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401 – deLeGado de PoLicia ciViL
Nome inscrição

anderson Wilker Silva Negrao 4120039841
Bárbara de oliveira da Silva 4120041614

art. 3º  ficam MaNTidoS os demais deferimentos contidos nos anexos 
i e ii do Edital de resultado Preliminar das inscrições, divulgados no dia 
10/02/2021, e no Edital de Resultado Definitivo das Inscrições divulgado 
em 02/03/2021, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.
art. 4º ficam iNdEfEridaS as demais inscrições.
art. 5º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 13 de maio 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

Protocolo: 655857

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata de Portaria
N° da Portaria: 257/2021, de 11/05/2021.
onde se lê: a contar do dia 03/05/2021
Leia-se: a contar do dia 01/05/2021
onde se lê: matrícula n° 55587351/4
Leia-se: matrícula n° 55587351/5
(Publicada com incorreção no doe nº 34.581, de 12/05/2021).

Protocolo: 655380
errata de Portaria
N° da Portaria: 258/2021, de 11/05/2021.
onde se lê: i - EXoNErar, a pedido, a servidora MilENa Vidal SaNToS, 
matrícula nº 5953051/3, do cargo em comissão de Gerente de Sistemas 
de informação, infraestrutura e Suporte, código GEP-daS-011-3, a contar 
do dia 03/05/2021.
Leia-se: i - EXoNErar, a pedido, a servidora MilENa Vidal SaNToS, 
matrícula nº 5953051/3, do cargo em comissão de Gerente de Sistemas 
de informação, infraestrutura e Suporte, código GEP-daS-011-3, a contar 
do dia 01/05/2021.
(Publicada com incorreção no doE nº 34.581, de 12/05/2021).

Protocolo: 655381
errata de Portaria
N° da Portaria: 256/2021, de 12/05/2021.
onde se lê: PorTaria N° 256 de 12 de maio de 2021
Leia-se: PorTaria N° 265 de 12 de maio de 2021
(Publicada com incorreção no doe nº 34.582, de 13/05/2021).

Protocolo: 655350
errata de aviso de Licitação
PreGÃo eLetrÔNico Nº 08/2021
onde se lê: data de abertura: 14/05/2021.
Leia-se: 28/05/2021.
onde se lê: acesso ao Edital em 29 de abril de 2021.
Leia-se: acesso ao Edital em 14 de maio de 2021.
Belém (Pa), 14 de maio de 2021.
GiUSSEPP MENdES
Presidente
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 655839

diÁria
.

Portaria Nº 267 de 13 de Maio 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 2021/505227 (PaE), de 12/05/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor Thiago de Sousa lucio, ma-
trícula nº 5950242/2, ocupante da função de assistente administrativo, 
a viajar ao município de Capitão Poço/PA, no dia 13/05/2021, a fim rea-
lizar os alinhamentos necessários junto à Prefeitura do município quanto 
ao suporte, infraestrutura e instalação do caminhão – Unidade Móvel do 
iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao 
servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 13 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 655598

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº. 072 de 12 de Maio 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 o disposto no art. 81 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo o laudo Médico Nº. 73881 da dSo/SEad – coordenado-
ria de Perícia Médica nos autos 2021/488126,
rESolVE:
forMaliZar, 13 (Treze) dias de licença para Tratamento de Saúde 
a servidora HElENicE do Socorro BarroS dE PaiVa, matrícula nº 
54187779/2, cargo Técnico em administração e finanças, lotada nesta 
Escola de Governança Pública do Estado do Pará, no período de 01/04 a 
13/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral/EGPa

Protocolo: 655554

errata
.

errata da Portaria Nº 063, publicada no doe Nº 34.582 de 13 
de Maio de 2021-diárias
onde se lê: NaTHalY roSE raPoSo dE aNdradE, cPf: 638.321.942-15
Leia-se: NaTHalY roSE raPoSo dE aNdradE, cPf: 892.531.162-34
Evanilza da cruz Marinho Maciel.
diretora Geral da EGPa.
errata da Portaria Nº 064, publicada no doe Nº 34.582 de 13 
de Maio de 2021-diárias
onde se lê: Servidor: MENdES dE PaUla
Leia-se: Servidor: faUSo MENdES dE PaUla
Evanilza da cruz Marinho Maciel.
diretora Geral da EGPa.
errata da Portaria Nº 065, publicada no doe Nº 34.582 de 13 
de Maio de 2021-diárias
onde se lê: NaTHalY roSE raPoSo dE aNdradE, cPf: 638.321.942-15
Leia-se: NaTHalY roSE raPoSo dE aNdradE, cPf: 892.531.162-34
Evanilza da cruz Marinho Maciel.
diretora Geral da EGPa.

Protocolo: 655505

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade: Pregão eletrônico N° 03/2021
Processo N° 2021/213095
objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE TEcNoloGia da iNforMa-
ÇÃo E coMUNicaÇÃo (Tic), ElETroElETrÔNica, cUJa coMPoSiÇÃo 
ViSa À ESTrUTUraÇÃo E iMPlaNTaÇÃo do laBoraTÓrio dE iNoVaÇÃo 
da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado do Pará – EGPa.
Entrega do edital: www.comprasnet.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br e 
www.egpa.pa.gov.br
data da abertura: 26/05/2021.
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
UaSG: 462264
ordenador responsável: EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
responsável pelo certame: Paula adriane da Silva costa.
Belém, 13 de maio de 2021.

Protocolo: 655333

diÁria
.

Portaria Nº 073 de 11 de Maio de 2021
Processo: 2021/506072.
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: cumprimento à agenda e demandas institucionais/EGPa do Pro-
grama caPaciTaSUaS.
Servidor: EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl, matrícula nº 5650267/2, 
cPf Nº 178.120.202-82 / 7 e ½ (sete e meia) / 15/05 a 22/05/2021.
origem: Belém
destino: Municípios de Bagre, curralinho, Muaná e Ponta de Pedras
PaUla da GraÇa frEirE MacHado
diretora de administração e finanças/EGPa.

Protocolo: 655501

EGPA
Realce

EGPA
Realce


