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sEcREtARiA DE EstADo
DE sEGuRANçA PúBLicA
E DEfEsA sociAL

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N.º 47/2022 – GAB/sEGuP
BELéM/PA, 13 DE ABRiL DE 2022.

o secretário de estado de segurança Pública e defesa social, sr. UalaMe 
fialHo MacHado, no uso de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos contratos e congêneres firmados pela Secretaria de Estado 
de segurança Pública e defesa social, tendo em vista os princípios da le-
galidade, moralidade e eficiência, e;
coNsideraNdo o comando insculpido no artigo 67 da lei federal no 
8.666/93, quanto às determinações legais para o acompanhamento e 
a fiscalização dos contratos administrativos; o artigo 3° do Decreto n° 
870/2013 e a instrução Normativa n° 02/2019 da age; e
coNsideraNdo a celebração do contrato n° 003/2022 – segUP/fesPds/
Pa, celebrado com a empresa iNteligêNcia de NegÓcios, sisteMas de 
iNforMática ltda, inscrita no cNPj/Mf sob o nº 06.984.836.0001-54, 
oriundo do Pregão eletrônico nº 003/2022-segUP/fesPds/Pa, Protoco-
lo 2021/1417025, cujo objeto é a aquisição de licenças do software Qlik 
sense analyzer User com garantia técnica de elegibilidade e atualização de 
versão do software, de acordo com as condições e especificações constan-
tes no termo de referência;
coNsideraNdo o descrito no despacho do fundo estadual de segurança 
Pública e Defesa Social, com a designação dos fiscais, através do Protocolo 
2022/318472;
RESOLVE:  Nomear os servidores abaixo, para acompanharem e fiscaliza-
rem a execução do contrato n° 002/2022 - segUP/fesPds/Pa:
- aMYlsoN josÉ NasciMeNto de soUza, Matrícula funcional n° 701084, 
como titular;
- NelsoN aNtôNio torres, Matrícula funcional n° 55590316, como suplente.
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
UalaMe fialHo MacHado
secretário de segurança Pública do estado do Pará

Protocolo: 785434

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 046/2022/cRH-GAB
 BELéM DE 12 DE ABRiL DE 2022

o sr. UalaMe fialHo MacHado, secretário de estado de segurança Pú-
blica e defesa social, no uso de suas atribuições legais.
coNsideraNdo: ofício interno nº 052/2022-gab.sec.segUP de 08 de 
abril de 2022.
coNsideraNdo: a lei nº 6.563 de 01.08.2003;
coNsideraNdo: ainda o decreto nº 2.235 de 16.07.97, que delegou 
competência ao dirigente do Órgão;
coNsideraNdo: a Portaria Nº 583/2022-gab/dgPc/afastaMeNto, 
29 de março de 2022, que concedeu o afastamento para aguardar 
a aposentadoria do servidor dPc NelsoN sobreira de oliveira, 
Matricula nº 5410487, sem comparecer ao trabalho e sem prejuizo de sua 
remuneração, a contar de 30 de março 2022.
resolve:  i – dispensar dPc NelsoN sobreira de oliveira, Matricula 
nº 5410487, da função de Piloto de aeronave a contar de 30.03.2022.
 ii - designar o servidor Maj QobM leaNdro tavares alMeida, Ma-
tricula nº 57174110, para a função de Piloto de aeronave a contar de 
05.04.2021.
 iii - determinar a secretaria adjunta de gestão administrativa e à coor-
denadoria de recursos Humanos que tomem as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPre-se
UalaMe fialHo MacHado
secretário de estado de segurança Pública e defesa social do Pará

Protocolo: 785445

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto ADMiNistRAtivo Nº 061/2022-sEGuP/PA
Processo: 2021/1264416
exercício: 2022
origem: termo de inexigibilidade nº 049/2022-segUP/Pa
objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviço 
de manutenção continuada preventiva, corretiva e curativa de motores a 
reação, incluindo o fornecimento de peças, componentes e acessórios, o 
transporte segurado dos motores, componentes e acessórios, por oficina 
homologada conforme o rbHa 145’, autorizada a funcionar pelo fabricante, 
com estoque de reposição, com ferramentais próprios e técnicos habili-
tados com capacidade de efetuar revisão, incluindo overHaUl (revisão 
geral), reparos de motores, módulos e acessórios para as inspeções pre-
ventivas conforme determina o manual do fabricante do motor, manuten-
ção corretiva com a correção das discrepâncias que se apresentarem no 
período de vigência por meio de contrato de manutenção de ampla cober-
tura na modalidade de pagamento por hora de voo (sbH - support by the 

Hour), incluindo ainda, as inspeções periódicas e calendáricas, otl (tempo 
limite de operação), sll (tempo limite de vida), oc (sob condição) e oM 
(Monitoramento do comportamento), cumprimento de diretivas técnicas 
(aplicação de boletins, cartas e diretrizes de aeronavegabilidade e outros 
documentos mandatórios, pelo fabricante ou autoridades aeronáuticas), 
homologada pela agência Nacional de aviação civil (aNac) e autorizada 
pelo fabricante para os modelos arriel 1d1 e arriel 1e2, que compõe o(s) 
grupo Motopropulsor(es) da(s) aeronave(s) da secretaria de segurança 
Pública do estado do Pará-segUP, bem como documentação técnica com 
respectivas atualizações para os modelos de motores especificados, bem 
como troca standard, e fornecimento e/ou atualização de documentação 
técnica para os modelos de motores arriel 1d1 e 1e2, podendo ser em 
mídia eletrônica (cd-roM interativo), online e/ou em papel, conforme es-
pecificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.
fundamentação legal: Parecer jurídico N° 025/2022-coNjUr
data da assinatura: 07/04/2022
vigência: 07/04/2022 à 06/04/2023
valor global: $1.253.489,14 (cotação dólar dia 03/03/2022 - r$ 5,11)
r$ 6.405.329,60 (seis milhões e quatrocentos e cinco mil e trezentos e 
vinte e nove reais e sessenta centavos).
Programação orçamentária: 221.101.06.181.1502.8838 - realização de 
Missões do grupamento aéreo e fluvial; Natureza: 339039; fontes: 0101 
e 0301; 0.101.10.302.1507.8288 - implementação dos serviços de Média 
e alta complexidade; Natureza: 339039; fontes: 0103,0303,0149,0349, 
0101 e 0301; 90.101.10.302.1507.7684 - covid - ações de saúde; Natu-
reza: 339039 ;fontes: 0103,0303,0149,0349, 0101 e 0301;
52.201.03.421.1425.8283 - gerenciamento do serviço Penitenciário; Natu-
reza: 339039; fonte: 0101; 27.101.18.122.1297.8338 - operacionalização 
das ações administrativas; Natureza: 339039; fontes: 031004396 e 0116.
contratada: safraN HelicoPter eNgiNes iNdÚstria e coMÉrcio do 
brasil ltda
cNPj: 48.090.120/0001-53
endereço: rua capitão guynemer, n° 1626, xerém, duque de caxias, rio 
de janeiro.
ordenador: PaUlo roberto dos saNtos liMa - secretário adjunto de 
gestão administrativa

Protocolo: 785363

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

Aviso DE susPENsão Dos EDitAis Nº 001/2021 – sEGuP/PA 
E Nº 002/2021 – sEGuP/PA, DE 02 DE sEtEMBRo DE 2021.

a secretaria de estado de segurança Pública e defesa social do estado do 
Pará – segUP/Pa, por meio da comissão gestora do Projeto Habitacional 
de segurança Pública, criada por meio da Portaria Nº 078/2021 – Presi, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.623, de 29 de junho de 2021, 
e considerando os editais nº 001/2021 – segUP/Pa e 002/2021 – segUP/
Pa, publicados no âmbito do Projeto Habitacional de segurança Pública 
do estado do Pará, torna público a suspensão dos referidos editais em 
razão de atendimento a lei eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. 
comunicamos ainda, que após o período eleitoral será publicado novo 
cronograma para realização do certame.
belém, 13 de abril de 2022.
UalaMe fialHo MacHado
secretário de estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 785231
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 1152/2022 – DGP/sP/sccMP
o coMaNdaNte geral da PolÍcia Militar do estado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso viii, da lei comple-
mentar estadual nº 053/2006; considerando os termos do Memorando 
nº 615/2022-coNjUr/3, de 11 de abril de 2022, que anexa o ofício nº 
000929/2022-Pge/gab/Pcta, de 05 de abril de 2022, no qual a srª ana 
carolina lobo gluck Paúl – Procuradora geral adjunta do contencioso, en-
caminha e recomenda o cumprimento da decisão judicial proferida nos au-
tos do Mandado de segurança Processo nº 0800407-10.2022.8.14.0301, 
ajuizada por WagNer viaNa NUNes (cPf Nº 039.540.362-66) em face do 
comandante geral da PMPa e do instituto americano de desenvolvimento 
– iades. o objeto da demanda consiste em condenar os impetrados a se 
absterem de exigir, no momento de entrega da documentação e matrícu-
la no cfP/PMPa, a carteira Nacional de Habilitação (cNH), que somente 
fosse exigida no momento da posse, garantindo a participação do autor. 
No feito, o juízo deferiu o pedido liminar. Nesse contexto, o estado inter-
pôs agravo de instrumento, processo nº 0800844-81.2022.8.14.0000, ao 
qual foi atribUÍdo efeito traNslativo, para extinguir o Mandado de 
segurança sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação. (Pae 
Nº 2022/420538);
resolve:
art. 1º exclUir Por decisÃo jUdicial da Polícia Militar do Pará, o al 
cfP PM WagNer viaNa NUNes (cPf Nº 039.540.362-66) pertencen-
te ao Polo itaituba/Pa, nos termos dos autos do Processo nº 0800844-
81.2022.8.14.0000.

IADES
Realce
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art. 2º exclUir o al cfP PM WagNer viaNa NUNes, da folha de paga-
mento da PMPa. Providencie o departamento geral de Pessoal da PMPa..
art. 3º Providencie o departamento geral de educação e cultura da PMPa, 
a Portaria de desligamento por decisão judicial do curso de formação de 
Praças da PMPa do al cfP PM WagNer viaNa NUNes, Polo itaituba/Pa.
art. 4º esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 13 de abril de 2022.
josÉ dilsoN Melo de soUza jÚNior – cel QoPM rg 18044
coMaNdaNte geral da PMPa

Protocolo: 785081
PoRtARiA DE NoMEAção DE fiscAL Nº 076/2022 – ccc: NoMear 
o 1° sgt QPMP rg 21869 saNdro Marcelo alcaNtara PoMPeU, como 
fiscal do Contrato Administrativo n° 018/2022-CCC/PMPA, celebrado entre 
a PMPa e a empresa Novidades cabaNo coMÉrcio de artigos de 
PAPELARIA EIRELI; cujo objeto é a Aquisição de Papel A4 Sulfite (210 MM 
x 297 MM ), 75g/N2, branco; registre-se, publique-se, cumpra-se; belém/
Pa, 13 de abril de 2022, ricardo do NasciMeNto raMos – teN cel 
QoPM rg 29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 785384

.

.

ERRAtA
.

Errata da PoRtARiA Nº 1075/22/Di/Df, contida no doe nº 34.893 do 
dia 15/02/2022; onde Lê-se: servidores: cb Welisson fernando rabelo 
brilhante. Leia-se: cb Wellison fernando rabelo brilhante. ordenador: 
cel QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra.

Protocolo: 785055
Errata da PoRtARiA Nº 2009/21/Di/Df, contida no doe nº 34.747 do 
dia 26/11/2021; onde Lê-se: servidores: sgt PM tarciso agnaldo ferreira 
silva; cPf: 708.513.792-49; valor: r$ 791,28. Leia-se: servidores: sgt 
PM tarcisio agnaldo ferreira silva; cPf:708.513.792-49; valor: r$ 791,28. 
ordenador: cel QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra.
Errata da PoRtARiA Nº 2015/21/Di/Df, contida no doe nº 34.747 do 
dia 26/10/2021; onde Lê-se: servidores: cb PM cleberson carlos serrão de 
carvalho; cPf: 710.400.722-91; valor: r$ 3.038,40. Leia-se: cb PM clebson 
carlos serrão de carvalho; cPf: 710.400.722-91; valor: r$ 3.038,40. 
ordenador: cel QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra.
Errata da PoRtARiA Nº 2016/21/Di/Df, contida no doe nº 34.747 
do dia 26/11/2021; onde Lê-se: servidores: sgt PM joão carlos limas 
castro; cPf: 328.616.212-49; valor: r$ 87,04. Leia-se: servidores: 
sgt PM joão carlos lima castro; cPf: 328.616.212-49; valor: r$ 87,04. 
ordenador: cel QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra.

Protocolo: 785366

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

PRiMEiRo tERMo ADitivo Ao coNtRAto ADMiNistRAtivo 
Nº. 030/2021-ccc/PMPA; exercÍcio: 2022; objeto: o presente 
termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato 
administrativo nº 030/2021-ccc/PMPa, alterando o seu valor global para 
r$ 20.371,12 (vinte mil, trezentos e setenta e um reais e doze centavos). 
data da assinatura: 04/04/2022. vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023; a 
despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 
1297–Manutenção da gestão;ação:26/8338–operação das ações adminis-
trativas;Natureza da despesa:33.90.37 – locação de Mão de obra; Pla-
no interno:4120008338c ; fonte do recurso: 0101 (recurso ordinário); 
empresa: Parafrios refrigeraÇÃo coMÉrcio e serviÇos ltda-ePP; 
cNPj nº 11.489.784/0001-80 ;ordeNador: josÉ dilsoN Melo de soU-
za jÚNior – cel QoPM rg 18044;comandante geral da PMPa.

Protocolo: 785307

.

.

Aviso DE LicitAção
.

REAviso DE EDitAL
Pregão Eletrônico nº 05/2022 – cPL/PMPA. Órgão: PolÍcia Militar 
do Pará. objeto: “escolha da proposta mais vantajosa para a contrata-
ção de empresa especializada em serviço de instalação de rede de gases 
Medicinais de vácuo com fornecimento para o Hospital da Polícia Militar 
do estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências esta-
belecidas no edital e seus anexos. data e hora de abertura: 29/04/2022, 
às 09h30 (horário de brasília). local: www.gov.br/compras. informações: 
(91)98421-0841. edital se encontra disponível nos sites: www.compraspa-
ra.pa.gov.br e www.gov.br/compras. belém-Pa, 13 de abril de 2022. jac-
QUeliNe da triNdade saNtiago - Maj QoPM rg 35.498 – Pregoeira

Protocolo: 785449
Aviso DE EDitAL

coNcoRRêNciA PúBLicA Nº 001/2022 – cPL/PMPA
Órgão: PolÍcia Militar do Pará. objeto: “contratação de empresa es-
pecializada no gerenciamento, operacionalização e execução de atividades 
e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital da Polícia Militar - 
HPM nas condições, quantidades e especificações definidas no Edital e seus 
anexos. data e hora da 1ª sessão pública: 02/06/2022, às 09h00 (horário 
de brasília). local: auditório do Quartel do comando geral da PMPa (rodo-
via augusto Montenegro KM 09, Nº 8401, ceP: 66823-010). informações: 
(91) 98421-0841. o edital e seus anexos se encontram disponíveis nos 
sites: www.gov.br/compras, www.compraspara.pa.gov.br e www.pm.pa.
gov.br (aba transparência Pública – licitações – Processos 2022 – concor-
rência). belém-Pa, 13 de abril de 2022. Marcelo aMaro da gaMa – teN 
cel PM rg 29201 – Presidente da comissão especial de licitação.

Protocolo: 785499

APostiLAMENto
.

2º APostiLAMENto Ao coNtRAto ADMiNistRAtivo Nº 
031/2021–ccc/PMPA;Pelo presente fica apostilado o Contrato Admi-
nistrativo nº 031/2021-ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a empresa t a 
M coMÉrcios e serviÇos ltda-ePP, cujo objeto consiste no “contratação 
de Pessoa jurídica especializada na Prestação de serviço de Manutenção Pre-
ventiva e corretiva, instalação, desinstelção e reinstalação de ares-condicio-
nados “;fica incluida a dotação orçamentária abaixo descrita;Natureza da 
despesa: 3.3.90.39-outros serviços de terceiros;4.4.90.52-equipamento e 
Material Permanente;Plano interno: 4120008338c; 4120008338e;belém/Pa, 
13 de abril de 2022;josÉ dilsoN Melo de soUza jÚNior-cel QoPM rg 
18044;comandante geral da PMPa

Protocolo: 785140

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 1783/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 05 a 06/04/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 01 de pousada; servidores: sgt PM deoclecio da 
silva costa; cPf: 492.131.052-15; valor: r$ 395,64. sd PM daniel Hugo 
caminha gonçalves; cPf: 021.900.192-81; valor: r$ 379,80. ordenador: 
cel QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1784/22/Di/Df – objetivo: a fim de atender chamado de 
justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; 
destino: Mosqueiro-Pa; Período: 16/03/2022; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação; servidores: teN PM josé edenilson da silva costa; cPf: 996.973.003-
72; valor: r$ 116,05. cb PM leandro Martins de lima; cPf: 940.272.772-87; valor: 
r$ 85,72. sd PM cézar augusto Pantoja do Nascimento; cPf: 025.752.002-37; 
valor: r$ 85,72. sd PM tertuliano loiola siqueira; cPf: 015.005.852-70; valor: r$ 
85,72. ordenador: cel QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1785/22/Di/Df – objetivo: a fim de atender chamado 
de justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 31/03/2022; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; servidores: cb PM Kaysser Mosayéwysk 
Mendes vasconcelos; cPf: 935.769.782-91; valor: r$ 85,72. cb PM 
ewerton sergio Melo de almeida; cPf: 984.471.142-87; valor: r$ 85,72. 
sd PM Weslen ferreira Meireles; cPf: 020.982.352-67; valor: r$ 85,72. 
ordenador: cel QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1786/22/Di/Df – objetivo: a fim de atender chamado de 
justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; 
destino: salinópolis-Pa; Período: 23/04/2022; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação; servidores: sgt PM robson cabral costa; cPf: 750.725.212-49; 
Valor: R$ 131,88. SD PM Jerffeson do Rosario Sena; CPF: 003.149.912-04; Valor: 
r$ 126,60. ordenador: cel QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1787/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: breves-Pa; destino: afuá-Pa; 
Período: 02 a 06/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de 
pousada; servidores: teN PM jean costa da costa; cPf: 746.060.342-20; valor: 
r$1.128,88. cb PM eder da gama e gama; cPf: 830.025.292-49; valor: r$ 
1.012,80. cb PM edmilson rodrigues de oliveira; cPf: 885.056.002-82; valor: 
r$ 1.012,80. cb PM andré luiz da fonseca leão; cPf: 004.996.972-27; valor: 
r$ 1.012,80. sd PM daniel soares torres da silva junior; cPf: 028.938.062-60; 
valor: r$ 1.012,80. ordenador: cel QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa 
bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1788/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; destino: rurópolis-
Pa; Período: 05 a 08/04/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 
de pousada; servidores: sgt PM rivaldo fernandes; cPf: 269.853.732-91; 
valor: r$ 791,28. cb PM jardel de aguiar Portela; cPf: 009.014.521-65; valor: 
r$ 759,60. cb PM flávio viana de almeida; cPf: 001.242.052-24; valor: r$ 
759,60. cb PM francisco clézio rocha dos santos; cPf: 846.314.572-87; 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 1789/22/Di/Df – objetivo: a fim de atender chamado de justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: anajás-Pa; destino: 
belém-Pa; Período: 27 a 30/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 
de pousada; servidor: sgt PM jean ricardo Pires dos santos; cPf: 397.898.022-34; 
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 1790/22/Di/Df – objetivo: a fim de atender chamado 
de justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
capanema-Pa; destino: Primavera-Pa; Período: 10/03/2022; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; servidor: sgt PM josé cledson de lima 
silva; cPf: 616.655.332-34; valor: r$ 131,88. ordenador: cel QoPM 
robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1791/22/Di/Df – objetivo: a fim de atender chamado 
de justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
capanema-Pa; destino: Primavera-Pa; Período: 02/02/2022; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; servidores: sgt PM josé cledson de lima 
silva; cPf: 616.655.332-34; valor: r$ 131,88. ordenador: cel QoPM 
robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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