40; 139- r$  2,95; 142- r$ 0,23. Geserv comercio de 
Papelaria E Serviços Eireli, cnpj 33.931.812/0001-00. item- Valor Unit: 5- r$ 
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4,00; 7- r$ 23,50; 8- r$ 11,00; 11- r$ 65,28; 12- r$ 68,48; 13- r$ 75,53; 
14- r$ 35,50; 15- r$ 7,00; 16- r$ 13,40; 17- r$ 2,48; 18- r$ 2,98; 19- r$ 
7,00; 22- r$ 72,50; 25- r$ 37,00; 40- r$ 2,70; 51- r$ 16,00; 52- r$ 24,45; 
53- r$ 29,00; 56- r$ 19,50; 57- r$ 24,50; 58- r$ 24,50; 59- r$ 10,00; 61- 
r$ 4,02; 62- r$ 125,50; 65- r$ 2,20; 66- r$ 3,10; 67- r$ 123,00; 69- r$ 
24,5; 70- r$ 27,50; 71- r$ 16,00; 74- r$ 17,50; 75- r$ 9,39; 76- r$ 3,10; 
86- r$ 25,50; 87- r$ 7,80; 89- r$ 16,28; 90- r$ 10,00; 91- r$ 5,49; 93- r$ 
19,60; 94- r$  8,88; 101- r$ 31,49; 102- r$ 59,00; 103- r$ 58,50; 104- r$ 
45,49; 105- r$ 6,45; 106- r$ 65,40; 110- r$ 54,50; 111- r$ 47,43; 112- r$ 
34,98; 124- r$ 21,40; 127- r$ 8,50; 128- r$ 7,49; 130- r$ 9,00; 144- r$ 
100,50. J c P Prado comercio Eireli Me, cnpj: 21.254.778/0001-05: item- 
Valor Unit: 123- r$ 49,90. Neo Brs comercio de Eletrodomesticos ltda, cnpj: 
07.041.480/0001-88: item- Valor Unit: 77- r$ 15,00; 79- r$ 62,00; 107- r$ 
71,00; 109- r$ 65,00; 143- r$ 2,70; 146- r$ 27,00; 147- r$ 34,50; 148- r$ 
35,00; 149- r$ 39,50; 150- r$ 34,50; 151- r$ 2,70; 152- r$ 2,70; Noronha 
E Martins comercio de Produtos alimenticios ltda, cnpj 20.778.470/0001-
98: item- Valor Unit. 6- r$ 14,00; 9- r$ 7,00; 20- r$ 75,00; 21- r$ 59,00; 
23- r$ 73,00; 26- r$ 59,00; 27- r$ 94,50; 28- r$ 92,50; 29- r$ 95,00; 30- 
r$ 141,00; 33- r$ 55,00; 34- r$ 49,00; 35- r$ 22,50; 36- r$ 5,00; 37- r$  
18,50; 38- r$ 2,70; 39- r$ 2,69; 41- r$ 4,80; 42- r$ 32,00; 43- r$ 9,50; 
44- r$ 88,00; 45- r$ 2,30; 46- r$ 35,00; 47- r$ 4,50; 48- r$ 92,50; 49- r$ 
69,50; 50- r$ 135,00; 54- r$ 170,00; 55- r$ 10,50; 60- r$ 2,00; 63- r$ 
119,00; 64- r$ 10,00; 68- r$ 41,00; 73- r$ 125,50; 113- r$ 7,40; 114- r$ 
22,50; 115- r$ 40,50; 116- r$ 31,00; 17- r$ 69,50; 129- r$ 330,00; Sagati 
comercio de Equipamentos de Segurança Eireli - Me, cnpj 22.327.120/0001-
30. item- Valor Unit: 119- r$ 32,39; 120- r$ 32,39; T costa da Silva Eireli, 
cnpj 03.230.897/0001-38. item- Valor Unit: 121- r$ 37,00; 122- r$ 35,00; 
125- r$ 3,05; 126- r$ 3,00; 137- r$ 7,00; 141- r$ 14,00. conforme mapa 
comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da lei nº. 
8666/93.  Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 034/2021-PMc - srP 

objeto: registro de Preço Para Eventual contratação de Empresa Especiali-
zada Em Manutenção De Equipamentos Odontológicos E Hospitalares, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. adJUdicado 
Para: S d da Silva ferraz, cNPJ 19.775.637/0001-88. lote-Valor: 1-r$ 
599.990,00. Homologado Para: S d da Silva ferraz, cNPJ 19.775.637/0001-
88; lote-Valor: 1-r$ 599.990,00. conforme mapa comparativo anexado aos 
altos. Homologo a licitação na forma da lei nº. 8666/93. Francisco Ferreira 
Freitas Neto - Prefeito Municipal.

terMo de HoMoLoGaÇÃo 
toMada de PreÇo Nº 004/2021 

o Prefeito Municipal de capanema, no uso de suas atribuições, consi-
derando o julgamento da comissão Permanente de licitação na Tomada de 
Preço nº 004/2021, cujo objeto é acontratação de empresa especializada 
para a implantação de abastecimento de água da comunidade Snata rosa do 
Município de capanema-Pa,HoMoloGo seu julgamento à empresa MaUES 
ENGENHaria lTda, com cNPJ nº 36.521.965/0001-77com valor global r$r 
$391.069,91 (trezentos e noventa e um mil sessenta e nove reais e noventa 
e um centavos)vencedora do certame, referente ao objeto da licitação; nos 
termos de sua proposta, e com base no art. 22, inciso ii da lei nº8.666/93. 
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

terMo ratiFicaÇÃo
iNeXiGiBiLidade Nº 031/2021. iNX. Nº 6/2021-031

oBJETo: contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de exa-
mes especializados em cardiologia tipo ecocardiograma para atender a Se-
cretaria Municipal de Saúde. fundamento legal: art. 25, inciso ii, c/c art. 13 
inciso ii, da lei federal nº 8.666/93. ViGÊNcia: 12 (doze) meses. Valor Glo-
bal: R$ 93.600,00. Ratificação em: 12/08/2021. Francisco Ferreira Freitas 
Neto, Prefeito Municipal.

eXtratos de coNtratos 
iNeXiGiBiLidade Nº 031/2021. Nº contrato: 2209001-2021-iNX. 
Nº 6/2021-031. contratante: Município de capanema/Prefeitura Municipal. 
contratado: cardiomed clinica Medica ltda, cNPJ nº 27.455.798/0001-12. 
objeto: contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de exames 
especializados em cardiologia tipo ecocardiograma para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde. fundamento legal: art. 25, inciso ii, c/c art. 13 inciso 
ii, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: r$ 
93.600,00. data de assinatura: 22/09/2021.

coNVite Nº 003/2021 
Nº contrato: 1310001-2021. convite nº 003-2021. contratante: Mu-
nicípio de capanema/Prefeitura Municipal. contratado: a.S.oliveira 
comercio E Serviços Eireli, cNPJ nº 33.977.343/0001-60. objeto: Execução 
de Serviços de construção de uma Ponte sobre o rio ouricuri, na cidade de 
capanema. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: r$270.890,81. data de 
assinatura: 13/10/2021.

coNtrato PP 005/2021 - PMc - srP 
coNtrato Nº 0610001-2021. oriGeM: Pregão Presencial Nº 005/2021 
- PMc - srP. contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pa; cantrata-
da(O):M.A Restaurante E Buffet Ltda - Me Cnpj:  24.363.309/0001-04. Obje-
to:contratação de Pessoa Jurídica Para fornecimento demarmitex E comida 
Kg, Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de ca-
panema(Pa). Valor Global: r$ 649.500,00(seiscentos e quarenta e nove mil 
e quinhentos reais). Vigência: Por 12(dose) Meses, contados a partir da data 
de sua assinatura. data da assinatura: 06/10/2021. ordenador: Francisco 
Ferreira Freitas Neto. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

eXtrato de reGistro de PreÇo 
registro de Preço nº 005/2021, vinculada ao PP nº 005/2021-PMc-SrP.  
objeto: contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de Marmitex E 
comida Kg, Para atender as Necessidades da secretaria Municipal de Saúde 
De Capanema(Pa). Vencedores: M. A Restaurante e Buffet Ltda - Me, CNPJ 
nº 24.363.309/0001-04com valor unitário: Nº item-Valor Unit. 1-r$18,00; 
2-r$65,00. Vigência: 12(dose) meses, contados a partir da data de sua assi-
natura. Em 05/10/2021. Laise Martins Leal - Pregoeira.

retiFicaÇÃo 
Na publicação circulada no dia 02/02/2021 no doE/Pa nº 34.478, página 
72, d.o.U seção 3, pág. 153 e diário do Pará B13, referente ao Extrato do 
Termo aditivo do Processo de inexigibilidade nº 032-2020. oNde se LÊ: Vi-
gência: 12(doze) Meses. Leia-se: Vigência: 04 (Quatro) Meses. Francisco 
Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 719663

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
eXtrato de coNtrato. coNtrato nº 2021151001 

decorrentes da Tomada de Preços nº 2/2021-001 - PMcP. contratante: Pre-
feitura Municipal de capitão Poço, objeto:contratação de Empresa reforma E 
ampliação de creches No Município de capitão Poço contratado:M.a.r Perei-
ra Eireli, cnpj 30.796.879/0001-79. Valor Global r$ 709.506,57 (Setecentos 
E Nove Mil, Quinhentos E Seis reais E cinquenta E Sete centavos). Vigência 
15/10/2021 À 15/10/2022.

Protocolo: 719666
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

coNcorrÊNcia N° 005/2021/PMc 
a Prefeitura Municipal de castanhal, através da Secretaria Municipal de 
Suprimento e licitação - comissão Permanente de licitação/cPl, nomeada 
pela Portaria n.° 1.386/21 de 07/05/2021, com sede à av. Barão do rio Bran-
co, n.° 2232, Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, torna público 
que fará realizar licitação na modalidade concorrência por sistema de registro 
de preços sob o critério de julgamento “menor preço global” para  even-
tual contratação de empresa especializada para os serviços de engenharia 
na manutenção, recuperação e ampliação da estrutura física dos prédios ad-
ministrativos da Secretaria/fundo Municipal de Educação deste Município de 
castanhal/Pará, por um período de 12 (doze) meses. a sessão pública desta 
concorrência será realizado no Auditório da Secretaria Municipal de Indústria 
e comércio/SEMicS localizada na av. altamira, n.° 850, Bairro: Nova olinda, 
neste Município de castanhal/Pará no dia 13/12/2021, às 09:00 horas. Quais-
quer dúvidas ou esclarecimentos se dará pelo seguinte e-mail: licitacao.su-
pri@castanhal.pa.gov.br . o edital estará disponível pelo site: www.castanhal.
pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios,www.
tcm.pa.gov.br/geo-obras cidadão ou através do e-mail acima identificado. 
sílvio roberto Monteiro dos santos - Presidente da cPL.

Protocolo: 719668
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE DOM ELISEU

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico srP Nº 9/2021-00033  
Proc. adMiNistratiVo Nº 00810003/21

o Município de dom eliseu, através da Prefeitura Municipal, por inter-
médio do Pregoeiro, torna público que às 15:00h do dia 04/11/2021, realizará 
licitação, Pregão Eletrônico SRP, tipo menor preço por item, para a CONSTI-
TUiÇÃo dE rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
forNEciMENTo dE coMBUSTÍVEl (diESEl S10) Para aBaSTEciMENTo 
da PaTrUlHa MEcaNiZada ViSaNdo a rEcUPEraÇÃo dE 69KM dE ES-
TradaS ViciNaiS Na ZoNa rUral, EM  coNforMidadE coM o coNVEN-
io Nº067/2021, firMado ENTrE a SEcrETaria dE ESTado dE TraNS-
PorTES-SETraN E PrEfEiTUra MUNiciPal dE doM EliSEU, coNforME  
ESPEcificaÇÕES E QUaNTidadES ESTiMadaS dEScriTaS No TErMo dE 
REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL., a realizar-se na no endereço eletrônico: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/. a licitação obedecerá ao 
disposto na lei nº 10.520/2002, decreto Nº 10.024, de 20 de Setembro de 
2019, subsidiada pela lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. o Ed-
ital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço 
eletrônico: https://domeliseu.pa.gov.br/ e no departamento de licitações da 
Prefeitura, localizado na av. Juscelino Kubitschek de oliveira, nº02, centro, 
deste Município - cEP: 68.633-000, a partir da publicação deste aviso, no 
horário de expediente das 08:00hs às 13:00hs. informações: licita.pmde@
gmail.com.

Felipe Gabriel correa Barros
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 719669
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

secretaria MUNiciPaL de assisteNcia 
sociaL de iGaraPÉ-Miri

aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo 
Nº 001/2021-PMi-cPL/seMas

reconheço a dispensa de Licitação nos termos do art. 24, inciso iV da 
Lei 8.666/93 e alterações posteriores e Ratifico o referido processo licitatório 
de acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação. Contratado: 
KaSSia EloaNdra forTES SilVa. objeto: locaÇÃo dE iMÓVEl Para o 
fUNcioNaMENTo doS coNSElHoS MUNiciPaiS do dirEiTo da criaNÇa 
E do adolEScENTE E do coNSElHo dE aSSiSTÊNcia Social dE iGara-
PÉ-Miri (cMdca e cMaSiM). Valor Global: r$ 50.000,00. ordenador: aNa 
Maria de JesUs LiMa da costa - secretária Municipal de assistên-
cia social.

Protocolo: 719671

secretaria MUNiciPaL de assisteNcia 
sociaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº 2021/003-PMi-cPL/seMsa-d. origem: dispensa de li-
citação nº 001/2021-PMi-cPl/SEMaS. objeto: locaÇÃo dE iMÓVEl Para o 
fUNcioNaMENTo doS coNSElHoS MUNiciPaiS do dirEiTo da criaNÇa 
E do adolEScENTE E do coNSElHo dE aSSiSTÊNcia Social dE iGa-
raPÉ-Miri (cMdca e cMaSiM). contratado: KaSSia EloaNdra forTES 
SilVa, cPf Nº 032.907.682-52. Valor Global: r$ r$ 50.000,00. Vigência: 
02/08/2021 à 31/12/2021.

Protocolo: 719672

aViso de LicitaÇÃo toMada de 
PreÇos Nº 0001/2021-cPL/seMsa

a Prefeitura Municipal de igarapé - Miri - Pa, torna público para conhe-
cimento dos interessados, aViSo dE aBErTUra dE liciTaÇÃo sob a mo-
dalidade de Tomada de Preço, concernente a “coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada Para EXEcUTar rEforMa E aMPliaÇÃo daS UNidadES 
dE SaÚdE da faMilia da Vila MaiUaTá “ENfErMEira EdNira afoNSo” 
E UNidadE dE SaÚdE da faMilia da Vila SaNTa Maria do icaTÚ”, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
igarapé-Miri/Pa. a sessão de abertura será realizada no dia 12 de novembro 
de 2021 às 09h, na sala do departamento de compras e licitação da Prefeitu-
ra Municipal de igarapé-Miri/Pa, sito na rua Padre vitorio, S/Nº - centro - cEP. 
68430-000. as informações complementares sobre esta licitação poderão ser 
obtidas pelos interessados, no horário das 08h às 13h30, de segunda à sexta-
feira na rua Padre Vitorio, S/Nº - centro - cEP. 68430-000.

Protocolo: 719673
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iritUia/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2021 
a Prefeitura Municipal de irituia/Pa, torna pública a realização do PrE-
GÃo ElETrÔNico Nº 029/2021, cujo objeto é: registrar preços para futura e 
eventual aquisição de Material Técnico Hospitalar afim de atender as neces-
sidades da Secretaria de Saúde do Município de irituia/Pa. data da abertura: 
05/11/2021. Hora: 09h:00min. Edital disponível: no Mural de licitações do 
TcM/Pa. samilly Lima ramos - Pregoeira Municipal.

Protocolo: 719674
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

  aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 055/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 23.520/2021-PMM  
Tipo MENor PrEÇo (GloBal) - data da Sessão: 11/Nov/2021 - 09h00min 
(horário local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para 
rEforMa NoS BlocoS do ProNTo Socorro, adMiNiSTraÇÃo, laVaN-
dEria, coZiNHa E cirÚrGico do HoSPiTal MUNiciPal dE MaraBá, lo-
caliZado Na aVENida VE-2, folHa 17, Bairro NoVa MaraBá, No MUNi-

cÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: federais/Erário Municipal - integra do Edital 
e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - 
Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará. fone: (94) 3322-1775 das 08:00 
às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do 
TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. ass.: Franklin carneiro 
da silva - Presidente-ceL/seVoP.

Protocolo: 719677

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 366/2021/seVoP 
Processo nº 1.995/2021/PMM, autuado na modalidade coNcorrÊNcia 
(SrP) Nº 002/2021-cEl/SEVoP/PMM, que gerou a ata de registro de Preços 
nº 046/2021/cEl/SEVoP/PMM, objeto: locação de Maquinas e Veículos, para 
atender as necessidades da Secretaria de Viação e obras PUBlicaS. Empre-
sa: coNSTrUTora E locadora lUara lTda-ME - cNPJ 06.019.165/0001-
91; Valor r$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), assinatura 
14/10/2021 Vigência: 31/12/2021. Fábio cardoso Moreira, secretário de 
obras.

Protocolo: 719680

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL Nº 097/2021-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 18.035/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS EM MEdiciNa do TraBalHo, Modo a iMPlaNTar, rEaliZar E 
docUMENTar oS EXaMES MÉdicoS adMiSSioNaiS, PEriÓdicoS, dE MU-
daNÇaS dE fUNÇÃo E dEMiSSioNaiS, coM EMiSSÃo do aSo - aTESTa-
do dE SaÚdE ocUPacioNal. onde sagrou vencedora a empresa: MEd laB 
SErViÇoS MÉdicoS E laBoraTÓrio EirEli - cNPJ: 24.305.576/0001-25 
- vencedora do lote único, perfazendo o valor total de: r$ 149.800,00 (cento 
e quarenta e nove mil e oitocentos reais), pelo que HoMoloGo o resultado 
final. UASG: 925213. Marabá 19/10/2021, Múcio eder andalécio - diretor 
Presidente - serviço de saneamento ambiental de Marabá - ssaM - 
Portaria nº 221/2017-GP.

Protocolo: 719681

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico Nº 52/2021/ seGUNda cHaMada
objeto: registro de Preços Para aquisição de Veículos Utilitários Zero Quilo-
metro, Tipo Pick-Up, 4x4, ano 2021, Modelo 2021, destinados a atender a 
Secretaria Municipal de Educação do Município de Novo Progresso/Pa. Tipo: 
Menor preço por item. abertura: 08/11/2021 ás 08h00minmin. local: o pre-
gão eletrônico será realizado através do Sistema eletrônico do BNC - Bolsa 
Nacional de compras, no site www.bnccompras.com. o Edital e seus anexos 
encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima. scheila Luiza La-
vall - Pregoeira.

PreGÃo eLetroNico Nº 54/2021
objeto: registro de Preços Para aquisição de Veículos automotores, Tipo 
Utilitário, Zero Quilometro, destinados a atender a Secretaria Municipal de 
Educação do Município de Novo Progresso/Pa. Tipo: Menor preço por item. 
Abertura: 08/11/2021 ás 11h00minmin. Local: O pregão eletrônico será rea-
lizado através do Sistema eletrônico do BNC - Bolsa Nacional de Compras, no 
site www.bnccompras.com. o Edital e seus anexos encontram se disponíveis 
no endereço eletrônico acima. scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

Protocolo: 719683

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL
eXtrato de coNtrato Nº 20210348

oriGeM: ata srP N° 024/2021 - Pe 037/2021.
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social
coNTraTada(o).....: caSTaNHEira coMErcio dE PEcaS, acESSorioS E 
SErVicoS Para VE
cNPJ: 03.712.368/0001-70
oBJETo....: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para forNEci-
MENTo dE PEÇaS dE VEÍcUloS Para aTENdEr aS dEMaNdaS dESTa SE-
crETaria
Valor ToTal....: r$ 23.005,00 (ViNTE E TrÊS Mil, ciNco rEaiS)
ProGraMa dE TraBalHo…: EXErcÍcio 2021 aTiVidadE, 2.060, 2.061, 
2.073 claSSificaÇÃo EcoNÔMica 3.3.90.30.00 MaTErial dE coNSUMo.
ViGÊNcia: 19 dE oUTUBro dE 2021 a 31 dE dEZEMBro dE 2021

Marta reseNde soares
SEcrETária MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social

Protocolo: 719684
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MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
errata de aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 055/2021
a Prefeitura Municipal de Pacajá, através da comissão de licitação, de-
vidamente autorizada pela Portaria n° 152/2021, torna público para conheci-
mento dos interessados, ErraTa ao aViSo dE liciTaÇÃo PrEGÃo ElETrÔ-
Nico SrP N° 055/2021. Publicado dia, 21 dE oUTUBro dE 2021, no diário 
oficial do Estado do Pará - Nº 34.742, PAGINA 124.
oNde se LÊ: aBErTUra daS ProPoSTaS E SESSÃo dE diSPUTa: dia 03 de 
outubro de 2021, às 09h00Min.
aGora Leia-se: aBErTUra daS ProPoSTaS E SESSÃo dE diSPUTa: dia 03 de 
novembro de 2021, às 09h00Min. fica mantido os demais itens da matéria original.

Pacajá/Pa, 20 de outubro de 2021.
cLeide Ferreira cHaVes-Pregoeira

Protocolo: 719687

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de Porto de MoZ
errata

Processo Licitatório nº. 044/2021-PMPM, Modalidade: Concorrência Pública 
Nº 001/2021-PMPM Publicado aviso de Licitação no IOEPA, diário oficial do 
Estado do Pará em 21/10/2021 Edição nº 34.742 página. nº 125.
onde se lê: ProcESSo N° 044/2021-fME
Leia-se: ProcESSo N° 044/2021-PMPM.
onde se lê: data da abertura: 22/10/2021, às 09:00hs
Leia-se: data da abertura: 22/11/2021, às 09:00hs

Porto de Moz 21 de outubro de 2021
daiane regina Martins Gonçalves Lima

Presidente da cEl
Protocolo: 719688

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

cHaMada PÚBLica n° 006/2021-cP/seMsa 
objeto: chamamento público para chamada Pública Para credenciamento de 
Laboratórios, para prestar serviços de exames laboratoriais do Hospital Muni-
cipal de Rurópolis, Cip covid zona urbana e Cip covid zona rural atendendo a 
demanda do município de Rurópolis - Pará. Data e hora da abertura, abertas 
as 9h00min do dia 10/11/2021. Será julgado o processo de licitação na sala 
de licitações no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis. Para aquisição 
do edital, será disponibilizado no “website” da Prefeitura Municipal de ru-
rópolis(http://www.ruropolis.gov.br) ou no site do TcM www.tcm.pa.gov.br, 
(mural de licitações) outros  esclarecimentos poderão ser obtidos por interes-
sados junto a comissão Permanente de licitações, no horário das 09:00 às 
14:00 horas, na rua 10 de maio, 263, centro, cEP 68.165-000, na cidade de 
Rurópolis, Estado do Pará, mediante prévio agendamento através do e-mail 
cplruropolis@gmail.com. aluizio r. costa Pires - Presidente da cPL.

Protocolo: 719709

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ
retiFicaÇÃo - aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura informa que no dia 18 de outubro de 2021 na pag. 146, Edição 
34.734, por equívoco foram digitados alguns dados incorretos no PreGÃo 
eLetrÔNico Nº 0057/2021. 
onde se Lê: a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento 
será no dia 29 de setembro de 2021 por meio do endereço eletrônico: www.
comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, às 09:00hs.
Leia-se: a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será 
no dia 05 de novembro de 2021 por meio do endereço eletrônico: www.com-
prasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, às 09:00hs.

Protocolo: 719710

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 039/2021 - seMsa 
objeto: aquisição de Veículo Tipo Pick Up, Para uso em ações de Promoção 
e Prevenção a Saúde em HIV, AIDS, Sífilis e Hepatites Virais desenvolvidas 

Pelo cTa/SaE Pela Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, conforme es-
pecificações constantes no Edital: 22/10/2021 a partir das 09h no endereço 
eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.santarem.pa.gov.
br. início de entrega das propostas: 22/10/2021 a partir das 9h no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. abertura das propostas: 05/11/2021 às 9h 
no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Gledson esmilly sousa Ben-
tes - Pregoeiro da PMs.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 167/2021 - seMsa

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
dEcidE:
art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como comissão de acompa-
nhamento e fiscalização do contrato decorrente da dispensa nº 046/2021que 
tem como objeto a contratação de Empresa Para fornecimento e instala-
ção de Equipamentos para atender as necessidades do centro cirúrgico do 
Hospital Municipal de Santarém/Pa - dr. alberto Tolentino Sotelo - cNES nº 
2329905, Visando a adequação Para realização de cirurgias de Média e alta 
complexidade, com objetivo de cumprir as Metas Estabelecidas na reso-
lução ciB-SUS/Pa Nº 124 de 08 de setembro de 2021. Presidente: Vinícius 
Pinto Savino - Médico, cPf nº 704.542.212-15 e rG 0203672654. Mem-
bro: Jocyneia de assunção Nobre - Enfermeira,cPf nº 842.987.662-68 e rG 
4700342. Membro: Vitor Tadeu da Silva cordeiro - Matrícula: 87326,cPf nº 
790.361.392-87, Servidor da SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogadas 
todas as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência e cum-
pra-se. Santarém/Pa, 18 de outubro de 2021. Vânia Maria azevedo Portela 
- secretária Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 719713

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
errata

Prefeitura informa que no dia 08 de outubro de 2021 na Edição 34.730, 
na pag. 180, Protocolo: 714915, por equivoco foram digitados alguns dados 
incorretos.
onde se Lê: coNTraTo Nº 0110002/2021 - PP-cPl/PMSaT - Valor de 30 
(Trinta) Porcento (%) do Total adjudicado - Homologado - r$ 747.088,00 
(setecentos e quarenta e sete mil e oitenta e oito reais);
Leia-se: coNTraTo Nº 0110002/2021 - PP-cPl/PMSaT - Valor r$ 707.920,00 
(Setecentos e Sete Mil e Novecentos e Vinte reais) e coNTraTo Nº 
0110003/2021-PP-PMSaT/SEMEd - Valor r$ 39.168,00 (Trinta e Nove Mil e cen-
to e Sessenta e oito reais); 30 (Trinta) % (Porcento) do Total adjudicado e 
Homologado

Protocolo: 719714

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 20210338 

oriGeM: PreGÃo Nº 048/2021. contratante: Prefeitura Municipal de 
são Miguel do Guamá. contratada(o): Posto cariri Ltda - Me. 
objeto: aquisição de combustível Tipo Óleo diesel S-10, objetivando recu-
peração de 62 Quilômetros da Estrada da Torre (23,73 Km) e Vicinal São 
Mateus (35,27 Km), na Zona rural do Município de São Miguel do Guamá/
Pará. Valor Total: r$ 524.311,78 (quinhentos e vinte e quatro mil, trezentos 
e onze reais e setenta e oito centavos). Programa de Trabalho: Exercício 2021 
Projeto 0801.175110015.1.045 Pavimentação, recuperação e conservação 
d e Estradas Vicinais, Classificação econômica 4.4.90.30.00 Material de con-
sumo, Subelemento 4.4.90.30.01, no valor de r$ 524.311,78. Vigência: 08 
de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. data da assinatura: 08 de 
outubro de 2021.

eXtrato de reGistro de PreÇos 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 046/2021

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
para execução de serviços referente a recuperação de vias urbanas com reca-
peamento e tapa-buraco com massa asfáltica, para atender as necessidades 
da Secretaria de infraestrutura de São Miguel do Guamá. Vigência: 12 meses. 
data da assinatura: 20/10/2021. contratante: Prefeitura Municipal de São 
Miguel do Guamá, cNPJ nº: 05.193.073/0001-60. contratado: iMPÉrio Pa-
ViMENTaÇÃo E locaÇÃo EirEli, cNPJ: 34.130.173/0001-46, valor total de 
r$ 2.995.425,00 (dois milhões, novecentos e noventa e cinco mil, quatrocen-
tos e vinte e cinco reais). Eduardo Sampaio Gomes leite - Prefeito Municipal
aViSoS dE HoMoloGaÇÃo. a Prefeitura Municipal de São Miguel do Gua-
má. resolve homologar em favor da Empresa: Posto cariri ltda, cNPJ: 
17.322.398/0001-85, valor total de r$ 524.391,65 (quinhentos e vinte e 
quatro mil, trezentos e noventa e um e sessenta e cinco centavos), referen-
te ao PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 048/2021, Processo administrativo nº 
00000222/21 que tem por Objeto: aquisição de combustível tipo óleo diesel 
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S-10, objetivando a recuperação de 62 quilômetros da estrada da torre (23,73 
km) e vicinal São Mateus (35,27 km) na zona rural do Município de São Mi-
guel do Guamá/Pa. data da Homologação 08/10/2021. eduardo sampaio 
Gomes Leite - Prefeito.
a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá. resolve homologar 
em favor da Empresa: império Pavimentação E locação EirEli, cNPJ: 
34.130.173/0001-46, valor total de r$ 2.995.425,00 (dois milhões, novecen-
tos e noventa e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) referente ao Pre-
gão Eletrônico SRP Nº 046/2021, Processo Administrativo Nº 00000213/21 
que tem por objeto: registro de preços para futura e eventual contratação 
de empresa para execução de serviços referente a recuperação de vias urba-
nas com recapeamento e tapa-buraco com massa asfáltica, para atender as 
necessidades da Secretaria de infraestrutura de São Miguel do Guamá. data 
da Homologação 20/10/2021.

Protocolo: 719715

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo
o presidente da comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 
tomé-açu, no uso de suas atribuições legais e considerando a matéria 
constante neste processo administrativo, faz publicar o extrato resumido 
do processo DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2021-1810001, ratificada em 
19/10/2021, para a contratação de pessoa jurídica para aquisição de Gêner-
os alimentícios Perecíveis e Não Perecíveis, para atender aos alunos da rede 
municipal de ensino do município de Tomé-açu, conforme as diretrizes do 
programa nacional de alimentação escolar (PNaE), em favorecimento da em-
presa arco-iriS coM. dE MErcadoriaS EM GEral lTda, inscrita no cNPJ 
sob o nº. 05.739.265/0001-20, com fulcro no art. 24, inciso iV, da lei nº 
8.666/93.

eXtrato de coNtrato
contrato nº 20212021; dispensa de Licitação nº 7/2021-1810001; 
objeto: contratação de pessoa jurídica para aquisição de Gêneros alimentícios 
Perecíveis e Não Perecíveis, para atender aos alunos da rede municipal de ensi-
no do município de Tomé-açu, conforme as diretrizes do programa nacional de 
alimentação escolar (PNaE); contratante: Prefeitura Municipal de Tomé-açu; 
contratada: arco-iriS coM. dE MErcadoriaS EM GEral lTda, inscrita no 
cNPJ sob o nº. 05.739.265/0001-20; Vigência: 20/10/2021 à 31/12/2021; 
Valor Global: r$ 1.568.349,12; data de assinatura: 20/10/2021.

Tomé-açu (Pa), 20 de outubro de 2021.
JoÃo FraNcisco dos saNtos siLVa

Prefeito Municipal
Protocolo: 719720

aViso de LicitaÇÃo
o Município de tomé açu - Pa, juntamente com a secretaria Municipal 
de educação, tornam público que realizara Processo licitatorio na modalida-
de ToMada dE PrEÇoS N” 2/2021-2809001, cujo objeto e a coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE rEforMa E 
adEQUaÇÃo da EScola MUNiciPal dE ENSiNo iNfaNTil E fUNdaMENTal 
ProfESSora  daMiaNa MoNTEiro PiNHEiro, localiZada Na Vila áGUa 
BraNca, na rua PriNciPal - S/N, MUNiciPio dE ToMÉ-aÇU/Pa. o processo 
licitatorio ocorrerá na sala de reuniões no predio da secretaria municipal de 
educação, nos altos da agencia do Banco do Brasil em quatro bocas, abertura: 
dia 08 de Novembro de 2021 às 14:00. o Município de Tomé açu - Pa, junta-
mente com a Secretaria Municipal de Educação, tornam público  que realizara 
Processo licitatorio na modalidade ToMada dE PrEÇoS N” 2/2021-2809003, 
objeto coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE 
SErViÇo dE rEforMa E  adEQUaÇÃo da EScola MiNiciPal dE ENSiNo 
iNfaNTil E fUNdaMENTal ESPEraNÇa,  localiZada Na rodoVia Pa 256- 
KM 14 JaMic - coloNia ESPEraNÇa - ToMÉ- aÇU/Pa. o processo licitatorio 
ocorrerá na sala de reuniões no predio da secretaria municipal de educação, 
nos altos da agencia do Banco do Brasil em quatro bocas, abertura: dia 10 de 
Novembro de 2021 às 14:00.

LUcieNe PaNcier7 d. NarUse
Secretária Municipal de Educaçáo

o Município de tomé açu - Pa, tornam público que realizara Processo li-
citatorio na modalidade ToMada dE PrEÇoS N” 2/2021-2809002, objeto 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇo 
dE coNSTrUÇÃo dE  UM rESErVaTorio ElEVado. o processo licitatorio 
ocorrerá na sala de reuniões no predio da Prefeitura Municipal de Tomé-açu, 
abertura: dia 08 de Novembro de 2021 às 08:00.

JoÃo FraNcisco dos saNtos siLVa
Prefeito Municipal interino

Protocolo: 719717

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2021-005FMs

o Município de tUcUMÃ, através do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE, por inter-
médio da comissão de licitação, torna público que às 09:00 horas do dia 08 de 
novembro de 2021, fará realizar licitação na modalidade ToMada dE PrEÇoS Nº 
2/2021-005fMS, tipo MENor PrEÇo GloBal, para coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa ESPEcialiZada EM oBraS E SErViÇoS dE ENGENHaria Para  rEforMa, 

MElHoria E aMPliaÇÃo dE UMa UNidadE BáSica dE SaÚdE cENTro aM-
BUlaTorial E cENTro dE ESPEcialidadES, NÚclEo UrBaNo da SEdE do 
MUNicÍPio dE TUcUMÃ/Pa, de acordo com o que determina a legislação 
vigente, a realizar-se na sala da comissão de licitação da PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE TUcUMÃ - Pa. informações e retirada do edital na rua do 
café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã-Pa, das 07:30hs às 11:30hs e 
também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, 
no endereço http://geoobras.tcm.pa.gov.br/. TUcUMÃ - Pa, 21 de outubro 
de 2021. dÉBora de soUZa MartiNs - Presidente da cPL.

Protocolo: 719722

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de trairão usando de suas atribuições legais vem 
através de seu pregoeiro deivide da Silva cruz tornar público os extratos de 
edital conforme abaixo:

PreGÃo eLetrÔNico (srP) N° 049/2021PMt-Pe-srP 
Tipo Maior desconto por item, Modo de disputa aberto e fechado. obje-
to: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
forNEciMENTo dE PEÇaS/acESSÓrioS GENUÍNoS oU oriGiNaiS dE 
PriMEira liNHa Para froTaS dE VEÍcUloS lEVES E ÔNiBUS EScolarES 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES doS fUNdoS MUNiciPaiS dE TrairÃo. 
data da abertura: 04/11/2021 Horário: 08:00hrs (horário de Brasília-df).
integra do edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, departa-
mento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida fernando 
Guilhon nº s/n - Bela Vista no horário das 08h00m às 14h00m. Município de 
Trairão. deivide da silva cruz, Pregoeiro.

Protocolo: 719724
.

.

ParticULares
.

JetisoN Vieira oLiVeira 
cPF: 012.081.182-00

Proprietário do sÍtio MaracaJa 
Solicitou da SEMMa/doMEliSEU licença ambiental rural para atividades 
de Agricultura, Pecuária e Reflorestamento, localizado no Assentamento Rio 
acampamento, Zona rural, dom Eliseu/Pa.

Protocolo: 719739

GL distriBUidora eireLi-Me
cNPJ: 18.966.822/0001-97 

Torna público que neste dia 18 de oUTUBro de 2021, rEcEBEU da SEMMa
-NP a lo nº 098/2021, válida até 14/10/2025, oriunda do processo 707/2021, 
sendo esta a rENoVaÇÂo da lo nº 058/2017, para a atividade de Extração 
de areia dentro de corpos hídricos, no município de Novo Progresso/Pa.

Protocolo: 719751
.

.

eMPresariaL
.

FaZ. crUZeiro do sUL, GaBrieLa aNVersa 
cPF: 946.325.022-00 

Torna público o recebimento da lar 007/2021 expedida pela Secretaria de 
Meio ambiente e Habitação - SEMMaH de Nova Esperança do Piriá, para a 
atividade de criação de bovinos e cultura de ciclo curto.

Protocolo: 719760

FaZ. Boa esPeraNÇa, rodriGo aNVersa 
cPF: 925.00.131-20 

Torna público o recebimento da lar 004/2021 expedida pela Secretaria de 
Meio ambiente e Habitação - SEMMaH de Nova Esperança do Piriá, para a 
atividade de criação de bovinos e cultura de ciclo curto.

Protocolo: 719761

FaZ. ÁGUa Boa, reNato aNVersa 
cPF: 531.259.242-00 

Torna público o recebimento da lar 006/2021 expedida pela Secretaria de 
Meio ambiente e Habitação - SEMMaH de Nova Esperança do Piriá, para a 
atividade de criação de bovinos e cultura de ciclo curto.

Protocolo: 719764

FaZ. cHaPadiNHa, daNieL aNVersa 
cPF: 921.998.791-00 

Torna público o recebimento da lar 003/2021 expedida pela Secretaria de 
Meio ambiente e Habitação - SEMMaH de Nova Esperança do Piriá, para a 
atividade de criação de bovinos e cultura de ciclo curto.

Protocolo: 719766
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FaZ. estreLa da MaNHÃ, rodriGo aNVersa 
cPF: 946.325.022-00 

Torna público o recebimento da lar 005/2021 expedida pela Secretaria de 
Meio ambiente e Habitação - SEMMaH de Nova Esperança do Piriá, para a 
atividade de criação de bovinos e cultura de ciclo curto.

Protocolo: 719767

FaZ. saNta tereZiNHa, LUaNa aNVersa 
cPF: 893.226.702-06 

Torna público o recebimento da lar 002/2021 expedida pela Secretaria de 
Meio ambiente e Habitação - SEMMaH de Nova Esperança do Piriá, para a 
atividade de criação de bovinos e cultura de ciclo curto.

Protocolo: 719768

FaZ. triUNFo, VoLMar aNVersa 
cPF: 934.085.750-53 

Torna público o recebimento da lar 009/2021 expedida pela Secretaria de 
Meio ambiente e Habitação - SEMMaH de Nova Esperança do Piriá, para a 
atividade de criação de bovinos e cultura de ciclo curto.

Protocolo: 719770

esPeraNÇa traNsP. serViÇo 
e terraPLeNaGeM Ltda-Me 

Torna público que requereu a renovação da l.o Nº12425/2020 da SEMaS/Pa, 
validade 21/09/2021, para Transporte de carvão Vegetal, na rod. Pa 263,s/n, 
Km 48, Breu Branco/Pa.

Protocolo: 719771

adriaNo B saNtos - ePP - ParaFUsao 
cNPJ Nº 05.198.611/0001-00,

localizada na Br 230, N: 01 , centro, Pacajá - Pa, 68.485-000, torna público 
que requereu da SEMMa - PacaJá/Pa, a licença de operação - lo para ati-
vidade: coMÉrcio VarEJiSTa dE fErraGENS E fErraMENTaS dE coNS-
TrUÇÃo, em Pacajá/Pa.

Protocolo: 719773

HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra 
de teLecoMUNicaÇÕes s.a. 
cNPJ: 27.902.165/0001-05 

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Habi-
tação - SEMMaH/Pa, a licença prévia de n° 010/2021 e de instalação de nº 
010/2021 com validade 06/10/2022 para atividade de ESTaÇÃo dE rádio 
BaSE E MicrooNdaS - ErB (site PaNVS002_4G-NEPiJ1) Tipologia - 36.01 
- Telefonia Móvel Celular, localizada Travessa Paulo Nogueira, n°13 - bairro 
centro - Nova Esperança do Piriá/Pa.

Protocolo: 719775

s & L Ltda - ePP 
Torna público que requereu junto a SEMMa/STM, a renovação da licença de 
operação - lo nº 007/2018, sob protocolo nº 2021.rlo.0000846, para ati-
vidade de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, em 
Santarém/Pa.

Protocolo: 719754

c. riBeiro & riBeiro Ltda-Me 
Torna público que recebeu da SEMMa/STM, a licença de instalação - li nº 
2021/0000047, válida até 29/09/2023, para atividade de loteamento, em 
Santarém/Pa.

Protocolo: 719757

MiNeraÇÃo ParaGoMiNas s.a.
a Mineração Paragominas s.a. (cNPJ 12.094.570/0004-10) torna público 
que requereu, à Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
(SEMaS/Pa), em  19/10/2021 sob doc. Nº 2021/34953, a solicitação de 
avaliação quanto à necessidade de outorga de obra Hídrica para a execução 
dos métodos de implantação de duto: corte a céu aberto (cavalote) e furo 
direcional, bem como para a construção de pontes e bueiros em 22 drenagens, 
que atravessam a faixa de servidão do Mineroduto, localizadas no trecho de 
36 km (km 175 ao 211) de manutenção (Sentido Paragominas - Barcarena). 
Foi apresentado Relatório Técnico de Outorga - Direito de Travessia.

Protocolo: 719814

súmula de requerimento de Licença
FedeX BrasiL LoGistica e traNsPorte Ltda 

inscrita sob o cNPJ n° 10.970.887/0005-28 
Torna público que requereu à Secretaria de Meio ambiente de Sustentabili-
dade, a licença de operação, para o Transporte rodoviário de Produtos Pe-
rigosos e Não Perigosos, localizado na rodovia Br 316, S/N, Km 07, Bairro 
levilandia, cEP 67.030-000, ananindeua - Pa. Não foi determinado estudo de 
impacto ambiental.

Protocolo: 719817

LP23 eNGeNHaria e serViÇos eireLi - ePP  
cNPJ: 27.048.456/0001-88 

Torna público que recebeu da SEMaS a lo nº 13029/2021, validade até 
30/09/2026, para a atividade de Transporte, coleta e destinação final de resí-
duos sólidos urbanos. Processo n° 2021/11341. Localizada na Travessa Libe-
rato de castro, 263. Belém - Pará.

Protocolo: 719808

secretaria MUNiciPaL de Meio aMBieNte-seMMa
Portaria iNterNa Nº 057/2021

desiGNa serVidor(a) MUNiciPaL Para FiscaL de coNtrato da 
secretaria MUNiciPaL de Meio aMBieNte de saNtarÉM.
o Secretário Municipal de Meio ambiente de Santarém/Pa, João antônio 
Paiva de albuquerque, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
decreto nº 007/2021 GaP/PMS:
rESolVE:
art. 1º designar o servidor arlEN lEMoS fiGUEira, matricula nº 64.141, 
lotada na Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, para exercer a 
função de fiscal de contrato que tem por objeto a coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa ESPEcialiZada Na locaÇÃo dE EMBarcaÇÕES (laNcHa MoTor), coM 
forNEciMENTo dE TriPUlaÇÃo, coMBUSTÍVEl, ÓlEo lUBrificaNTE, GáS 
dE coZiNHa E MaTEriaiS dE liMPEZa E HiGiENE, Para aTENdEr aS NE-
cESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE - SEMMa E 
ÓrGÃoS a Ela ViNcUladoS.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o seguinte servidor:
•  GILVANE SILVA NASCIMENTO, matrícula nº 89.240.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ ciÊNcia. cUMPra-SE.

Santarém, 20 de outubro de 2021.
JoÃo aNtÔNio PaiVa de aLBUQUerQUe

Secretário Municipal de Meio ambiente
decreto nº 007/2021 - GaP/PMS

Protocolo: 719811

LUiZMar tHeodoro de reZeNde 
Proprietário do PMFs da Fazenda sÃo LUiZ 

cPF: 315.674.441-72, Município de Pacajá - Pa 
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa, a licença de atividade rural (lar 
nº 13706/2021) para Manejo florestal em regime Sustentável.

Protocolo: 719818

eu edUardo aLVes Pires 
Proprietário da Fazenda 2 irMÃos 

Venho por meio dessa publicação requerer junto a Secretária Municipal de 
Meio ambiente de Uruará-Pa - SEMMa a licença ambiental rural - lar, para 
atividade de ciclo curto, em Uruará-Pará.

Protocolo: 719821

ceNtro de distriBUiÇÃo aUGUsto MoNteNeGro-cdaM 
cNPJ Nº 05.054.671/0015-54 

localizado na rod. augusto Montenegro, Km 08 s/n,Bairro-Tapanâ-Belém/Pa 
torna público que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade- SEMaS a licença de operação, Para atividade de Transpor-
te rodoviário de Produtos Perigosos,através do processo de nº 31199/2021.

Protocolo: 719786

PeLo PreseNte editaL, Na ForMa estatUtÁria 
Ficam convocados os médicos oftalmologistas associados, para a as-
sembleia Geral da associaÇÃo ParaeNse de oFtaLMoLoGia - aPo, 
na forma remota autorizada pelo art. 5º da lei 14.010/20, em razão da 
pandemia de covid-19, a realizar-se no dia 03 de novembro de 2021, às 
19h30min, em primeira convocação e às 20h00min, em segunda convocação, 
pela plataforma Zoom cloud Meetings, cujo link de acesso será devidamente 
encaminhado a todos, via grupo de Whatsapp da aPo, para deliberar sobre os 
seguintes assuntos: ordEM do dia: 1) Eleição e posse da nova diretoria e 
conselho fiscal, 2) revisar o capítulo V  do estatuto da aSSociaÇÃo ParaENSE 
dE ofTalMoloGia - aPo eleições nos artigos 23 ao 29  e  3) assuntos gerais.

Belém - Pa, 14 de outubro de 2021.
Valério augusto ribeiro

oaB/MG 74.204-assessor Jurídico.
Protocolo: 719787

JB de soUZa coMPeNsados eireLi-Me 
cNPJ: 22.107.514/0001-00 

localizada Br-222, rondon do Pará, solicitou da SEcMa a licença de opera-
ção sob o protocolo no 442/2021.

Protocolo: 719805

coNstrUcasa coMercio de Materiais 
de coNstrUÇÃo eireLi 

cNPJ Nº 36.455.508/0001-21 
localizada na Br 230, N: 01 , centro, Pacajá - Pa, 68.485-000, torna público 
que requereu da SEMMa - PacaJá/Pa, a licença de operação - lo para ati-
vidade: coMÉrcio VarEJiSTa dE fErraGENS E fErraMENTaS dE coNS-
TrUÇÃo, em Pacajá/Pa.

Protocolo: 719800

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de trairÃo-Pa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos N° 005/2021FMe-tP
o FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de trairÃo-Pa, torna público em 
cumprimento aos conceitos contidos na lei federal n° 8.666. de 21/06/1993 
e suas alterações em vigor, fará realizar, em sua sede ás 09:00 horas do dia 
08/11/2021, licitação na modalidade ToMada dE PrEÇoS, do tipo menor 
preço global, para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM oBraS E 
SErViÇoS dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo doS MUroS daS EScolaS 
MUNiciPaiS dE ENSiNo fUNdaMENTal arUri E SaliM MiGUEl doS aNJoS, 
dE acordo coM o ProJETo BáSico E aS ESPEcificaÇÕES EM rEGiME dE 
EMPrEiTada Por PrEÇo GloBal, com base nas condições estabelecidas no 
Edital Tomada de Preços n° 005/2021fME-TP.
o edital completo e maiores informações poderão ser obtidos na Prefeitura 
Municipal de Trairão - Pa, a partir da publicação deste. Trairão - Pa, 21 de outubro 
de 2021. Pedro José Honório Lino Presidente de Comissão de Licitação.

Protocolo: 719802
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o coNdoMiNio Miriti iNterNacioNaL GoLFe MariNa 
cNPJ: 24.723.235/0005-70 

Torna público ao liberação da licença ambiental de operação 0120/2021, 
para a tipologia condomínio Habitacional Horizontal, com endereço à rodovia 
Br 316 Km 17, S/N, bairro Bela Vista, Marituba/Pa, através do Protocolo 
2021-0407 do Processo 088/2021 Junto a Secretaria Municipal de Meio am-
biente de Marituba-SEMMa/MariTUBa

Protocolo: 719796

ateMs distriBUidora de PetrÓLeo s.a.
Torna público que requereu junto a SEMaS/Pa, a licença de operação - lo, 
sob protocolo nº 2021/0000035115, para atividade de Terminal de distribui-
ção de combustíveis, em Santarém/Pa.

Protocolo: 719797

a empresa Posto acarÁ ViP Ltda 
inscrita no cNPJ 20.086.126/0001-38 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turis-
mo - SEMaTUr/acará a licença operação Nº 014/2021 para a atividade de 
“comércio varejista de combustíveis para veículos automotores” com ende-
reço na rodovia Pa 252, Km 16, Trecho acará/Moju, Zona rural, acará/Pa, 
através do Processo 020/2014.

Protocolo: 719789

HeLeNa da siLVa NasciMeNto
cPF: 725.505.202-97

FaZeNda caMPo Verde
Torna-se público que recebeu junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente e 
Turismo de Rurópolis a Licença de Atividade Rural - LAR nº 0020/2021 com vali-
dade até 22/09/2023, para a atividade de bovinocultura, no lote rural denomina-
do Fazenda Campo Verde, localizado no município de Rurópolis-PA.

Protocolo: 719790

aVaNco resoUrces MiNeraÇÃo Ltda
cNPJ: 09.075.146/0002-51

aViso de LiceNÇa
Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma, ourilândia do Norte - Pa, a autorização Supressão Vegetal - aSV, para 
atividade de supressão vegetal, em ourilândia do Norte.
Protocolo nº 20210409-a em 09/04/2021.

Protocolo: 719791

carVoPar coMercio e traNsPorte 
de carVÃo VeGetaL eireLi 

Vem através desta tornar publico que solicitou a SEMaS-SEcrETaria dE MEio 
aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE a renovação de sua lo Nº 12500/2020 para 
atividade de carvão vegetal no município de Ulianopolis-Pa. o processo de 
renovação tramita na SEMaS sob o número: 2021/0000021586.

Protocolo: 719792

oNÇa PUMa MiNeraÇÃo Ltda
cNPJ: 39.581.0009/0001-79

aViso de LiceNÇa
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, 
ourilândia do Norte- Pa, a licença Municipal de operação - lMo 002/2021, 
para a atividade de Pesquisa Mineral sem lavra experimental, em ourilândia 
do Norte. Protocolo n° 20211019-a em 19/10/2021.

Protocolo: 719793

coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ - crM/Pa
terMo aditiVo

o coNSElHo rEGioNal dE MEdiciNa do ESTado do Pará - crM/Pa vem 
celebrar o TErMo adiTiVo Nº 01/2020 com a empresa contratada NÚclEo 
dE MEdiciNa do TraBalHo, referente aos serviços de elaboração de Progra-
mas de Medicina e Segurança do trabalho (PPra, PcMSo, lTcaT, aSo, audio-
metri) para os funcionários do crM-Pa, prorrogando-se a vigência do contrato 
por 12 (doze) meses, iniciando-se em 11/12/2020 e término em 12/11/2021. 
SiGiNaTárioS: dra. tereZa cristiNa de Brito aZeVedo - Presi-
deNte do crM/Pa e Maria das GraÇas a. de carVaLHo - NÚcLeo 
de MediciNa do traBaLHo.

Protocolo: 719781

coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ - crM/Pa
terMo de rescisÃo coNtratUaL

o coNSElHo rEGioNal dE MEdiciNa do ESTado do Pará - crM/Pa vem 
celebrar o TErMo dE rESciSÃo coNTraTUal de prestação de serviço de 
agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de 
emissão, pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação, remarcação, en-
dosso, cancelamentos e fornecimento de passagens aéreas nacionais, pas-
sagens terrestres, para conselheiros, membros, Servidores e colaboradores 
eventuais com a empresa DINASTUR - DINASTIA TURISMO LTDA. - EPP, fir-
mado em 15/10/2021.dra. tereza cristina de Brito azevedo - Presidente 
do crM/Pa.

Protocolo: 719782
tiM s.a. 

cNPJ: 02.421.421/0011-93 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma de cametá, a licença de operação de nº 010/2021 de processo de nº 
075/2021 com validade 04/10/2023 para atividade de oPEraÇÃo dE ESTa-
ÇÃo dE rádio BaSE E MicrooNdaS - ErB (site PacMT001_4S-PaS020) 
Tipologia - 36.01 - Telefonia Móvel Celular, localizada Estrada São Benedito, s/
n° - Vila carmo - cametá/Pa.

Protocolo: 719783

PUBLicaÇÃo da coNcessÃo da LiceNÇa de oPeraÇÃo
Maria do socorro Mota da siLVa

cNPJ n°10.939.256/0001-12 
Torna público que recebeu da SEMMa/Santarém a licença de operação sob o 
n°2021/0000094, como validade até 29/09/2025, para atividade de casas de 
festas e Evento Santarém-Pa.

Protocolo: 719784

coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ
disPeNsa de LicitaÇÃo

coNSElHo rEGioNal dE MEdiciNa do ESTado do Pará - dispensa de 
licitação Nº39/2021, Base legal - item ii do art.24 da lei 8.666/93 e o de-
creto nº 9.412/2018. objeto: Proposta orçamentária para prestação de ser-
viços de empresa especializada em assessoria de eventos para a Semana do 
Médico 2021 a ser realizado no período de 18 a 22 de outubro do corrente 
ano. crEdor: NilVa TaVarES aSSESSoria Para EVENToS. Valor Glo-
Bal: r$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais). dotação orçamentária: 
nº 622.11.33.90.39.017 - exposições, congressos, conferências, seminários 
e cursos. Autorizado em 14/10/2021 e ratificado em 15/10/2021, por dra. 
tereZa cristiNa de Brito aZeVedo - Presidente do crM/Pa.

coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ
disPeNsa de LicitaÇÃo

coNSElHo rEGioNal dE MEdiciNa do ESTado do Pará - dispensa de 
licitação Nº40/2021, Base legal - item ii do art.24 da lei 8.666/93 e o 
decreto nº 9.412/2018. objeto: Proposta orçamentária para prestação de 
serviços de empresa especializada em cobertura de eventos para a Semana 
do Médico 2021 a ser realizado no período de 18 a 22 de outubro do cor-
rente ano. crEdor: Marco NaSciMENTo foToGrafia E VÍdEo. Valor 
GloBal: r$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais). dotação orçamentária: 
nº 622.11.33.90.39.031 - material para áudio, vídeo e foto. autorizado em 
14/10/2021 e ratificado em 15/10/2021, por dra. tereZa cristiNa de 
Brito aZeVedo - Presidente do crM/Pa.

Protocolo: 719777

coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ
NotiFicaÇÃo

a corregedora do conselho regional de Medicina do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais e sob os auspícios dos arts. 37, inciso iV, e 38, incisos 
I e II, do Código de Processo Ético-Profissional de 2016, NOTIFICA o Sr. Dr. 
diNário PErEira SEPTiMo que no dia 30/11/2021, às 20h00, realizar-se-á 
por videoconferência, através da plataforma ZooM, o julgamento dos autos 
do PEP crM-Pa nº 29/2016. Por se encontrar em local incerto e não sabido 
e para que chegue ao conhecimento deste, expediu-se este Edital, que será 
publicado na forma da lei. dra. Maria de Fátima Guimarães couceiro - 
corregedora-crM/Pa.

Protocolo: 719780

cÂMara MUNiciPaL do acarÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo PreseNciaL Nº 002/2021-srP/cPL. 3ª chamada 
Tipo: - Menor preço por item. Pregão Presencial para Eventual Eventual aqui-
sição de combustível para atender as necessidades da câmara Municipal do 
Município do acará. abertura: 03/11/2021 às 11: 00h. informações: cmaca-
ra@hotmail.com e portal da câmara Municipal.

cláudia Maria carneiro Mota da silva-Presidente

cÂMara MUNiciPaL do acarÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo PreseNciaL Nº 006/2021-srP/cPL 
Tipo: - Menor preço por item. Pregão Presencial para Eventual contratação de 
empresa especializada em fornecimento de lanches tipo coffe break e refei-
ções destinados a atender as necessidades da câmara Municipal do Município 
do acará. abertura: 03/11/2021 às 08: 00h. informações: cmacara@hotmail.
com e portal da câmara Municipal.

cláudia Maria carneiro Mota da silva-Presidente

cÂMara MUNiciPaL do acarÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo PreseNciaL Nº 007/2021-srP/cPL. 
Tipo: - Menor preço por item. Pregão Presencial para Eventual contratação 
de empresa especializada para fornecimento de link de internet (link dedicado 
fibra óptica) para atender as necessidades da Câmara Municipal do Município 
do acará. abertura: 03/11/2021 às 10: 00h. informações: cmacara@hotmail.
com e portal da câmara Municipal.

cláudia Maria carneiro Mota da silva-Presidente

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo PreseNciaL Nº 008/2021-srP/cPL. 

Tipo: - Menor preço por item. Pregão Presencial para Eventual contratação de 
empresa para a prestação de serviços de decoração, incluso todo o material 
necessário para ornamentação e mão-de-obra, e locação do sistema de so-
norização, incluindo operador de áudio, destinado atender todas as Sessões 
ordinárias, Extraordinárias, Especiais, Solenes, Sessões itinerantes e demais 
eventos promovidos pela câmara Municipal de acará. abertura: 04/11/2021 
às 08: 00h. informações: cmacara@hotmail.com e portal da câmara Municipal.

cláudia Maria carneiro Mota da silva-Presidente
Protocolo: 719749
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