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 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21 de junho de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 670025

.

.

oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 061/2021
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
considerando deferimento do Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° ProcESSo iGEPrEV ProcESSo
TcE iNTErESSado(a)

1 2021/402525 2019/51252-5 Maria Madalena Santos Sousa
2 2021/402525 2019/51262-7 raimundo Jorge oliveira de Mesquita
3 2021/402571 2017/51676-2 izabel Medeiros lobo
4 2018/559539 2017/51264-8 Maria raimunda Batista dias
5 2019/405967 2008/50162-9 José Henrique da Silva
6 2019/411997 2017/53057-0 Maria francisca rodrigues de oliveira
7 2019/257277 2008/51507-7 José dos Santos chaves
8 2019/257572 2018/50196-4 Nairdes Nordeste lopes Teixeira
9 2019/257572 2018/51912-1 Maria das Graças Marques dos Santos
10 2019/569100 2008/52793-9 Maria lucia cardoso dos Santos
11 2019/561770 2009/52267-9 alzira Silva da costa
12 2019/434710 2016/50385-6 lindalva dos Santos Barros da costa
13 2019/446103 2018/52002-9 Maria farias Guimarães
14 2019/456000 2014/51120-8 Benedito crispim da Graça
15 2019/456000 2015/50584-5 iracema Martins Moreira
16 2019/456000 2015/50732-0 oneide Monteiro da Silva
17 2019/434620 2012/51117-1 raimundo Tadeu da Silva lobato
18 2019/412014 2017/53288-2 Maria dionísia de oliveira
19 2019/434532 2009/52378-4 Suely Maria favacho Bastos
20 2020/491263 2019/51617-3 raimunda do Socorro da cunha
21 2020/491309 2018/50843-1 Maria de Jesus lima Marques
22 2019/326439 2014/51137-6 raimunda ribeiro Paes
23 2019/118974 2009/52554-2 osmarina Gomes Sampaio
24 2019/115896 2018/50830-7 Maria raimunda da Silva Martins
25 2019/113461 2008/52874-9 antônia alves da costa lira
26 2019/113461 2008/52874-9 Valdinei Gonçalves lira
27 2019/241866 2018/51355-5 Katia cilene amaral araújo
28 2019/238460 2018/50596-5 Jesiel Sales dos Santos
29 2019/268475 2018/51832-2 Maria lucia Peixoto
30 2019/268420 2018/50598-7 Max Gleick Silva da cunha
31 2019/246764 2018/52081-2 Eunice Gonçalves Pantoja
32 2019/238466 2018/50641-4 alvani Batista de Souza
33 2019/317104 2014/51613-2 antônio cordeiro de Sousa
34 2019/311285 2018/51379-2 Maria Bernardete Batista Marques
35 2019/324514 2014/51316-7 luzia de Souza carvalho
36 2019/324514 2014/51509-3 raimundo ferreira da Silva
37 2019/324514 2014/51541-3 Maria do Socorro de Souza ramos
38 2021/266902 2019/52139-9 daniel Gonzaga da Silva
39 2021/266829 2019/50813-1 Maria célia Batista Pinho
40 2019/324393 2014/51044-2 Sebastião de Sousa Borges do Vale
41 2019/324393 2014/51626-7 osmarino Teixeira alves
42 2019/324236 2014/51310-1 João celestino dantas
43 2019/38788 2015/51277-1 Maria Maria Martinha Gomes de Sousa
44 2019/341987 2018/52133-8 Maria célia de Souza Mercês
45 2019/341987 2018/52147-3 Norma Gerhard GerHard Bezerra

46 2019/341987 2018/52157-5 Neide Modesto Tavares

47 2019/341987 2018/52180-4 rita lobato dos Santos
48 2019/351832 2017/2345-8 ana Maria lopes Vargas
49 2019/337924 2018/51387-2 Maria de Nazaré da Silva
50 2013/111165 2019/51303-0 ruy Guilherme Galvão de Souza

Belém, 21 de junho de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.

Protocolo: 670031
eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato
contrato administrativo: 013/2020
Pregão Eletrônico SrP n° 05/2020
Processo: 2019/519530
data da assinatura: 14/06/2021
Vigência: 15/06/2021 a 14/06/2022
Exercício: 2021 e 2022
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 
por 12 (doze) meses, com reequilíbrio financeiro dos preços e acréscimo de 
25% ao contrato inicial.
o custo deste Termo aditivo é de r$ 38.478,75 (Trinta e oito mil e quatro-
centos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos)
contratado: Empresa STar coMÉrcio dE aliMENToS lTda - ME, com 
sede na rua das rosas, nº 198, loja 04, Bairro Parque Verde, cEP: 66.635-
110, Belém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 23.146.066/0001-90, repre-
sentada neste ato por clEBEr daNTaS dE liMa.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 14 de junho de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 669899
1º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNstratiVo Nº 10/2020
contratante: instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
contratada: EcoNoMaTica SofTWarE dE aPoio a iNVESTidorES lTda.
Processo: 2019/395644
Trata o presente do 1º Termo de Apostilamento ao termo aditivo, firmado 
entre as partes, de acordo com o constante nos autos do respectivo pro-
cesso, com o objetivo de corrigir a distribuição do valor, em observância às 
normas legais aplicáveis, às quais as partes sujeitam-se a cumprir.
cláUSUla PriMEira – do oBJETo
o presente instrumento tem o objetivo de apostilar as cláusulas Quarta do 
1º termo aditivo do contrato administrativo nº 010/2021, com fundamen-
to na lei n° 8.666/1993.
cláUSUla SEGUNda – da doTaÇÃo orÇaMENTária
a dotação orçamentária do termo é de r$ 66.404,16, sendo
r$ 36.153,38 para o exercício financeiro de 2021 e R$ 30.250,78 para o 
ano de 2022, conforme tabela abaixo:
ano Período Valor Proporcional Valor anual
2021 16 dias de Junho r$ 2.951,30 r$ 36.153,38
Julho a dezembro r$ 33.202,08
2022 Janeiro a Maio r$ 27.668,40 r$ 30.250,78
14 dias de Junho r$ 2.582,38
Valor Global: r$ 66.404,16
Esta altera a cláusula quarta do primeiro termo aditivo.
cláUSUla QUarTa – daS dEMaiS cláUSUlaS coNTraTUaiS
Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato não atingidas pelo pre-
sente Termo de apostilamento.
Belém (Pa), 17 de junho de 2021.
fraNKliN JoSÉ NEVES coNTENTE
diretor de administração e finanças
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 669897

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico N° 04/2021
ProcESSo N° 321112/2021
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No SErViÇo dE lo-
caÇÃo dE E-Mail’S, doTado dE aMBiENTE “cloUd coMPUTiNG”, coM-
PoNdo a SEGUiNTE SolUÇÃo: 80 (oiTENTa) licENÇaS dE USo dE So-
lUÇÃo dE colaBoraÇÃo E coMUNicaÇÃo corPoraTiVa, BaSEada EM 
NUVEM, iNclUiNdo iMPlaNTaÇÃo, SUPorTE TÉcNico, coNSUlToria E 
TrEiNaMENTo, Para aTENdEr a 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: 02/07/2021.
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, 21 de junho de 2021.

Protocolo: 670051

EGPA
Realce

EGPA
Realce
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Vencimento Base - 200h
aulas Suplementares - 48h

Gratificação de Magistério – 10%

2.886,78
  692,83
  357,96

adicional por Tempo de Serviço - 55% 2.165,66
Total de Proventos 6.103,23

ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 01de outubro de 2013, data do 
início dos efeitos da Portaria aP nº 2594/2013.
iii - os valores pagos a maior não serão objeto de restituição pela segu-
rada, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e 
Parecer nº 044/2013-ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 671240

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº114 de 21 de JUNHo de 2021.
fundamento legal: lei federal no 8.666/93 e decreto Estadual nº 870 de 
04 de outubro de 2013 contrato: nº 017/2020
Empresa: NorTE TUriSMo lTda, cNPJ 05.570.254/0001-69.
objeto: Prestação de serviço de agenciamento de viagens para fornecimento 
de passagens aéreas, nacionais e internacionais, rodoviárias e fluviais.
Processo nº 2021/653357
assunto: SUBSTiTUir na PorTaria Nº 169 de 17 de Novembro de 2020, 
publicada no doE nº 34.413 de 20/11/2020, referente ao Memorando 
003/2019-coNTraTo/EGPa, como fiscal de contrato nº 017/2020, o 
servidor MaTHEUS MoraES da SilVa, matrícula nº 5950336/1, Secretário 
de coordenação, pelo servidor aUGUSTo cÉZar UcHoa SaNToS, matrícula 
nº 184845/1, ocupante do cargo de assistente Técnico referência XXVii.
Esta Portaria entra em vigor a contar da data de assinatura.
PorTaria Nº116 dE 22 dE JUNHo dE 2021.
fundamento legal: lei federal no 8.666/93 e decreto Estadual nº 870 de 
04 de outubro de 2013 contrato: nº 021/2021
Empresa: a P c BoNa EirEli, cNPJ nº. 40.147.59510001-27
objeto: a aQUiSiÇÃo dE cracHaS dE idENTificaÇÃo iNSTiTUcioNal E 
fUNcioNal para esta EGPa.
fiscal: iSaBEla riBEiro rEiS cHarro QUiriNo, matrícula nº 5921520/2, 
ocupante do cargo de coordenadora de Núcleo.
 fiscal Suplente: aNToNio da SilVa caSTro, matrícula nº 5955491/1, 
ocupante do cargo de Secretário de coordenação.
 Esta Portaria entra em vigor a contar de 10/06/2021.

Protocolo: 670994

.

.

errata
.

aViso de LicitaÇÃo PUBLicada No doe. N° 34.618 de 
22/06/2021. do Protocolo: 670051.
oNde-se LÊ: data da abertura: 02/07/2021.
Leia-se: data da abertura: 05/07/2021.

Protocolo: 671006

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1237 de 23 de Junho de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (republicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
 r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar as servidoras, francemárcia ferreira de carvalho, Mat. 
03249557/01 - auxiliar de Administração para atuar como fiscal titular e 
Sonia cristina Marques da Silva, Mat. 03245888/01 - assistente adminis-
trativo para atuar como fiscal substituto, ambos lotados na CECOMT CARA-
JáS, respectivamente do 1° Termo aditivo ao contrato nº 38/2020/SEfa, 
firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/SEFA e o Sr. ALCEU 
JoÃo alEGrETTi, referente a locação de imóvel não residencial medindo 
5.876 m2, situado na rodovia Transamazônica, KM 09, Marabá/Pa, para 
funcionamento da coordenação Executiva de controle de Mercadorias em 
Trânsito de carajás (cEcoMT caraJáS).
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos à 06/05/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 670989

Portaria Nº 1199 de 21 de JUNHo  de 2021.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 451, de 13/02/2019 (republicada 
no d.o.E. nº 33.805, de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º rEVoGar os efeitos da Portaria 781 de 22 de junho de 2020, publi-
cado no Diário Oficial do Estado nº 34.261 de 23 de junho de 2020.
art. 2º dESiGNar os servidores JorGE aUGUSTo SilVa MENdES, Ma-
trícula funcional nº 57230166/1, assistente de infraestrutura e carloS 
JoSÉ dE SoUZa MoNTEiro, Matrícula funcional nº 3217884/1, Servente, 
ambos lotados na célula de Gestão e apoio logístico-cGal, para atua-
rem respectivamente como fiscal Titular e fiscal Substituto do 2º Tac do 
Contrato nº 09/2019/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA 
faZENda/SEfa e a empresa coPBESSa lTda.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado do Pará.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 670849
diretoria de adMiNistraÇÃo

Portaria Nº 1019 de 31 de Maio de 2021
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias à servidora aNa caroliNa dE ar-
rUda lEao ValENTE, id func nº 5914713/1, fiscal de receitas Estaduais, 
lotada na diretoria de arrecadação e informações fazendárias, para serem 
usufruídas no período de 19/07/2021 a 02/08/2021, referentes ao exercí-
cio de 29/07/2019 a 28/07/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
* republicado por ter saído com incorreção no doE. 34.614 de 18/06/2021
Portaria Nº 1020 de 31 de Maio de 2021
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias à servidora aNa caroliNa dE ar-
rUda lEao ValENTE, id fun nº 5914713/1, fiscal de receitas Estaduais, 
lotada na diretoria de arrecadação e informações fazendárias, para serem 
usufruídas no período de 27/12/2021 a 10/01/2022, referentes ao exercí-
cio de 29/07/2019 a 28/07/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
* republicado por ter saído com incorreção no doe. 34.614 de 
18/06/2021

Portaria Nº 1057 de 07 de JUNHo de 2021
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/06/2021, do gozo 
das férias da servidora adElaidE PiNHo SoBral SaNToS, datilografo, 
id func nº 5085128/1, lotada na coordenação de assuntos fazendários 
Estratégicos, concedidas pela PorTaria Nº 753 de 29/04/2021, publicada 
no doE nº 34.569 de 30/04/2021, referente ao exercício de 11/05/2020 
a 10/05/2021, as quais ficam autorizados para serem usufruídas em gozo 
oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1100 de 09 de JUNHo de 2021
aUToriZar, 22 (vinte e dois) dias de gozo de férias à servidora NorMElia 
MoraES da SilVa, id func nº 5097304/1, fiscal de receitas estaduais, 
lotada na cEcoMT, para serem usufruídas no período de 09/07/2021 a 
30/07/2021, em virtude da interrupção das férias referentes ao exercício 
de 01/09/2019 a 31/08/2020, pela  PorTaria Nº 459 de 08/03/2021, 
publicada no doE nº 34.523 de 18/03/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1104 de 10 de JUNHo de 2021
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/06/2021, do gozo 
das férias da servidora alfrEdiNa dE MiraNda TEiXEira, assistente 
administrativo, id func nº 33162/1, lotada na cEcoMT, concedidas 
pela PorTaria Nº 753 de 29/04/2021, publicada no doE nº 34.569 de 
30/04/2021, referente ao exercício de 01/06/2019 a 31/05/2020, as quais 
ficam autorizados para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1105 de 10 de JUNHo de 2021
iNTErroMPEr, 16 (dezesseis) dias, a contar de 31/05/2021, do gozo das 
férias do servidor GUilHErME foNSEca dE oliVEira MEllo, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5914785/1, lotado na Julgadoria 
de Primeira instância, concedidas pela PorTaria Nº 537 de 22/03/2021, 
publicada no doE nº 34.539 de 31/02/2021, referente ao exercício de 
29/07/2019 a 28/07/2020, as quais ficam autorizados para serem 
usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1106 de 10 de JUNHo de 2021
aUToriZar, 23 (vinte e três) dias de gozo de férias à servidora roSEMarY 
SoUSa da SilVa, id func nº 4154/1, Técnico de Gestão Pública, lotada na 
célula de contabilidade, para serem usufruídas no período de 31/05/2021 
a 22/06/2021, em virtude da interrupção das férias referentes ao exercício 
de 01/11/2018 a 31/10/2019, pela  PorTaria Nº 1941 de 19/11/2019, 
publicada no doE nº 34.041 de 22/11/2019.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1109 de 10 de JUNHo de 2021
iNTErroMPEr, 24 (vinte e quatro) dias, a contar de 07/06/2021, do 
gozo das férias do servidor ciro rESENdE lEiTE, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5914782/1, lotado na cEcoMT de itinga, concedidas 
pela PorTaria Nº 753 de 29/04/2021, publicada no doE nº 34.569 de 
30/04/2021, referente ao exercício de 29/07/2019 a 28/07/2020, as quais 
ficam autorizados para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício

EGPA
Realce

EGPA
Realce


