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Valor Global: r$-19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais)
dotação orçamentária: ação:8715; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 7306; função Programática:20.608.1491.8715
data assinatura: 28/05/2021
Vigência: 31/05/2021 a 30/05/2022
contratado: KoHlEr iMPlEMENToS aGrÍcolaS EirEli
Endereço: av. Santa augusta, 2° distrito, São lourenço do Sul/rS, cEP n° 96.174-970.
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 661588
contrato nº 64/2021-sedaP
Pregão Eletrônico SrP nº 015/2020-SEdaP
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, IMPLEMENTOS AGRI-
colaS, MáQUiNaS E EQUiPaMENToS dE aPoio a aGricUlTUra E 
aGroiNdUSTria - item 44, na quantidade de 04 (quatro) Grades aradoras 
com controle remoto.
Valor Global: r$-92.240,00 (Noventa e dois Mil, duzentos e Quarenta reais)
dotação orçamentária: ação:8705; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0135; função Programática:20.608.1491.8705
data assinatura: 28/05/2021
Vigência: 31/05/2021 a 30/05/2022
contratado: KoHlEr iMPlEMENToS aGrÍcolaS EirEli
Endereço: av. Santa augusta, 2° distrito, São lourenço do Sul/rS, cEP n° 
96.174-970.
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 661583

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

termo de rescisão amigável de contrato
contrato n° 80/2020 – SEdaP
Partes: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca 
e empresa lS TracTor aSaP coMÉrcio dE MáQUiNaS lTda.
Objeto: Rescindir o Contrato n° 80/2020-SEDAP, nos termos do inciso II, 
art. 79, da lei 8.666/93, a contar do dia 26/05/2021.
data da assinatura: 26/05/2021.
ordenador responsável: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 661592
termo de rescisão amigável de contrato
contrato n° 86/2020 – SEdaP
Partes: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca 
e empresa lS TracTor aSaP coMÉrcio dE MáQUiNaS lTda.
Objeto: Rescindir o Contrato n° 86/2020-SEDAP, nos termos do inciso II, 
art. 79, da lei 8.666/93, a contar do dia 26/05/2021.
data da assinatura: 26/05/2021.
ordenador responsável: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 661593
termo de rescisão amigável de contrato
contrato n° 92/2020 – SEdaP
Partes: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca 
e empresa lS TracTor aSaP coMÉrcio dE MáQUiNaS lTda.
Objeto: Rescindir o Contrato n° 92/2020-SEDAP, nos termos do inciso II, 
art. 79, da lei 8.666/93, a contar do dia 26/05/2021.
data da assinatura: 26/05/2021.
ordenador responsável: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 661594

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 214/2021
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): José argentino Miglio Nascimento
carGo/fUNÇÃo: coordenador
MaTricUla: 5958838/1
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Vigia/Pa
oBJETiVo: realizar o levantamento de bens patrimoniais da SEdaP.
PErÍodo: 08/06/ 2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP
Portaria Nº 215/2021
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): José argentino Miglio Nascimento
carGo/fUNÇÃo: coordenador
MaTricUla: 5958838/1
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: abaetetuba/Pa
oBJETiVo: realizar o levantamento de bens patrimoniais da SEdaP.
PErÍodo: 09/06/ 2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP
Portaria Nº 216/2021
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): Victor alax Menezes Bastos
carGo/fUNÇÃo: Supervisor
MaTricUla: 5953592
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Vigia/Pa
oBJETiVo: Supervisionar o levantamento de bens patrimoniais da SEdaP.
PErÍodo: 07/06/ 2021

Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP
Portaria Nº 217/2021
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): Victor alax Menezes Bastos
carGo/fUNÇÃo: Supervisor
MaTricUla: 5953592
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Vigia/Pa
oBJETiVo: Supervisionar o levantamento de bens patrimoniais da SEdaP.
PErÍodo: 08/06/ 2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP

Protocolo: 661433

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 097/2021
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE SÃo MiGUEl do GUaMá
oBJETo da cESSÃo: 01 (UM) forNo Para fariNHa, 01 (UMa) PrENSa 
EM fErro, 01 (UM) ESfarElador dE MaSSa, 01 (UM) Micro TraTor 
coM ENXada E 01 (UMa) carrETa aGricola.
ViGÊNcia: 26/05/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo.

Protocolo: 661596

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos reLatiVa ao PreGÃo 
eLetrÔNico iterPa/daF/deaF/srP N° 001/2021

o instituto de Terras do Pará- iTErPa, sediado na rod. augusto Montene-
gro, s/n, km 09, Bairro Parque Guajará (Icoaraci), CEP: 66821-000, Belém 
(Pa), Tel.: (91)3181-6500, cNPJ: 05.089495/0001-90, inscrição Munici-
pal: 160.414-0, Site: www.iterpa.pa.gov.br, e-mail: iterpa@iterpa.pa.gov.
br ,por intermédio de seu Presidente, Sr. BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS, 
inscrito no cPf nº 631.025.952-00, portador da carteira de identidade nº 
267561, nomeado pela Decreto Estadual de 1º de janeiro de 2019, publica-
do no doE nº 33.771 de 02/01/2019, domiciliada e residente nesta cidade, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma 
eletrônica, para rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 001/2021, nos termos da lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, da Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, da lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, do decreto Es-
tadual nº 1.887 de 07 de novembro de 2017 e suas alterações contidas no 
decreto Estadual 562/20 e do decreto nº 534, de 04 de fevereiro de 2020 
e suas respectivas alterações, rESolVE registrar os preços destinados ao 
fornecimento de equipamentos geodésicos, especificamente 30 (trinta) pa-
res de receptores GNSS rTK, de frequência l1/l2, para levantamentos 
rTK, estático, estático rápido, stop & go e cinemático, com fornecimento 
das licenças de uso software de coleta e processamento de dados para os 
Órgãos da administração direta e Entidades da administração indireta do 
Poder Executivo do Estado do Pará, oferecidos pela proposta classificada 
em primeiro lugar, nos termos do anexo iV do Edital, no certame acima 
mencionado, da seguinte empresa:
cPE coMErcio dE EQUiPaMENToS ToPoGraficoS EirEli, om sede na
av. Homem de Melo, n° 4324, subsolo 6 salas 601 a 604, Bairro: Estoril- 
cep: 30.494-270, em Belo Horizonte- MG- foNE: (31) 99367-9090, e-mail: 
licitacao@cpetecnologia.com.br; inscrita no cNPJ: 18.323.709/0001-93.
representante rogério Herschel Baeta Neves, portador da carteira de 
identidade nº 5159284, expedida pela SSP-MG, e cPf nº 891.373.966-68. 
Para o grupo 1.
Belém, 28 de maio de 2021
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS- presidente

Protocolo: 661669

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo
coNTraTo dE locaÇÃo Nº 28/2017
Valor MENSal: r$ 3.000,00
Valor ToTal: r$ 36.000,00
ViGÊNcia: 01/03/2021 à 28/02/2022
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orÇaMENTo
ação: 266.579 
Proj./ativ.: 21.122.1297.8338 
fonte: 0661007852 
Elemento de despesa: 339030 
P.i.: 412.000.8338c
ordENador
Belém (Pa), 10/09/2021 – BrUNo KoNo - Presidente iTErPa.

Protocolo: 703066

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1338/2021 de 10/09/2021
oBJETiVo: Para atender a ação de regularização fundiária no município 
de Marituba
PErÍodo:  10 a 15/09/2021 (3,0) diárias p/ cada
SErVidorES:
-5918157/2 – Hugo lopes Teixeira ( Técnico-dEaf)
- 5939008/2-caique Nilson do Nascimento amaral( Técnico-dEaf)
PErÍodo : 10 a 12/09/2021(1,5)
-2042363/1- João Borges Prestes ( Motorista)
PErÍodo : 13 a 15/09/2021(1,5)
-3167321/1- José Valdir costa Miranda ( Motorista )
ordenador: Bruno Yoheiji Kono ramos– Presidente

Protocolo: 703068
Portaria Nº 1337/2021 de 10/09/2021
oBJETiVo: Para atender a ação de regularização fundiária Urbana no mu-
nicípio de Santarém
PErÍodo:  15 a 18/09/2021 (3,5) diárias p/ cada
SErVidorES:
-5935566/3- Gabriel ferreira Natário ( assessor )
-57233340/2- Susany de Sena Nery ( Técnico-dEaf)
-5930953/3- João de Paiva Gouveia Neto (Procurador chefe-PJ)
-57191750/1- Mariceli Nascimento Moura flexa ( diretor – dEaf )
ordenador: Bruno Yoheiji Kono ramos– Presidente

Protocolo: 702880
Portaria Nº 1329/2021 de 10/09/2021
oBJETiVo: Para atender a ação de regularização fundiária no município 
de castanhal.
PErÍodo:  10 a 12/09/2021 (2,5) diárias p/ cada
SErVidorES:
-5936876/2 – Matheus Silva da Silva ( ass. Técnico – dEaf)
-5911774/2- Hugo Santos de Souza ( ass. Técnico-dEaf)
-80845081/1 – Willian da Silva almeida ( ass. Técnico-dEaf )
-5961235/1 – Thiago alex Souza dias ( Motorista)                                                          
ordenador: Bruno Yoheiji Kono ramos– Presidente

Protocolo: 702638

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ
editaL
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, de acordo com o art. 08º 
do decreto Nº 1.191/2020, torna público que os interessados abaixo re-
lacionados estão requerendo a compra de terras, com as seguintes espe-
cificações:
ord. ProcESSo iNTErESSado iMÓVEl árEa (ha) localiZaÇÃo MUNiciPio

1 2021/689988 JoaQUiM GoMES 
da SilVa

faZENda caS-
TaNHEira 221,0711 rodoVia Pa-151 KM 

52 raMal JUTaÍ BaiÃo

2 2018/229 GioVaNi fEriaNi
faZENda BoM 

JESUS doS 
PaSSoS a

72,9803 Br-010-ViciNal do 
KM81

aUrora do 
Pará

3 2013/328624 ricardo WariSS 
roMEiro

faZENda 
BaHia ii 1.178,5420

rodoVia Pa 150 
ProXiMo a Vila BoM 

rEMÉdio

TailÂNdia E 
iPiXUNa do 

Pará

4 2016/417700 WilSoN faBricio 
coMPoS dE Sá

faZENda rio 
cUrÍ 855,2151

Br-316 -KM 14, Tra-
VESSa MoNTENEGro 
-KM 24, raMal do 

9 - KM3,

BraGaNÇa

5 2015/508253 PaBlo HENriQUE 
raBElo fErST

faZENda laGoa 
PErdida 1.270,9348 iGaraPÉ SÃo fraN-

ciSco
SÃo fÉliX do 

XiNGU

6 2017/311775 THaYMiSSoN SaN-
ToS dE lira

faZENda 
NEBliNa 175,5077

rodoVia Pa 279-KM14, 
ESTrada ViciNal da 
PEdra PrETa 83KM

SÃo fÉliX do 
XiNGU

7 2012/405343 rENaTo VaZ 
rEBoUÇaS

faZENda 
friGoiáS 313,9703 rodoVia Pa - 279, 

ViciNal KM 14
SÃo fÉliX do 

XiNGU

8 2021/166734 aNTÔNio MarcoS 
coSTa dE frEiTaS

TErraS dE 
Maria i 122,9619 Pa 108  KM 3 ViSEU

fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação 
deste Edital para impugnações. após o decurso do prazo assinalado, não 
havendo contestação, será dada continuidade a tramitação dos processos 
visando a concretização da regularização fundiária dos requerentes. 
Belém(Pa), 02.09.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 702860

PUBLicaÇÃo coMPLeMeNtar de eXtrato de ata de reGistro 
de PreÇos
complementação da publicação do doE Nº 34.599 de 31 de maio de 2021, 
Protocolo 661669
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS rElaTiVa ao PrEGÃo ElETrÔNico iTEr-
Pa/daf/dEaf/SrP N° 001/2021
rEf. ProcESSo: 2021/120074
- ValidadE da aTa
a validade da ata de registro de Preço será de 12 meses, a partir da publi-
cação do documento junto a Imprensa Oficial do Estado do Pará – IOEPA, 
não podendo ser prorrogada.
Belém, 10 de setembro de 2021
ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS – Presidente

Protocolo: 702930

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº5450/2021 – adeParÁ, 10 de setembro de 2021
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
considerando autorização da casa civil PaE 2021/995871
r E S o l V E:
EXoNErar, YaN NETo dE oliVEira, matrícula 5946959/1, GEP- 
daS.011.2, a contar da data de publicação.
NoMEar, YaNE EVaNdra aNdradE fariaS, GEP- daS.011.2, a contar da 
data de publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, diretor Geral – adEPará

Protocolo: 702639
Portaria Nº5483/2021 – adeParÁ, de 10 de setembro de 2021.
o diretor Geral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do 
Pará - adEPará, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto 
nos art. 199, 204 e 205 da lei Estadual 5.810/94.
coNSidEraNdo a necessidade de atualização do regimento interno desta 
adepará, conforme solicitado em ofício circular da Secretaria de Planeja-
mento e administração do Estado do Pará
rESolVE:
i – criar a comissão de atualização do regimento interno da adepará;
ii – a comissão referenciada no inciso anterior terá como objetivo compor 
a nova redação atualizada do regimento interno da adepará e proposição 
de nova organograma institucional
iii – ficam designados como membros da de atualização do regimento 
interno da adepará os seguintes servidores: carloS BENJaMiN coSTa 
MarTiNS, alESSaNdra aParEcida coSTa, JorGE rEiS MarQUES JÚ-
Nior, Márcia BaTiSTa PENNa, rafaEl aNTÔNio HaBEr E roGÉrio fEr-
rEira loUrENÇo, com a coordenação exercida pelo primeiro.
iV – Esta comissão de atualização do regimento interno da adepará fun-
cionará pelo prazo de 30 (trinta) dias, podendo o referido prazo ser pror-
rogado.
registre-se, publique-se e cumpra-se
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo
dirETor GEral - adEPará

Protocolo: 702717

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 5459/2021 – adeParÁ, de 10 de seteMBro de 
2021.
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará, por meio 
de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a Gerente da 
área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmente conferidas 
pelo artigo 15, inciso Vii e artigo 18, inciso XiX do decreto Estadual nº 393 
de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 88 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994, a apresentação da certidão de Nascimento do 
(a) nascituro e ainda o atestado com crM Nº 5240;
rESolVE:
i - coNcEdEr à servidora efetiva, KEilE MicHEllE raMoS da SilVa, 
Matrícula nº 54197243/1, ocupante do cargo de agente fiscal agropecu-
ário, lotada na adEPará, 180 dias de licença maternidade, no período de 
17/08/2021 a 12/02/2022;
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 17/08/2021
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
daNYEllE criSTiNa fErrEira NEGrÃo fariaS
Gerente da área de Gestão de Pessoas.
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 702680
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