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Fundo estadual assegura direitos
e integração para pessoas idosas

Por meio da Lei nº 8.667, é institu-
ído o Fundo Estadual da Pessoa Idosa 
(Funepi), destinado a financiar pro-
gramas e ações relativas ao segmento.

O objetivo é assegurar direitos 
a esse público, além de criar condi-
ções para promover sua autonomia, 

integração e participação efetiva na 
sociedade, fortalecendo o sistema 
de garantia dos direitos do idoso.

O Funepi está vinculado à Se-
cretaria de Estado de Assistência 
Social, Trabalho, Emprego e Renda 
(Seaster) e a gestão de seus recur-

sos, bem como os critérios para sua 
utilização, cabem ao Conselho Esta-
dual dos Direitos da Pessoa Idosa.

A proposta orçamentária do Fundo 
consta das políticas e programas anu-
ais e plurianuais do governo estadual.
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Programa
de assistência
A Empresa de Assistência Técnica 

e Extensão Rural do Estado do Pará 
(Emater) e a Prefeitura de Belterra 
celebram convênio que tem por 
finalidade congregar esforços para 
executar ações do Programa de As-
sistência Técnica e Extensão Rural.

A parceria irá contribuir para 
promoção do desenvolvimento 
rural sustentável no município.
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Iniciação
científica

A Universidade do Estado do Pará 
(Uepa) torna público o resultado final 
dos editais referentes ao Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica/Desenvolvimento Tec-
nológico e Inovação e ao Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica para o Ensino Médio. 

As listas, na íntegra, estão disponí-
veis no site www.uepa.br. Mais infor-
mações pelo telefone (91) 3299-2270.
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O Certificado Digital é 
sua identidade virtual. 
Com ele, você acessa, 
de forma segura, ágil e 
sustentável, todos os 

serviços e instituições, 
via internet. E com a 
garantia do sigilo e 
da integridade das 

informações.
Adquira seu Certificado 

Digital IOE. É oficial.
Pode confiar.

Informações:
(91) 4009-7828

e-mail: ar@ioe.pa.gov.br

Semana 
temática

O Calendário Oficial do Estado 
passa a contar com a Semana de 
Estudos Sobre a Epilepsia e Suas 
Manifestações Neuropsiquiátricas 
e Viscerais no Estado do Pará.

Instituída com base na Lei n° 8.655, 
aprovada pela Assembleia Legislativa 
do Estado (Alepa), a programação 
será realizada anualmente na semana 
do mês de março em que cair o dia 26.
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Convocação
de candidatos
São convocados candidatos apro-

vados nos Concursos Públicos para 
Admissão aos Cursos de Forma-
ção de Praças (CFP) e de Oficiais 
(CFO) da Polícia Militar do Esta-
do do Pará, realizados em 2016.

A PMPA expedirá, no prazo 
de dez dias, edital estabelecen-
do as condições e procedimentos 
para atendimento da convocação.
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Chamada
Pública

Política de
saneamento

A Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Urbano e Obras 
Públicas (Sedop) e a Prefeitura de 
Itaituba assinam Acordo de Coo-
peração Técnica para elaboração 
do Plano Municipal de Saneamento 
Básico, além da revisão e implemen-
tação do Plano Municipal de Ges-
tão Integrada de Resíduos Sólidos.

Os documentos estão fundamenta-
dos na Política Nacional de Saneamento.
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A Fundação Amazônia de Am-
paro a Estudos e Pesquisas (Fapes-
pa) divulga a Chamada Pública de 
Pesquisas sobre Segurança Pública 
para apoio a ações que possibilitem 
o fortalecimento científico e finan-
ceiro, assim como o desenvolvi-
mento técnico-científico nessa área.

O texto da chamada está publi-
cado, integralmente, no endereço 
eletrônico www.fapespa.pa.gov.br.
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VENDA DE EXEMPLAR
 Avulso R$ 2,00
 Atrasado R$ 3,00

ASSINATURA / RECLAMAÇÃO
91 4009-7810 / 4009-7818

ASSINATURA SEMESTRAL
 Capital R$ 200,00
 Outras cidades R$ 350,00 

ASSINATURA ANUAL
 Capital R$ 400,00
 Outras cidades R$ 650,00

OBS 1: As assinaturas do Diário Ofi-
cial não dão direito ao recebimento 
de Cadernos Especiais, elaborados 
exclusivamente aos órgãos interessados.

OBS 2: As reclamações deverão ser 
feitas 24 horas após a circulação do 
Diário Oficial na Capital, e até 8 dias 
nos demais Estados e Municípios.

PUBLICAÇÕES
91 4009-7810
     4009-7819

 cm x coluna (8cm) R$ 65,00
(*) O padrão de publicação obe-
decerá obrigatoriamente a fonte 
Verdana, Corpo 7.

ENVIO DE CONTEÚDOS
O envio de conteúdos para publicação no Diário                 
Oficial do Estado deve ser realizado, no caso 
de órgãos e secretarias de Estado, via sistema 
e-DIÁRIO, disponível no site www.ioe.pa.gov.br

No ato do envio, o usuário DEVE EVITAR:
 Documentos que contenham notas de 
rodapé;
 Logomarcas; fontes coloridas, ou qualquer 
tipo de imagem; 
 Caixas de texto; marcadores; quebras de 
seção; quebra manual de linhas; marcadores 
próprios dos editores de texto, como pontos, 
quadrados, setas etc.

Obs.: O não atendimento dessas especificações 
poderá gerar problemas na publicação.

ORÇAMENTO gRáFICO 
91 4009-7810

4009-7817

 

O Navio Fantasma, ópera de Richard Wagner

Local: Cine Libero Luxardo

(Av. Gentil Bittencourt, nº 650)

Ingressos: R$ 12 (aceita-se meia)

Dia 10/07, às 18h

O Processo

Local: Cine Libero Luxardo

(Av. Gentil Bittencourt, nº 650)

Ingressos: R$ 12 (aceita-se meia)

Até 08/07 e 11/07, às 16h

Siga-nos:
www.ioepa.com.br

 

A História no Diário Oficial

governo Alacid Nunes (1966/1971) 
AI-10 AgRAVOU PUNIÇÕES PREVISTAS NO AI-5

Já se passavam aproximadamente 17 meses da edição 
do Ato Institucional nº 5 quando, em 16 de maio 
de 1969, saiu o AI-10. Assim como os demais atos 

que moldaram a ditadura militar iniciada em 1964, foi 
publicado no Diário Oficial do Estado, na edição de 7 de 
agosto de 1969.
O novo ato agravou, por assim dizer, a suspensão dos 
direitos políticos ou a cassação dos mandatos eletivos 
federais, estaduais ou municipais, de acordo com o que 
previam três outros Atos Institucionais: AI-1 (9 de abril 
de 1964), AI-5 (13 de dezembro de 1968) e AI-6 (1º 
de fevereiro de 1969). Juntos formaram o arcabouço 
pretensamente legal que garantiu a suspensão dos 
direitos políticos por 10 anos, assim como a cassação dos 
mandatos eletivos de milhares de brasileiros.
Além do que determinavam esses documentos, o AI-10 
ditou a perda de “qualquer cargo ou função exercido na 
administração direta ou indireta (autarquias, empresas 
públicas e associadas de economia mista), tanto da 
União, como dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 
Municípios”.
Outra consequência da cassação e da suspensão dos 
direitos entrou em vigor com o AI-10: as pessoas 
que perderam os direitos ou mandatos passaram a 
ser aposentadas compulsoriamente, embora tivessem 
garantidos os “proventos proporcionais ao tempo efetivo 
de serviço”. Uma segunda restrição tinha enunciado 
dúbio, parecendo apenas ratificar (mas igualmente 
agravando) as restrições às pessoas com mandato eletivo: 
“A cassação imediata do exercício de qualquer mandato 

federal, estadual ou municipal, caso não tenham sido eles 
expressamente cassados”.
As duas restrições poderiam “acarretar, por prazo 
não superior a 10 anos, a proibição do exercício 
de atividades, cargos ou funções em empresas 
concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, 
em fundações criadas ou subvencionadas pelos poderes 
públicos (nos três níveis de poder), bem como em 
instituições de ensino ou pesquisas e organizações 
de interesse da segurança nacional”. Enfim, talvez 
tenham sido regras que varreram, das universidades e 
centros de pesquisa centenas, milhares de professores, 
pesquisadores e cientistas.
O presidente da República – “com a finalidade de 
preservar os ideais e princípios da Revolução de 31 
de março de 1964, e assegurar a continuidade da obra 
revolucionária...” – tinha prerrogativas de “impor as 
sanções inclusive às pessoas já atingidas pelos Atos 
Institucionais anteriores a 13 de dezembro de 1968”.
As sanções adicionais poderiam nascer de representação 
ao presidente da República, conforme “termos do 
Ato Complementar 39, de 20 de dezembro de 1968”, 
“encaminhada por intermédio da Secretaria Geral do 
Conselho de Segurança Nacional”. E nem os militares 
escaparam: poderiam ser mandados para a reserva ou 
reformados com base em dispositivos de qualquer dos 
Atos Institucionais anteriores a maio de 1969.

Nélio Palheta - Jornalista
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN
Secretário: Kleber Ferreira de Menezes
Tel.: (91) 4009-3800 / 4009-3801

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH
Presidente: Haroldo Costa Bezerra
Tel.: (91) 3201-3605 Fax: (91) 3201-3605

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ARCON
Diretor Geral: Bruno Henrique Reis Guedes
Tel.: (91) 3213-3403 / 3241-1717 Fax: (91) 3213-3467

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP
Secretário: João Carlos Leão Ramos
Tel.: (91) 3226-8904 / 1363 Fax: (91) 3226-7864 /3246-6168

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA
Presidente: Max André Brandão da Costa
Tel.: (91) 3181-6500 / 6501 Pabx: 3181-6500 Fax: (91) 3229-9488

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL
Gerente Executivo: Valdo Luiz dos Santos Gaspar
Tel.: (91) 98895-6120

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ -
ADEPARÁ
Diretor Geral: Luiz Pinto de Oliveira 
Tel.: (91) 3210-1104 / 1102 Fax: (91) 3210-1105

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO 
DO PARÁ - EMATER
Presidente: Daniel Nunes Lopes
Tel.: (91) 3256-0150 / 0015 Fax: (91) 3256-0015

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A - CEASA
Presidente: Bianca Amaral Piedade Pamplona Ribeiro
Tel.: (91) 3228-9191 / 9260 / 9157 Fax: (91) 3228-9191

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE- SEMAS
Secretário: Thales Samuel Matos Belo
Tel.: (91) 3184-3330 / 3341 Geral: 3184-3300 Fax: (91) 3276-8564

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO
ESTADO DO PARÁ - IDEFLOR-Bio
Diretor Geral: Thiago Valente Novaes
Tel.: (91) 3184-3377 / 3362 Fax: (91) 3184-3377

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E 
DEFESA SOCIAL - SEGUP
Secretário: Luiz Fernandes Rocha
Tel.: (91) 3215-2200 / 3215-2255 Fax: (91) 3225-2644

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - PMPA
Comandante Geral: Cel. QOPM Hilton Celson Benigno de Souza
Tel.: (91) 3277-5644 Fax: (91) 3277-5644

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - CBM
Comandante Geral: Cel. QOBM Zanelli Antonio Melo Nascimento 
Tel.: (91) 4006-8313 / 8352 / 8396 Fax: (91) 3257-7200

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - PCPA
Delegado Geral: Cláudio Galeno de Miranda Soares Filho
Tel.: (91) 4006-9045 Fax: (91) 3252-0050

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES
Diretor Geral: José Edmilson Lobato Júnior
Tel.: (91) 4009-6012 Geral: 4009-6075 Fax: (91) 4009-6016

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
Diretor Superintendente:  Andréa Yared de Oliveira Hass
Tel.: (91) 3214-6253 / 6256 Fax: (91) 3214-6249

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ 
- SUSIPE
Superintendente: Michell Mendes Durans da Silva
Tel.: (91) 3230-2214 / 3242-2539 Fax: (91) 3224-6726

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT
Secretário: Paulo Roberto Chaves Fernandes
Tel.: (91) 4009-8736 / 8740 Fax: (91) 4009-8740

FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP
Presidente: Dina Maria César de Oliveira
Tel.: (91) 3202-4350 / 4333 Fax: (91) 3202-4351

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES - FCG
Superintendente: Paulo José Campos de Melo
Tel.: (91) 3201-9471 / 9478 Fax: (91) 3201-9476

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM
Secretário: Daniel Nardin Tavares 
Tel.: (91) 3202-0931 / 0901 Fax: (91) 3202-0903

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO - FUNTELPA
Presidente: Adelaide Oliveira de Lima Pontes
Tel.: (91) 3228-0838 / 4005-7746 Fax: (91) 3226-6753

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
Secretária: Ana Cláudia Serruya Hage
Tel.: (91) 3211-5107 / 5160 / 5161 Fax: (91) 3211-5026

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
Reitor: Rubens Cardoso da Silva
Tel.: (91) 3244-5177 Fax: (91) 3244-5460

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER
Secretário: Heitor Márcio Pinheiro Santos
Tel.:  (91)  3254-1373

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ- FASEPA
Presidente: Simão Pedro Martins Bastos
Tel.: (91) 3204-0201 Fax: (91) 3204-0204

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS - SEJUDH
Secretário: Alexandre César Santos Gomes 
Tel.: (91) 4009-2722 / 2723 / 2744 / 2700 Fax: (91) 3225-1632 / 3242-9651

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MINERAÇÃO  E  ENERGIA - SEDEME
Secretário: Eduardo Araujo de Souza Leão
Tel.: (91) 3110-2550

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ
Presidente: Cláudio Luciano da Rocha Conde
Tel.: (91) 3224-2663

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ - CODEC
Presidente: Fábio Lúcio de Souza Costa
Tel.: (91) 3236-2884

INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ - IMETROPARÁ
Presidente: Felipe Augusto Hanemann Coimbra
Tel.: (91) 3246-2554 / 2404 / 1800 Fax: (91) 3266-1526

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA 
Presidente:  Cilene Moreira Sabino de Oliveira
Tel.: (91) 3217-5801 / 5802 / 5803 Fax: (91) 3217-5840

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA MUNICÍPIOS VERDES – NEPMV
Diretor Geral: Maria Gertrudes Alves de Oliveira
Tel.: 

NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO - 
CREDCIDADÃO
Diretor Geral: Jorge Otávio Bahia de Rezende
Tel.: (91) 3201-9555

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP
Secretário: Ruy Klautau de Mendonça
Tel.: (91) 3183-0002

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
Presidente: Cláudio Luciano da Rocha Conde
Tel.: (91) 3202-8567 / 8514 Fax: (91) 3236-2199

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB
Presidente: Lucilene Bastos Farinha
Tel.: (91) 3214-8500 / 8101 Fax: (91) 3243-0555

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO
Presidente: César Meira
Tel.: (91) 3110-8450

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SECTET
Secretário: Alex Bolonha Fiúza de Mello
Tel.: (91) 4009-2510 / 4009-2512 Fax: (91) 3242-5969

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS - FAPESPA
Presidente: Helder de Paula Mello
Tel.: (91)  3223-2560

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 
ESTADO DO PARÁ - PRODEPA
Presidente:  Theo Carlos Flexa Ribeiro Pires
Tel.: (91) 3344-5201 / 5208 / 5217 Fax: (91) 3344-5204

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL
Secretária: Cláudia Maria Magalhães Moura
Tel.: (91) 3201-2300 Fax: (91) 3201-2331

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR
Secretário: Ciro Souza Goes
Tel.: (91) 3110-5003

GABINETE DO GOVERNADOR
Governador: Simão Robison Oliveira Jatene
Tel.: (91) 3201-5669 / 5587 Fax: (91) 3248-0133

GABINETE  DO VICE-GOVERNADOR
Vice-Governador: José da Cruz Marinho
Tel.: (91) 3201-3631 Fax: (91) 3201-3745

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: Adenauer Marinho de Oliveira Góes
Tel.: (91) 3201- 5563 / 5564 Fax: (91) 3248-0765

NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO E CIDADANIA
Diretora Geral: Daniele Salim Khayat
Tel.: 

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: Ten. Cel. PM César Mauricio de Abreu Mello
Tel.: (91) 3084-2450 / 2456 Fax: (91) 3084-2455

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE
Procurador Geral: Ophir Filgueiras Cavalcante Junior
Tel.: (91) 3225-0811 / 0777 Fax: (91) 3241-2828

AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE
Auditor: Roberto Paulo Amoras
Tel.: (91) 3239-6477 / 6479 Fax: (91) 3239-6476

FUNDAÇÃO PROPAZ
Presidente: Monica Altman Ferreira Lima
Tel.: (91) 3201-3724

CENTRO REGIONAL DE GOVERNO DO SUDESTE DO PARÁ
Secretário: Jorge Antônio Santos Bittencourt
Tel.:

CENTRO REGIONAL DE GOVERNO DO BAIXO AMAZONAS
Secretário: Olavo Rogério Bastos das Neves
Tel.:

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE
ESTADO DE MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS
Secretária: Izabela Jatene de Souza

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ESTADO
DE INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - SEEIPS
Secretário: Hildegardo de Figueiredo Nunes

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS 
INSTITUCIONAIS
Secretário: Gen. Jeannot Jansen da Silva Filho

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ESTADO
DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEEGEST
Secretária: Noêmia de Sousa Jacob

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ESTADO
PARA INTEGRAÇÃO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS
Secretário: Arilton Moura Correia

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
Secretária: Alice Viana Soares Monteiro
Tel.: (91) 3289- 6202 / 6224 Fax: (91) 3241-2971

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE 
Presidente: Luis Cláudio Rocha Lima 
Tel.: (91) 4009-7800 Fax: (91) 4009-7802

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ 
- IASEP
Presidente: Iris Ayres de Azevedo Gama
Tel.: (91) 4006-7954 / 7965 / 7991 / 7994 Fax: (91) 4006-7962 / 7972

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
Presidente: Allan Gomes Moreira
Tel.: (91) 3230-3521 Fax: (91) 3230-3521
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ - FUNPRESP/PA
Diretor Presidente: 
Tel.: 
ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - EGPA
Diretor Geral: Marcelo Danilo Silva Alho Corrêa
Tel.: (91) 3214-6802 / 6803 Fax: (91) 3214-6802

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA
Secretário: Nilo Emanoel Rendeiro de Noronha
Tel.: (91) 3222-5720 / 3218-4200 / 4324 Fax: (91) 3223-0776

BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
Presidente: Augusto Sérgio Amorim 
Tel.: (91) 3348-3320 / 3209 Fax: (91) 3223-0823

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO -  SEPLAN
Secretário: José Alberto da Silva Colares
Tel.: (91) 3241-9291 / 3242-9900 / 3204-7417 Fax: (91) 3241-0709

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Secretário: Vitor Manuel Jesus Mateus
Tel.: (91) 4006-4800 / 4804/ 4805 Fax: (91) 4006-4849
HOSPITAL OPHIR LOYOLA - HOL
Diretor Geral: Luiz Cláudio Lopes Chaves   
Tel.: (91) 3342-1100 / 3342-1305 Geral: 3289-1002 Fax: (91) 3289-1009
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
Presidente: Rosangela Brandão Monteiro
Tel.: (91) 3241-5208 / 4009-2241 Fax: (91) 4009-2299
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA  DO PARÁ - HEMOPA
Presidente:  Ana Suely Leite Saraiva
Tel.: (91) 3242-6905 / 9100 Fax: (91) 3242-6905
FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
Presidente: Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça
Tel.: (91) 3276-5665 / 0601 Fax: (91) 3276-1150

  ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA



 diário oFiCial nº 33651   5Sexta-feira, 06 DE JULHO DE 2018 

ExEcutivo
.

GABiNEtE Do GovERNADoR

.

l E i   N° 8.635, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa 
Para o eStado do Pará, a aSSoCiação de moradoreS 
doS bairroS de tubilândia e areia branCa - ambtab, 
muniCÍPio de mãe do rio.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarada e reconhecida como de utilidade pública 
para o estado do Pará, a associação de moradores dos bairros de 
tubilândia e areia branca - ambtab, fundada no dia 1º de agosto 
de 2010, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CnPJ 
nº 13.264.093/0001-03, sem fins econômicos, com sede na Rua 
tebumirim, s/n, bairro de tubilândia, Cep 68.675-000 e foro na 
Comarca do município de mãe do rio/Pa.
art. 2º esta lei outorga à associação de moradores dos bairros 
de tubilândia e areia branca - ambtab, habilitação em receber 
incentivos de qualquer natureza, através da celebração de 
convênios e/ ou parceria com órgãos do Poder Público estadual 
de projetos sociais, econômicos, culturais, profissionalizantes, 
desportivos, ambientais e outros eventos de inclusão social e 
cidadania.
 art. 3º os direitos assegurados à associação de moradores dos 
bairros de tubilândia e areia branca - ambtab, neste diploma 
legal, serão mantidos enquanto perdurarem as atividades 
constantes em seu estatuto social.
art. 4º esta lei obriga à associação de moradores dos bairros de 
Tubilândia e Areia Branca - AMBTAB, ao fiel cumprimento do que 
dispõe a lei estadual nº 4.321, de 3 de setembro de 1970 e suas 
alterações posteriores.
art. 5º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.636, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa 
Para o eStado do Pará, a aSSoCiação de PeSCadoreS, 
agriCultoreS e ProdutoreS do muniCÍPio de barCarena 
- aSPamba.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarada e reconhecida como de utilidade pública 
para o estado do Pará, a associação de Pescadores, agricultores 
e Produtores do município de barcarena - aSPamba, fundada 
no dia 27 de abril de 2012, pessoa jurídica de direito privado, 
CNPJ nº 23.174.477/0001-08, sem fins lucrativos, com sede na 
rodovia Pa 151, Km 16, s/n, bairro zonal rural, Cep 68.445-
000, Cidade de barcarena/Pa.
art. 2º esta lei outorga à associação de Pescadores, agricultores 
e Produtores do município de barcarena - aSPamba, habilitação 
em receber incentivos de qualquer natureza, através da 
celebração de convênios e/ou parcerias com órgãos do Poder 
Público Estadual, de projetos sociais, econômicos, culturais 
profissionalizantes, desportivos, ambientais e outros eventos de 
inclusão social.
art. 3º os direitos assegurados à associação de Pescadores, 
agricultores e Produtores do município de barcarena - aSPamba, 
através desta lei, serão mantidos enquanto perdurarem as 
atividades constantes em seu estatuto social.
art. 4º esta lei obriga à associação de Pescadores, agricultores 
e Produtores do Município de Barcarena - ASPAMBA, ao fiel 
cumprimento do que dispõe a lei estadual nº 4.321, de 3 de 
setembro de 1970, alterada pelas lei nº 5.713, de 7 de janeiro 
de 1992, e pela lei nº 5.823, de 17 de fevereiro de 1994.
art. 5º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.637, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para 
o eStado do Pará, o SindiCato doS ProdutoreS ruraiS 
de bragança.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarado e reconhecido como de utilidade pública 
para o estado do Pará, o Sindicato dos Produtores rurais de 
Bragança - SIPROB, fundado oficialmente em 27 de março de 
1993, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 

portador do CnPJ nº 34.603.779/0001-51, com sede na travessa 
leopoldo Silva s/n, bairro do trevo, Cep 68.600-000, bragança/
Pa.
art. 2º esta concessão estadual confere ao Sindicato dos 
Produtores rurais de bragança - SiProb, a obtenção dos 
benefícios gerados pela legislação pertinente nos programas, 
ações e serviços prestados pelo Poder Público, inclusive, 
celebração de convênios e parcerias, envolvendo recursos 
públicos.
art. 3º os direitos assegurados ao Sindicato dos Produtores 
rurais de bragança - SiProb, neste diploma legal, serão 
mantidos enquanto perdurarem as atividades constantes em seu 
estatuto social.
art. 4º esta lei obriga o Sindicato dos Produtores rurais de 
Bragança - SIPROB, ao fiel cumprimento do que dispõe a Lei 
estadual nº 4.321, de 3 de setembro de 1970, alterada pela lei 
nº 5.713, de 7 de janeiro de 1992, e pela lei nº 5.823, de 17 de 
fevereiro de 1994.
art. 5º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.638, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para 
o eStado do Pará, a aSSoCiação Yud amazônia SÓCio 
ambiental.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarada e reconhecida como de utilidade pública 
para o estado do Pará, a aSSoCiação Yud amazônia SÓCio 
ambiental, localizada na avenida nazaré, nº 441, bairro 
nazaré, belém/Pa.
art. 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.639, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para 
o eStado do Pará, a aSSoCiação balé FolClÓriCo da 
amazônia, em iCoaraCi.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarada e reconhecida como de utilidade pública 
para o Estado do Pará, a Associação Balé Folclórico da Amazônia, 
em icoaraci.
Parágrafo único. a entidade de que trata este artigo, atende a 
todas as exigências da lei nº 4.321, de 3 de setembro de 1970.
art. 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.640, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para 
o eStado do Pará, a aSSoCiação doS agriCultoreS 
FamiliareS da Comunidade do CearazinHo - agriFaC, no 
muniCÍPio de bragança/Pa.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarada e reconhecida como de utilidade pública 
para o estado do Pará, a associação dos agricultores Familiares da 
Comunidade do Cearazinho - agriFaC, pessoa jurídica de direito 
privado, associação não governamental, sem fins lucrativos, com 
sede e foro na rodovia bragança/viseu, s/n, br 308, Km 12, 
Comunidade do Cearazinho, no município de bragança/Pa.
art. 2º Para usufruir os efeitos decorrentes desta lei, a entidade 
deve cumprir as normas conferidas pela lei nº 5.144-C, de 15 de 
maio de 1984 e pela lei nº 5.823, de 17 de fevereiro de 1994.
art. 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.641, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para 
o eStado do Pará, a aSSoCiação Cultural um milHão de 
amigoS, muniCÍPio de bragança/Pa.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarada e reconhecida como de utilidade pública 
para o estado do Pará, a associação Cultural um milhão de 
Amigos - ACUMA, fundada oficialmente em 08 de março de 2009, 
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, portadora 
do CnPJ nº 10.750.343/0001-27, com sede na avenida marechal 
Floriano Peixoto, nº 152, bairro Perpetuo Socorro, Cep 68.600-
000, bragança/Pa.
art. 2º esta concessão estadual confere à associação Cultural um 
milhão de amigos - aCuma, a obtenção dos benefícios gerados 

pela legislação pertinente nos programas, ações e serviços 
prestados pelo Poder Público, inclusive, celebração de convênios 
e parcerias, envolvendo recursos públicos.
art. 3º os direitos assegurados à associação Cultural um milhão 
de amigos - aCuma, neste diploma legal, serão mantidos 
enquanto perdurarem as atividades constantes em seu estatuto 
social.
art. 4º esta lei obriga à associação Cultural um milhão de amigos 
- ACUMA, ao fiel cumprimento do que dispõe a Lei Estadual nº 
4.321, de 3 de setembro de 1970, alterada pelas lei nº 5.713, 
de 7 de janeiro de 1992, e pela lei nº 5.823, de 17 de fevereiro 
de 1994.
art. 5º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.642, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para o 
eStado do Pará, a aSSoCiação viva Cidadão, muniCÍPio 
de ananindeua/Pa.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarada e reconhecida como de utilidade pública 
para o estado do Pará, a associação viva Cidadão - aSviCi, 
fundada oficialmente em 15 de junho de 2015, pessoa jurídica 
de direito privado, sem fins lucrativos, portadora do CNPJ nº 
23.942.412/0001-46, com sede no Conjunto guajará i, travessa 
We 66-a, bairro Coqueiro, Cep 67.143-420, ananindeua/Pa.
art. 2º esta concessão estadual confere à associação viva 
Cidadão - aSviCi, a obtenção dos benefícios gerados pela 
legislação pertinente nos programas, ações e serviços prestados 
pelo Poder Público, inclusive, celebração de convênios e 
parcerias, envolvendo recursos públicos.
art. 3º os direitos assegurados à associação viva Cidadão 
- aSviCi, neste diploma legal, serão mantidos enquanto 
perdurarem as atividades constantes em seu estatuto social.
art. 4º esta lei obriga à associação viva Cidadão - aSviCi, ao 
fiel cumprimento do que dispõe a Lei Estadual nº 4.321, de 3 de 
setembro de 1970, alterada pelas lei nº 5.713, de 7 de janeiro 
de 1992, e pela lei nº 5.823, de 17 de fevereiro de 1994.
art. 5º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.643, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para 
o eStado do Pará, a aSSoCiação de moradoreS betel.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarada e reconhecida como de utilidade pública 
para o estado do Pará, a associação de moradores betel – 
AMOBETEL, entidade sem fins lucrativos, registrada no CNPJ nº 
11.852.321/0001-30, com sede no município de bannach/Pa, na 
Rua Antônia Soller, s/n, Bairro Centro, Cep 68.388-000.
art. 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.644, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para 
o eStado do Pará, o inStituto São CriStovão, no 
muniCÍPio de belém.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarado e reconhecido como de utilidade pública 
para o estado do Pará, o instituto São Cristovão, no município 
de belém.
Parágrafo único. a entidade de que trata este artigo, atende a 
todas as exigências da lei nº 4.321, de 3 de setembro de 1970.
art. 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.645, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para o 
eStado do Pará, o Clube monte lÍbano.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarado e reconhecido como de utilidade pública 
para o estado do Pará, o Clube monte líbano.
Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior ficam assegurados 
todos os direitos e vantagens da legislação vigente.
art. 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado
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l E i   N° 8.646, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para 
o eStado do Pará, o Centro de ConvivênCia da PeSSoa 
idoSa - CCPi.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarado e reconhecido como de utilidade pública 
para o estado do Pará, o Centro de Convivência da Pessoa idosa 
- CCPi, com sede em abaetetuba/Pa.
art. 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.647, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para 
o eStado do Pará, o inStituto FloreSCer buSCando 
mudançaS - inSFlobuma.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarado e reconhecido como de utilidade pública 
para o estado do Pará, o instituto Florescer buscando mudanças 
- inSFlobuma.
art. 2º o instituto Florescer buscando mudanças - inSFlobuma 
, fica devidamente habilitado, através deste diploma legal, a 
receber incentivos de qualquer natureza, em conformidade com 
a legislação pertinente.
art. 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.648, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para o 
eStado do Pará, o inStituto de deFeSa e Proteção do 
ConSumidor do eStado do Pará (matriz e FiliaiS).
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarado e reconhecido como de utilidade pública 
para o estado do Pará, o instituto de defesa e Proteção do 
Consumidor do estado do Pará (matriz e Filiais).
art. 2º o instituto de defesa e Proteção do Consumidor do 
Estado do Pará (Matriz e Filiais), fica devidamente habilitado 
através deste diploma legal, a receber incentivos de qualquer 
natureza, em conformidade com a legislação pertinente.
art. 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.649, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para 
o eStado do Pará, a Federação ParaenSe de atletiSmo.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para 
o estado do Pará, a Federação Paraense de atletismo, entidade 
sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 01.860.103/0001-94, 
com sede no município de belém/Pa.
Parágrafo único. a entidade de que trata este artigo, atende a 
todas as exigências da lei nº 4.321, de 3 de setembro de 1970.
art. 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.650, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para 
o eStado do Pará, a organização não governamental 
Civil de intereSSe PúbliCo de barCarena - oSCiP.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
 art. 1° Fica declarada e reconhecida como de utilidade pública 
para o estado do Pará, a organização não governamental Civil 
de interesse Público de barcarena - oSCiP, fundada em 1º de 
setembro de 2008, recebendo o nome de fantasia “Planeta 
terra”, com atividades de associações de defesa de direitos 
sociais, portadora do CnPJ/mF nº 10.653.677/0001-82, com 
sede na Rua Cônego Batista Campos, 374, Bairro Novo, Cep 
68.445-000, município de barcarena/Pa.
art. 2º esta lei outorga à organização não governamental Civil 
de interesse Público de barcarena - oSCiP, habilitação em receber 
incentivos de qualquer natureza, através da celebração de 
convênios e/ou parcerias com órgãos do poder público estadual, 
de projetos sociais, econômicos, culturais, profissionalizantes, 
desportivos, ambientais e outros eventos de inclusão social.
art. 3º os direitos assegurados à organização não governamental 
Civil de interesse Público de barcarena - oSCiP, neste diploma 
legal, serão mantidos enquanto perdurarem as atividades 
constantes em seu estatuto social.

art. 4º esta lei obriga à organização não governamental Civil de 
Interesse Público de Barcarena - OSCIP, ao fiel cumprimento do 
que dispõe a lei estadual nº 4.321, de 3 de setembro de 1970, 
e suas alterações posteriores.
art. 5º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.651, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para 
o eStado do Pará, a Federação niPo-braSileira de Jiu 
JitSu.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarada e reconhecida como de utilidade pública 
para o estado do Pará, a Federação nipo-brasileira de Jiu 
Jitsu - FnbJJ, fundada no dia 04 de julho de 2012, pessoa 
jurídica de direito privado, CnPJ nº 17.167.010/0001-19, sem 
fins econômicos, com sede na Avenida Major Seda, nº 152, 
mangueirão, Cep 66.640-010, e foro na comarca do município 
de belém/Pa.
art. 2º esta lei outorga à Federação nipo-brasileira de Jiu Jitsu 
- FnbJJ, habilitação em receber incentivos de qualquer natureza, 
através da celebração de convênios e/ou parcerias com órgãos 
do Poder Público estadual, de projetos desportivos.
art. 3º os direitos assegurados à Federação nipo-brasileira de 
Jiu Jitsu - FnbJJ, neste diploma legal, serão mantidos enquanto 
perdurarem as atividades constantes em seu estatuto social.
art. 4º esta lei obriga a Federação nipo-brasileira de Jiu Jitsu 
- FNBJJ, ao fiel cumprimento do que dispõe a Lei Estadual nº 
4.321, de 3 de setembro de 1970, alterada pela lei nº 5.713, 
de 7 de janeiro de 1992, e pela lei nº 5.823, de 17 de fevereiro 
de 1994.
art. 5º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.652, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para o 
eStado do Pará, a aSSoCiação doS idoSoS de rio maria 
- airma.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarada e reconhecida como de utilidade pública 
para o estado do Pará, a associação dos idosos de rio maria 
- airma, fundada no dia 30 de novembro de 2010, pessoa 
jurídica de direito privado, sem fins econômicos, CNPJ nº 
13.484.557/0001-97, com sede na rua 41, nº 365, Setor vila 
nova, Cep 68.630-000, e foro na Comarca do município de rio 
maria/Pa.
art. 2º esta lei outorga à associação dos idosos de rio maria - 
airma, habilitação em receber incentivos de qualquer natureza, 
através da celebração de convênios e/ou parcerias com órgãos 
do Poder Público Estadual, de projetos sociais, econômicos, 
culturais, profissionalizantes, desportivos, ambientais e outros 
eventos de inclusão social e cidadania.
 art. 3º os direitos assegurados à associação dos idosos de rio 
maria - airma, neste diploma legal, serão mantidos enquanto 
perdurarem as atividades constantes em seu estatuto social.
art. 4º esta lei obriga a associação dos idosos de rio maria 
- AIRMA, ao fiel cumprimento do que dispõe a Lei Estadual nº 
4.321, de 3 de setembro de 1970 e suas alterações posteriores.
art. 5º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.653, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para 
o eStado do Pará, o SindiCato rural de São domingoS 
do CaPim.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarado e reconhecido como de utilidade pública 
para o estado do Pará, o Sindicato rural de São domingos do 
Capim, entidade privada, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 
nº 05.374.517/0001-64, com logradouro na rua Padre José de 
anchieta, nº 139, bairro Centro, com sede própria e foro no 
município de São domingos do Capim/Pa.
art. 2º esta lei outorga à entidade habilitação em receber 
incentivos de qualquer natureza, através da celebração de 
convênios e/ou parcerias com órgãos do Poder Público estadual 
de projetos sociais, econômicos, culturais, profissionalizantes, 
desportivos, ambientais e outros eventos de inclusão social e 
cidadania.
art. 3º os direitos assegurados à instituição, neste diploma legal, 
serão mantidos enquanto perdurarem as atividades constantes 
em seu estatuo social.

Art. 4º Esta Lei obriga a beneficiada ao fiel cumprimento do que 
dispõe a lei estadual nº 4.321, de 3 de setembro de 1970, e 
suas alterações posteriores.
art. 5º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.654, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para 
o eStado do Pará, a aSSoCiação doS deFiCienteS do 
muniCÍPio de abaetetuba - adema.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarada e reconhecida como de utilidade pública 
para o Estado do Pará, a Associação dos Deficientes do Município 
de abaetetuba - adema, com logradouro na travessa Philo 
Nery, nº 1.398, Bairro Santa Rosa, entidade privada, sem fins 
lucrativos, inscrita no CnPJ nº 01.964.067/0001-09, com sede 
própria e foro no município de abaetetuba/Pa.
art. 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.655, DE 4 DE julHo DE 2018
inStitui a Semana de eStudoS Sobre a ePilePSia e SuaS 
maniFeStaçÕeS neuroPSiquiátriCaS e viSCeraiS no 
eStado do Pará.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica instituída a semana de estudos sobre a epilepsia 
e suas manifestações neuropsiquiátricas e viscerais no estado 
do Pará, que será realizada anualmente, na semana do mês de 
março em que cair o dia 26.
Parágrafo único. o evento de que trata o caput deste artigo 
integrará o calendário oficial do Estado do Pará.
art. 2º o Poder executivo poderá regulamentar a matéria, caso 
julgue necessário.
art. 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.
simão jAtENE

governador do estado

l E i   N° 8.656, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa 
Para o eStado do Pará, a aSSoCiação do ConJunto 
HabitaCional Julia SeFer.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarada e reconhecida como de utilidade pública 
para o estado do Pará, a associação do Conjunto Habitacional 
Julia Sefer.
Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, o Poder Executivo do 
estado do Pará procederá aos registros necessários nos livros 
próprios do órgão competente, na forma da lei.
art. 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i  N° 8.657, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para o 
eStado do Pará, a aSSoCiação doS PequenoS ProdutoreS 
FamiliareS ruraiS do Centro doS maranHenSeS - 
aSPruCem.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarada e reconhecida como de utilidade pública 
para o estado do Pará, a associação dos Pequenos Produtores 
Familiares rurais do Centro dos maranhenses - aSPruCem, 
fundada no dia 27 de fevereiro de 2005, pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins econômicos, CNPJ nº 07.884.266/0001-
93, com sede na região do tapirapé, s/n, Cep 68.514-000, zona 
rural, do município de marabá/Pa e foro na comarca do referido 
município.
art. 2º esta lei outorga à associação dos Pequenos Produtores 
Familiares rurais do Centro dos maranhenses - aSPruCem, 
habilitação em receber incentivos de qualquer natureza, através 
da celebração de convênios e/ou parcerias com órgãos do Poder 
Público estadual, de projetos sociais, econômicos, culturais, 
profissionalizantes, desportivos, ambientais e outros eventos de 
inclusão social.
art. 3º os direitos assegurados à associação dos Pequenos 
Produtores Familiares rurais do Centro dos maranhenses - 
aSPruCem, neste diploma legal, serão mantidos enquanto 
perdurarem as atividades constantes em seu estatuto social.
art. 4º esta lei obriga à associação dos Pequenos Produtores 
Familiares rurais do Centro dos maranhenses - aSPruCem, ao 
fiel cumprimento do que dispõe a Lei Estadual nº 4.321, de 3 de 
setembro de 1970, e suas alterações posteriores.
art. 5º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado
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l E i   N° 8.658, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para o 
eStado do Pará, a CaSa de aPoio Semeando.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarada e reconhecida como de utilidade pública 
para o estado do Pará, a Casa de apoio Semeando.
Art. 2º A Casa de Apoio Semeando fica devidamente habilitada, 
através deste diploma legal, a receber incentivos de qualquer 
natureza, em conformidade com a legislação pertinente.
art. 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.659, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para o 
eStado do Pará, a aSSoCiação doS ProdutoreS ruraiS 
da Comunidade do Jiboia, loCalizada no muniCÍPio de 
CaCHoeira do Piriá/Pa.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarada e reconhecida como de utilidade pública 
para o estado do Pará, a associação dos Produtores rurais da 
Comunidade do Jiboia, CnPJ nº 02.695.827/0001-92, localizada 
na zona rural do município de Cachoeira do Piriá/Pa, Cep 
68.617-000.
§ 1º Associação de direito privado, com fins não econômicos, 
fundada em 22 de março de 1998, e que tem entre seus 
objetivos, colaborar no desenvolvimento e defesa dos interesses 
dos associados e lutar pela melhoria das condições de vida e 
trabalho da comunidade, priorizando as questões relacionadas 
com a posse da terra, direito de morar, saúde, transporte, 
educação, saneamento básico, urbanização e produtividade.
§ 2º A entidade de que trata o caput do artigo, obriga-se ao fiel 
cumprimento do que preceituam os arts. 2° e 5° da lei estadual 
nº 4.321, de 3 de setembro de 1970.
art. 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.660, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para o 
eStado do Pará, a aSSoCiação Comunitária beneFiCente 
de marabá - aSCombe.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarada e reconhecida como de utilidade pública 
para o Estado do Pará, a Associação Comunitária Beneficente de 
marabá - aSCombe.
Art. 2º À Associação Comunitária Beneficente de Marabá - 
ASCOMBE, fica devidamente habilitada através deste diploma 
legal a receber incentivos de qualquer natureza, em conformidade 
com a legislação pertinente.
art. 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.661, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para 
o eStado do Pará, a organização não governamental 
ambiental, Comunitária e eColÓgiCa do Pará - aCePa.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarada e reconhecida como de utilidade pública 
para o estado do Pará, na forma da lei 4.321, de 3 de setembro 
de 1970, a organização não governamental ambiental, 
Comunitária e ecológica do Pará.
Parágrafo único. a organização de que trata este artigo gozará 
de todos os benefícios concedidos pela legislação vigente às 
entidades consideradas de utilidade pública.
art. 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.662, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para 
o eStado do Pará, o Centro Comunitário de JaCundá.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarado e reconhecido como de utilidade pública 
para o estado do Pará, o Centro Comunitário de Jacundá, 
associação de direito privado sem fins econômicos, de caráter 
de defesa dos direitos sociais, ligada à cultura e a arte, inscrita 
no CnPJ nº 04.302.782/0001-74, com sede e foro no município 
de Jacundá/Pa, na rua Simão Jatene, nº 74, bairro bela vista, 
Cep 68.590-000, regida pelo seu estatuto social, que goza de 

peculiar autonomia quanto a sua organização e funcionamento.
Parágrafo único. a entidade de que trata este artigo, atende a 
todas as exigências da lei nº 4.321, de 3 de setembro de 1970.
art. 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.663, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para 
o eStado do Pará, o inStituto daS religioSaS de maria 
imaCulada, no muniCÍPio de CaCHoeira do arari.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarado e reconhecido como de utilidade pública 
para o estado do Pará, o instituto das religiosas de maria 
imaculada, no município de Cachoeira do arari/Pa.
Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, o Poder Executivo do 
estado do Pará procederá os registros necessários nos livros do 
próprio órgão competente na forma da lei.
art. 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i  N° 8.664, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para 
o eStado do Pará, o grêmio reCreativo doS amigoS de 
maraPanim, no muniCÍPio de ananindeua.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarado e reconhecido como de utilidade pública 
para o estado do Pará, o grêmio recreativo dos amigos de 
marapanim, no município de ananindeua/Pa.
Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, o Poder Executivo do 
estado do Pará procederá os registros necessários nos livros do 
próprio órgão competente na forma da lei.
art. 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.665, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para o 
eStado do Pará, a aSSoCiação beneFiCente de CaPelania 
SoCial - abeCaS.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarada e reconhecida como de utilidade pública 
para o Estado do Pará, a Associação Beneficente de Capelania 
Social - abeCaS, fundada no dia 15 de novembro de 2010, 
pessoa jurídica de direito privado, CnPJ nº 14.302.330/0001-46, 
sem fins lucrativos, com sede na Rua Nova I, 567, Bairro Condor, 
Cep 66.045-260, belém/Pa.
Art. 2º Esta Lei outorga à Associação Beneficente de Capelania 
Social - abeCaS, habilitação em receber incentivos de qualquer 
natureza, através da celebração de convênios e/ou parcerias 
com órgãos do Poder Público estadual, de projetos sociais, 
econômicos, culturais, profissionalizantes, desportivos, 
ambientais e outros eventos de inclusão social.
Art. 3º Os direitos assegurados à Associação Beneficente de 
Capelania Social - abeCaS, através desta lei, serão mantidos 
enquanto perdurarem as atividades constantes em seu estatuto 
social.
Art. 4º Esta Lei obriga à Associação Beneficente de Capelania 
Social - ABECAS, ao fiel cumprimento do que dispõe a Lei 
estadual nº 4.321, de 3 de setembro de 1970, alterada pelas lei 
nº 5.713, de 7 de janeiro de 1992, e pela lei nº 5.823, de 17 de 
fevereiro de 1994.
art. 5º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.666, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para 
o eStado do Pará, a aSSoCiação doS PeSCadoreS e 
quilombolaS da ilHa do maraJÓ - aPqimSPg, do muniCÍPio 
de Salvaterra.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarada e reconhecida como de utilidade pública 
para o estado do Pará, a associação dos Pescadores e quilombolas 
da ilha do marajó - aPqimSPg, com sede e foro neste estado, no 
município de Salvaterra, vila de Passagem grande, terceira rua, 
s/n, Cep 68.860-000.
Parágrafo único. a entidade de que trata este artigo, obriga-se 
ao fiel cumprimento do que preceituam os arts. 2º e 5º da Lei 
estadual nº 4.321, de 3 de setembro de 1970.
art. 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.667, DE 4 DE julHo DE 2018
institui o Fundo estadual da Pessoa idosa (FunePi/Pa).
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:

cApítulo i
DAs DisposiçÕEs GERAis

seção i
Dos objetivos

art. 1º Fica instituído o Fundo estadual da Pessoa idosa 
(FUNEPI/PA), fundo público de gestão orçamentária, financeira e 
contábil, destinado a financiar os programas e as ações relativas 
à pessoa idosa no estado do Pará, com vistas a assegurar os 
seus direitos e criar condições para promover sua autonomia, 
integração e participação efetiva na sociedade, o qual será 
gerido e administrado na forma desta lei.

seção ii
Da operacionalização do fundo

art. 2º o Fundo estadual da Pessoa idosa (FunePi/Pa) é 
vinculado à Secretaria de estado de assistência Social, trabalho, 
emprego e renda (SeaSter), a quem compete fornecer os 
meios, recursos humanos e materiais, necessários ao seu regular 
funcionamento.
art. 3º é competência do Conselho estadual dos direitos da 
Pessoa idosa (CedPi/Pa), criado pela lei estadual nº 6.634, de 
29 de março de 2004, gerir os recursos do Fundo estadual da 
Pessoa Idosa (FUNEPI/PA) e fixar critérios para a sua utilização, 
bem como fiscalizar a destinação dos recursos do Fundo.

seção iii
Dos Recursos do fundo

art. 4º o FunePi/Pa terá como receita:
I - dotações orçamentárias a serem definidas na Lei Orçamentária 
estadual;
ii - transferências do Fundo nacional do idoso e outras previstas 
em lei;
iii - doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências 
de entidades nacionais e internacionais, pessoas físicas e jurídicas 
nacionais ou estrangeiras, organizações governamentais e não 
governamentais;
IV - receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, 
realizadas na forma da lei;
v - multas decorrentes de infrações administrativas aplicadas por 
autoridade estadual em razão da desobediência ao atendimento 
prioritário ao idoso e do descumprimento, por entidade de 
atendimento ao idoso, das prescrições da lei Federal n° 10.741, 
de 1º de outubro de 2003;
vi - multas aplicadas pela autoridade judiciária estadual, com 
fundamento na lei Federal n° 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
em razão de irregularidade em entidade de atendimento ao idoso 
ou de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer;
vii - multas penais decorrentes de condenação pela autoridade 
judiciária estadual por crimes previstos na lei Federal n° 10.741, 
1º de outubro de 2003;
viii - recursos advindos de convênios, termos de parceria, 
acordos e contratos firmados entre o Estado e instituições 
privadas e públicas, nacionais e internacionais, federais, 
estaduais e municipais, para repasse a entidades executoras dos 
respectivos programas;
ix - os recursos que, em conformidade, com o art. 8° lei estadual 
n° 6.634, de 29 de março de 2004, foram destinados ao Fundo 
nacional de assistência Social, para aplicação em programas e 
ações relativos ao idoso;
x - outras fontes que vierem a ser instituídas.

seção iv
Da Destinação dos Recursos do fundo

art. 5º os recursos do Fundo estadual da Pessoa idosa (FunePi/
PA) serão destinados ao financiamento de programas e ações, 
governamentais e não governamentais, que:
i - visem ao protagonismo da pessoa idosa;
ii - visem à integração e ao fortalecimento dos Conselhos de 
direitos de Pessoas idosas; 
iii - promovam ações para o envelhecimento ativo da pessoa 
idosa;
iv - fomentem a prevenção e o enfrentamento da violência 
contra a pessoa idosa;
v - promovam a acessibilidade, a inclusão e a reinserção social 
da pessoa idosa;
VI - financiem pesquisas, estudos, elaboração de diagnósticos, 
sistemas de informações, monitoramento e avaliação das 
políticas públicas de promoção, proteção, defesa e atendimento 
dos direitos da pessoa idosa;
VII - fomentem a capacitação e a formação profissional 
continuada de operadores do sistema de garantia dos direitos 
do idoso, entre os quais, os membros dos Conselhos dos direitos 
de Pessoas idosas, do Poder Judiciário, do ministério Público, 
da defensoria Pública, das Polícias, da vigilância Sanitária e de 
outros profissionais na temática do envelhecimento, da geriatria 
e da gerontologia;
viii - desenvolvam programas e projetos de comunicação, 
campanhas educativas, publicações, divulgação das ações 
de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da 
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pessoa idosa; 
ix - fortaleçam o sistema de garantia dos direitos do idoso, com 
ênfase na mobilização social e na articulação para a defesa dos 
direitos da pessoa idosa; e
x - garantam o fortalecimento das redes de atenção, proteção, 
promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa.
art. 6º Para pleitear recursos do Fundo estadual da Pessoa idosa 
(FunePi/Pa):
i - as entidades governamentais deverão ter seus programas e 
ações inscritos no Conselho de direitos da Pessoa idosa do local 
aonde os recursos serão aplicados; 
II - as entidades privadas sem fins lucrativos deverão observar 
as disposições da lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 
2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a 
administração pública e as organizações da sociedade civil, bem 
como a legislação específica.

seção v
Da Execução orçamentária

art. 7º imediatamente após a promulgação da lei orçamentária 
anual, o Conselho estadual dos direitos da Pessoa idosa (CedPi/
Pa) apresentará o Plano de aplicação dos recursos do Fundo 
estadual da Pessoa idosa (FunePi/Pa) para apoiar os programas, 
projetos, serviços e benefícios socioassistenciais relacionados 
aos fins desta Lei.
§ 1º a proposta orçamentária do Fundo estadual da Pessoa 
idosa (FunePi/Pa) constará das políticas e programas anuais e 
plurianuais do governo do estado e será submetida à apreciação 
e à aprovação do CedPi/Pa. 
§ 2º o saldo positivo do Fundo, apurado em balanço, será 
transferido como crédito do mesmo Fundo para o exercício 
seguinte.
§ 3º os recursos do Fundo criados por esta lei serão depositados 
em estabelecimento bancário oficial, em conta corrente 
específica, sob a denominação “Fundo Estadual da Pessoa 
idosa”, sendo movimentados e aplicados conforme critérios a 
serem definidos pelo CEDPI/PA.
§ 4º o Fundo terá contabilidade própria, onde serão registrados 
todos os atos e fatos a ele inerentes. 
§ 5º O exercício financeiro do Fundo coincidirá com o ano civil, 
para fins de apuração de resultados e apresentação de relatórios.
§ 6º o orçamento do FunePi/Pa integrará o orçamento da 
Secretaria de estado de assistência Social, trabalho, emprego 
e renda (SeaSter).

cApítulo ii
DAs DisposiçÕEs fiNAis

Art. 8º O Poder Executivo Estadual poderá firmar convênios 
e acordos de cooperação com a união, com os municípios, o 
ministério Público, o Poder Judiciário, a defensoria Pública, 
a assembleia legislativa do estado do Pará e outros órgãos e 
entidades, para dar cumprimento ao disposto nesta lei. 
art. 9º Fica o Poder executivo estadual autorizado a abrir crédito 
especial no  orçamento Fiscal e da Seguridade Social, para o 
exercício de 2018, em favor da Secretaria de estado de assistência 
Social, trabalho, emprego e renda (SeaSter), de  acordo com 
o art. 41 da lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, até o 
valor de  r$ 12.878.000,00 (doze milhões, oitocentos e setenta 
e oito mil reais), para execução das despesas necessárias ao 
cumprimento desta lei.
§ 1° Ficam criadas as fontes 0166 – recursos do tesouro 
vinculados ao Fundo estadual da Pessoa idosa (FunePi/Pa) 
e 0167– recursos Próprios vinculados ao Fundo estadual da 
Pessoa idosa (FunePi/Pa), bem como as fontes 0366 – Superávit 
Financeiro de recursos do tesouro vinculados ao Fundo estadual 
da Pessoa idosa (FunePi/Pa) e 0367 – Superávit Financeiro de 
recursos Próprios vinculados ao Fundo estadual da Pessoa idosa 
(FunePi/Pa).
§ 2° O Poder Executivo fica autorizado a anular, parcial ou 
totalmente, dotações orçamentárias definidas pela Lei nº 
8.587, de 28 de dezembro de 2017 – loa 2018, nas fontes 
0107 (recursos do tesouro vinculado ao Fundo estadual de 
assistência Social) e 0139 (FeaS – repasse Fundo a Fundo), 
em favor das fontes 0166 – recursos do tesouro vinculados ao 
Fundo estadual da Pessoa idosa (FunePi/Pa) e 0167 – recursos 
Próprios vinculados ao Fundo estadual da Pessoa idosa (FunePi/
Pa), respectivamente. 
§ 3° Os saldos existentes do exercício de 2017, identificados 
como Superávit Financeiro de recursos específicos destinados ao 
idoso no Fundo estadual de assistência Social (FeaS), na fonte 
0107 – recursos do tesouro vinculados ao Fundo estadual de 
assistência Social serão alocados na fonte 0366 – Superávit 
Financeiro de recursos do tesouro vinculados ao Fundo estadual 
da Pessoa idosa (FunePi/Pa) e na fonte 0139 (FeaS – repasse 
Fundo a Fundo), serão alocados na fonte 0367 – Superávit 
Financeiro de recursos Próprios vinculados ao Fundo estadual 
da Pessoa idosa (FunePi/Pa).
art. 10. dos gastos e aplicação dos recursos do FunePi/Pa 
caberá prestação de contas aos órgãos de controle interno do 
Poder executivo, ao Poder legislativo, ao tribunal de Contas do 
estado e ao ministério Público estadual.
art. 11. as normas operacionais e complementares necessárias 

à execução desta lei serão estabelecidas por meio de decreto do 
Chefe do Poder executivo.
art. 12. esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.668, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para 
o eStado do Pará, a aSSoCiação buJaruenSe doS 
agriCultoreS e agriCultoraS.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarada e reconhecida como de utilidade pública 
para o estado do Pará, a associação bujaruense dos agricultores 
e agricultoras.
art. 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.669, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para 
o eStado do Pará, o inStituto SebaStião taPaJÓS - iSt.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarado e reconhecido como de utilidade pública 
para o estado do Pará, o instituto Sebastião tapajós - iSt.
art. 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   N° 8.670, DE 4 DE julHo DE 2018
deClara e reConHeCe Como de utilidade PúbliCa Para 
o eStado do Pará, o inStituto Pedro loPeS - iPelo, Com 
Sede no muniCÍPio de SalinÓPoliS.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica declarado e reconhecido como de utilidade pública 
para o estado do Pará, o instituto Pedro lopes - iPelo, fundado 
no dia 09 de maio de 2017, pessoa jurídica de direito privado, 
portador do CNPJ nº 28.452.128/0001-05, sem fins econômicos, 
com sede na rua airton macapuna, nº 223, Cep 68.721-000, e 
foro na Comarca do município de Salinópolis/Pa.
art. 2º esta lei outorga ao instituto Pedro lopes - iPelo, 
habilitação em receber incentivos de qualquer natureza, através 
da celebração de convênios e/ou parceria com órgãos do Poder 
Público Estadual, de projetos sociais, econômicos, culturais, 
profissionalizantes, desportivos, ambientais e outros eventos de 
inclusão social e cidadania.
 art. 3º os direitos assegurados ao instituto Pedro lopes - iPelo, 
neste diploma legal, serão mantidos enquanto perdurarem as 
atividades constantes em seu estatuto social.
Art. 4º Esta Lei obriga o Instituto Pedro Lopes - IPELO, ao fiel 
cumprimento do que dispõe a lei estadual nº 4.321, de 3 de 
setembro de 1970, e suas alterações posteriores.
art. 5º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

l E i   Nº 8.671, DE 4 DE julHo DE 2018
diSPÕe Sobre a reviSão geral anual da remuneração 
doS ServidoreS do tribunal de ContaS do eStado do 
Pará Para o ano de 2018.
a aSSembleia legiSlativa do eStado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1° Fica estipulada a revisão geral anual na remuneração 
dos servidores do tribunal de Contas do estado do Pará, no 
percentual de 3% (três por cento), para o ano de 2018, nos 
termos do inciso x do art. 37, da Constituição Federal.
Parágrafo único. a apuração do percentual que trata o caput deste 
artigo observou a variação do iPCa da região metropolitana de 
belém, tendo como referência as datas bases de cada período 
em que houve a revisão salarial.
art. 2º as despesas decorrentes da implantação do disposto 
desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias do 
tribunal de Contas do estado do Pará.
art. 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos financeiros a 1º de abril de 2018.
PaláCio do governo, 4 de julho de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

DEcREto
o governador do eStado do Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 135, inciso x, da Constituição 
estadual, e
Considerando o resultado dos Concursos Públicos n° 001/
PmPa/2016 para admissão aos Cursos de Formação de Praças 

– CFP/PM/2016 e de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará 
– CFo/Pm/2016;
Considerando o ofício n° 2.683/2018-gab/Pge, que informa a 
existência de decisão judicial nos autos da ação Civil Pública n° 
0808339-88.2018.8.14.0301, que determinou a prorrogação 
da vigência dos Concursos Públicos n° 001/PmPa/2016 para 
admissão aos Cursos de Formação de Praças – CFP/Pm/2016 e de 
Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará – CFO/PM/2016, bem 
como a possibilidade de convocação dos candidatos aprovados e 
não classificados no referido certame,
d e C r e t a:
art.1º Ficam ConvoCadoS os candidatos aprovados e não 
classificados dos Concursos Públicos para Admissão aos Cursos 
de Formação de Praças – CFP/PM/2016 e de Oficiais da Polícia 
militar do estado do Pará – CFo/Pm/2016, conforme anexo único 
deste decreto. 
Parágrafo único. a Policia militar do estado do Pará expedirá, 
no prazo de 10 (dez) dias, edital estabelecendo as condições e 
procedimentos para atendimento da presente convocação. 
art. 2º este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 5 de JulHo de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

Anexo único
1. Candidatos Aprovados e Não Classificados as Vagas 
ofertadas, por curso, com a inscrição, nome, pontuação 
total e colocação, em ordem de classificação no concurso.
cuRso : cuRso DE foRmAcAo DE pRAcAs (fEmiNiNo)
134659, nara miCHele FonteS de oliveira, 82.00, 210 / 
020676, ana raFaela meSquita Silva, 82.00, 211 / 156947, 
JeSSiCa bruna Silva mendeS do naSCimento, 82.00, 212 / 
122016, Paolla giovana lima da FonSeCa, 82.00, 213 / 
075027, alanaelma bezerra SouSa, 82.00, 214 / 135306, 
Pamela WiKina reiS do naSCimento, 82.00, 215 / 056856, 
ana Caroline Sodre martinS, 82.00, 216 / 105758, JeSSiCa 
naYara eSPindola almeida, 82.00, 217 / 081204, adria 
vaneSSa lima Silva, 82.00, 218 / 066273, edilene Ferreira 
de SouSa Correa, 82.00, 219 / 013687, Solange SouSa da 
CoSta, 82.00, 220 / 078215, naYara doS reiS Silva, 82.00, 
221 / 057058, giSele PriSCila baite de CarvalHo, 82.00, 
222 / 086483, amanda maYara gazel doS reiS, 82.00, 223 / 
113082, vivian lizandra moraeS do naSCimento, 82.00, 
224 / 066050, ana Paula moreira Ferreira, 82.00, 225 / 
007746, lidiCe dalia bibaS Souto Silva, 82.00, 226 / 
071865, miCHele SHirla gadelHa de SaleS, 82.00, 227 / 
018377, Fernanda Karen da nobrega naSCimento, 82.00, 
228 / 139832, eriKa CintHia da Silva CoSta, 82.00, 229 / 
052334, madna PinHeiro Ferreira, 82.00, 230 / 113867, 
natHalia vanderlei loPeS, 82.00, 231 / 142243, roberta 
da Silva nuneS, 82.00, 232 / 004241, Carme de SouSa 
arauJo, 82.00, 233 / 142900, Jane Clea valente Pereira 
Sabino, 80.00, 234 / 146447, Jeane letiCia SoareS de 
JeSuS, 80.00, 235 / 103880, maiane oliveira de aviz, 80.00, 
236 / 012371, norma PriSCCila maCedo de albuquerque, 
80.00, 237 / 014908, KarlYane maYra brito Wanzeler, 
80.00, 238 / 106607, luCiana CoSta da Silva, 80.00, 239 / 
139098, daniela monteiro miranda, 80.00, 240 / 094082, 
JoYCeanna oliveira valino, 80.00, 241 / 019010, luiza 
ariadna SantoS do naSCimento, 80.00, 242 / 128813, 
raiSa Pereira da CoSta, 80.00, 243 / 004665, raiSSa leite 
de oliveira aguiar, 80.00, 244 / 090758, Fabiane PriSCila 
arauJo gomeS, 80.00, 245 / 119514, Samara iSiS CardoSo 
nogueira, 80.00, 246 / 127316, roSeli SantoS da Silva, 
80.00, 247 / 058123, elizangela mendeS Souza, 80.00, 248 
/ 001133, deniSe CriStina da Silva da Silva, 80.00, 249 / 
092141, ediolinda de CaSSia loPeS e Silva, 80.00, 250 / 
120719, Jaqueline Heloiza de moura Pereira, 80.00, 251 / 
011795, Jaqueline da Silva SantoS, 80.00, 252 / 135303, 
Carmen Carolina barboSa de Souza, 80.00, 253 / 057837, 
glenda monique gonCalveS martinS, 80.00, 254 / 010938, 
laYna Claudia Camara loureiro, 80.00, 255 / 114871, 
brenda JaCiara luSo da CoSta, 80.00, 256 / 087104, Cibele 
da roCHa diaS, 80.00, 257 / 077775, WeSlleYanY SantoS 
Silva, 80.00, 258 / 074979, renata PantoJa Carneiro, 
80.00, 259 / 127433, WiSllane aCaSSia doS SantoS SouSa, 
80.00, 260 / 062473, laiane SouSa gomeS, 80.00, 261 / 
123205, amanda CriStina arauJo FariaS (Sub JudiCe), 
80.00, 262 / 011519, Waleria ConCeiCao de magalHaeS, 
80.00, 263 / 138262, roberta viviane nataSHa lima de 
arauJo, 80.00, 264 / 137068, deniSe aguiar Cordeiro, 
80.00, 265 / 059974, amanda CardoSo tavareS, 80.00, 266 
/ 093727, eduarda Sabrina nobre Pereira, 80.00, 267 / 
104163, tHaiS letiCia da Silva andrade, 80.00, 268 / 
135358, JeCY KellY de SouSa CaStro, 80.00, 269 / 143165, 
JamillY marilia FreitaS de oliveira, 80.00, 270 / 095093, 
SamantHa maia Silva, 80.00, 271 / 136411, rute roCHa 
CarvalHo, 80.00, 272 / 101845, tHamireS Silva ribeiro, 
80.00, 273 / 053823, Jadielma teixeira Carneiro, 80.00, 
274 / 107886, raele da Silva SouSa, 80.00, 275 / 112822, 
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raila doS SantoS oliveira, 80.00, 276 / 136254, luana 
Pereira ribeiro, 80.00, 277 / 143712, tHammY arauJo 
Pinto, 80.00, 278 / 009010, JaCKeline Fatima Carneiro 
Peretto, 80.00, 279 / 146994, deiSe maria CavalCanti da 
Silva, 80.00, 280 / 124825, Camila de almeida CoelHo, 
80.00, 281 / 130443, geiSa naYane de oliveira vilHena, 
80.00, 282 / 087076, deiSe SantoS Silva, 80.00, 283 / 
119748, bianCa arauJo Siqueira, 80.00, 284 / 003051, 
PriSCila vieira tSie CHun Sioe, 80.00, 285 / 017364, livea 
amazonaS de JeSuS, 80.00, 286 / 144881, maria Paula 
Carrera de lima, 80.00, 287 / 125818, elieuza CarvalHo 
PaStana, 80.00, 288 / 135482, dandara Carolina Pereira 
monteiro, 80.00, 289 / 096493, Karina Cruz de lima, 
80.00, 290 / 118900, JullYane Suzana naSCimento de 
medeiroS, 80.00, 291 / 090955, ana SoraYa CamPoS 
barboSa, 80.00, 292 / 124819, JoSiele lima lobao, 80.00, 
293 / 004909, bruna maYara oliveira Silva, 80.00, 294 / 
138168, maiara da Silva e Silva, 80.00, 295 / 140236, 
raYane de Souza Cardozo, 80.00, 296 / 146224, Flavia 
CriStina Pereira da Silva (Sub JudiCe), 80.00, 297 / 
007095, aleSSandra maria da Silva moraiS, 80.00, 298 / 
118959, PriSCila roCHa de Paula, 80.00, 299 / 012611, 
lorena ribeiro de abreu tavareS, 78.00, 300 / 131585, 
daYane andrade doS SantoS, 78.00, 301 / 019117, Juliana 
Pereira da Silva, 78.00, 302 / 100588, marCia gabriele de 
SouSa medeiroS, 78.00, 303 / 095808, gildianY Pereira 
tavareS FiliPe (Sub JudiCe), 78.00, 304 / 100582, eriCa 
lienY da CunHa andrade, 78.00, 305 / 132742, natHalia 
JaCome viana, 78.00, 306 / 137886, elizama FreireS 
Carneiro da Silva, 78.00, 307 / 020078, JeSSiCa CarvalHo 
Ferreira, 78.00, 308 / 098336, Sara lariSSa neveS SoareS, 
78.00, 309 / 119789, raquel doS SantoS Figueira, 78.00, 
310 / 080055, roSalina Paula da Silva oliveira, 78.00, 311 
/ 015318, maria Clara Carreteiro SoareS, 78.00, 312 / 
067306, JoSimara da Silva Carneiro, 78.00, 313 / 065769, 
maYra amarie de SouSa lima, 78.00, 314 / 003808, brenna 
Pereira doS SantoS, 78.00, 315 / 121449, Karla Henrique 
SantoS Cruz, 78.00, 316 / 142410, maria raimunda 
CardoSo FreitaS, 78.00, 317 / 132944, marleYde CardoSo 
de oliveira, 78.00, 318 / 149714, lana eriCa Paiva CoSta, 
78.00, 319 / 123016, Simone SebaStiao de oliveira, 78.00, 
320 / 108242, Poliana brigida moraeS brito, 78.00, 321 / 
008833, ana Paula SoareS CoelHo, 78.00, 322 / 006931, 
SHirleY naYara meguinS matoS, 78.00, 323 / 121705, 
zanara SouSa da Silva, 78.00, 324 / 089946, darlene 
CardoSo CamPoS, 78.00, 325 / 050220, regina Pereira de 
Souza, 78.00, 326 / 157550, ana Carolina CunHa gama, 
78.00, 327 / 057209, ana Paula Pinto Correa, 78.00, 328 / 
080356, Suzi elaine Weverton de FreitaS, 78.00, 329 / 
120486, Karina maFra Parente, 78.00, 330 / 093126, 
raFaella Silva mendeS (Sub JudiCe), 78.00, 331 / 141304, 
elizandra gavino loPeS, 78.00, 332 / 139868, Solange 
PireS de FreitaS, 78.00, 333 / 007669, Fernanda quirino 
de oliveira, 78.00, 334 / 019246, CHarleni braga lima, 
78.00, 335 / 010426, lara CarvalHo duarte, 78.00, 336 / 
006980, daniele arauJo baia, 78.00, 337 / 151693, 
HortenCia Keize arauJo Cardin, 78.00, 338 / 131958, 
raiane lima marinS, 78.00, 339 / 121070, raYza do 
SoCorro da CoSta nuneS, 78.00, 340 / 073998, daniellY 
SantoS mello, 78.00, 341 / 058990, lariSSa gemaque de 
lima da Silva, 78.00, 342 / 133384, luana Pamala doS 
SantoS ribeiro, 78.00, 343 / 115237, luana Siqueira 
maCHado, 78.00, 344 / 093031, rainara SouSa CarvalHo, 
78.00, 345 / 004850, naYanne nataSHa SouSa rodrigueS, 
78.00, 346 / 001730, Fabiola Pereira da Silva, 78.00, 347 / 
055444, daYnara lima moreira, 78.00, 348 / 019952, 
Harlen Pereira modeSto, 78.00, 349 / 112049, Suellen 
melo de almeida, 78.00, 350 / 001936, laura iaSmYn alveS 
da Silva, 78.00, 351 / 101969, eliziane Souza brandao, 
78.00, 352 / 112511, laiza PatriCia lima taPaJoS, 78.00, 
353 / 134012, lidia almarque brito da Silva, 78.00, 354 / 
089667, amanda Jaqueline monteiro SantoS Pereira, 
78.00, 355 / 134786, CYntia leiliane neveS daS graCaS, 
78.00, 356 / 066990, deniSe SouSa roSSato, 78.00, 357 / 
083522, niCole lima galuCio, 78.00, 358 / 136132, 
Jandrielle da Silva Cruz, 78.00, 359 / 095929, ana Carla 
de oliveira Silva, 78.00, 360 / 119170, KellY Silva SouSa, 
78.00, 361 / 000962, nagila lima doliveira, 78.00, 362 / 
121931, eva KeSlen SouSa da Silva bezerra, 78.00, 363 / 
066000, Juliana ConCeiCao gonCalveS (Sub JudiCe), 
78.00, 364 / 101023, JoYCe beniteS da Silva, 78.00, 365 / 
145247, Keila de nazare amaral alveS, 78.00, 366 / 
127005, madeleine baStoS da vera Cruz, 78.00, 367 / 
003068, natalY tatianne CoSta guimaraeS, 78.00, 368 / 
059429, Caroline de FariaS SaleS (Sub JudiCe), 78.00, 369 
/ 134889, eliane alveS Pereira, 78.00, 370 / 103398, 
JeSSiCa gleiCiane borgeS de oliveira, 78.00, 371 / 
092591, elaYde betina lima de arauJo, 78.00, 372 / 008186, 
brenda lorena Souza SantoS lourenCo, 78.00, 373 / 
000449, nilza antuneS da CoSta, 78.00, 374 / 100728, 

atHallYS marqueS miranda, 78.00, 375 / 068691, viviane 
valente Saboia de Paiva, 78.00, 376 
cuRso : cuRso DE foRmAcAo DE pRAcAs (mAsculiNo)
001946, JoSe daS CHagaS Paiva Junior, 78.00, 1873 / 
015722, JoSemar da Silva lima, 78.00, 1874 / 105038, Yago 
WilliamS melo damaSCeno, 78.00, 1875 / 002128, JeFerSon 
da ConCeiCao Pereira (Sub JudiCe), 78.00, 1876 / 004359, 
elton Silva de moraeS, 78.00, 1877 / 139233, diego Silva 
Santa roSa, 78.00, 1878 / 138997, marCo JHonY 
naSCimento, 78.00, 1879 / 076562, PHeliPe FranCiSCo 
gomeS doS SantoS, 78.00, 1880 / 018549, eliandreSSon 
Silva duarte, 78.00, 1881 / 131611, marCoS giovanni 
arauJo de oliveira, 78.00, 1882 / 002120, luiz antonio 
Cabral moreira, 78.00, 1883 / 007328, iSaaC FernandeS 
da Silva, 78.00, 1884 / 156118, darleY SantoS Souza, 
78.00, 1885 / 017427, adilSon da anunCiaCao barboSa, 
78.00, 1886 / 127307, CarloS rene ribeiro rabelo, 78.00, 
1887 / 062836, Willian moreira Pinto, 76.00, 1888 / 
128949, Pablo viCtor alveS SouSa, 76.00, 1889 / 158043, 
danilo mendeS Ferreira, 76.00, 1890 / 146008, marCio 
Pinto Furtado, 76.00, 1891 / 100323, diego Souza de 
azevedo, 76.00, 1892 / 056914, JonatHan roCHa de Sena, 
76.00, 1893 / 062042, breno Souza loureiro, 76.00, 1894 / 
124556, raFael arauJo Silva, 76.00, 1895 / 055047, diego 
Willian naSCimento lima (Sub JudiCe), 76.00, 1896 / 
009258, JoSe roberto Pereira doS SantoS, 76.00, 1897 / 
130597, ubiraJara Silva lima, 76.00, 1898 / 057614, rander 
doS SantoS SantoS, 76.00, 1899 / 119635, JoelSon da 
CoSta roCHa, 76.00, 1900 / 158755, Caina da Silveira 
alveS, 76.00, 1901 / 126252, eriC JuSSan Silva do 
naSCimento, 76.00, 1902 / 063971, Jonilton marCiano 
FranCa moreira, 76.00, 1903 / 015212, WallaCe gonCalveS 
de Souza, 76.00, 1904 / 112388, JuCinaldo teixeira raiol 
Junior, 76.00, 1905 / 147572, Helton Junio do naSCimento 
negrao (Sub JudiCe), 76.00, 1906 / 132493, magno Santa 
brigida SamPaio, 76.00, 1907 / 111691, marCoS do 
naSCimento SouSa, 76.00, 1908 / 131055, alberdam de 
SouSa CardoSo, 76.00, 1909 / 141179, romario da Silva 
leal, 76.00, 1910 / 069181, rogerio milHomem da Silva, 
76.00, 1911 / 082923, JoSe de ribamar alexandre e Silva, 
76.00, 1912 / 016427, artHur guilHerme Pimentel lindoSo, 
76.00, 1913 / 100613, Wellington raFael brito da Silva, 
76.00, 1914 / 075837, JeniSon CriStian lemoS de oliveira, 
76.00, 1915 / 003649, Pedro CeSar barboSa Ferreira 
borgeS, 76.00, 1916 / 012613, FranCinaldo monteiro 
Souza, 76.00, 1917 / 003829, FranCiSmar maCedo de 
oliveira, 76.00, 1918 / 105951, JoSivan PantoJa teixeira, 
76.00, 1919 / 000100, marCel auguSto ribeiro moura, 
76.00, 1920 / 057563, deiviSon CriStian da ConCeiCao 
venanCio, 76.00, 1921 / 090775, Candido Jarumare de 
oliveira, 76.00, 1922 / 129131, diego SantoS roSa, 76.00, 
1923 / 113064, anderSon Ferreira eSPindola, 76.00, 1924 
/ 005836, danilo damaSio da Silva Silva (Sub JudiCe), 
76.00, 1925 / 134125, diemerSon SantoS naSCimento, 
76.00, 1926 / 054653, luiS Paulo da Silva (Sub JudiCe), 
76.00, 1927 / 156318, rodrigo lima CoelHo, 76.00, 1928 / 
118195, eriCK braga rodrigueS CardoSo, 76.00, 1929 / 
140275, iSaC de Souza CaStro, 76.00, 1930 / 006995, 
eSdraS doS SantoS Pereira, 76.00, 1931 / 104418, manoel 
moreira Ferreira, 76.00, 1932 / 067411, raelton adonai 
CaStro, 76.00, 1933 / 135640, marCoS Sabino  alveS 
barboSa, 76.00, 1934 / 064011, vitor galvao de arauJo, 
76.00, 1935 / 059132, JoSe eduardo Silva de oliveira, 
76.00, 1936 / 050348, raimundo FeliPe oliveira 
naSCimento, 76.00, 1937 / 128579, roSemario de SouSa 
madalena, 76.00, 1938 / 074820, WeSleY diaS botelHo, 
76.00, 1939 / 020248, Fulvio guimaraeS CarvalHo, 76.00, 
1940 / 007185, iSrael miranda de lima, 76.00, 1941 / 
005931, everSon alHo da Silva, 76.00, 1942 / 130287, 
leonardo de FalCo CoSta melo, 76.00, 1943 / 018360, 
JaCquiSon alberto Pereira alveS, 76.00, 1944 / 104559, 
Kemoel da CoSta rodrigeS, 76.00, 1945 / 149877, ivan 
monteiro barboSa, 76.00, 1946 / 003261, antonio raFael 
Ferreira de SouSa, 76.00, 1947 / 146675, luCaS oliveira 
de lima, 76.00, 1948 / 003005, viniCiuS martinS Pareira, 
76.00, 1949 / 093172, daniel alveS brito, 76.00, 1950 / 
142032, CarloS andre PinHeiro doS SantoS, 76.00, 1951 / 
018983, JoHnatHan alveS SoareS SantoS, 76.00, 1952 / 
013739, Jorge luiz da Silva muniz, 76.00, 1953 / 139187, 
diego aguirre arauJo SouSa, 76.00, 1954 / 150334, 
JoanioS da Silva abreu, 76.00, 1955 / 077985, tiago da 
ConCeiCao bomFim, 76.00, 1956 / 106587, igor alex doS 
SantoS marqueS, 76.00, 1957 / 016285, rodrigo de JeSuS 
Silva, 76.00, 1958 / 086387, eriC Santana da Silva, 76.00, 
1959 / 051574, marCelo CHarleS lameira CoSta Junior, 
76.00, 1960 / 006196, Walter luiz borgeS da Silva, 76.00, 
1961 / 001372, WeSlen Ferreira meireleS, 76.00, 1962 / 
120283, landerSon PinHeiro Souza, 76.00, 1963 / 010526, 
ledYel PinHeiro de SouSa, 76.00, 1964 / 086436, JoHnatan 
do naSCimento teixeira, 76.00, 1965 / 131192, Paulo 

CeSar Fima torreS, 76.00, 1966 / 143129, JoSiel rego 
Sabino, 76.00, 1967 / 100857, raFael barroSo e Silva, 
76.00, 1968 / 055049, marCoS viniCiuS CunHa SaleS, 76.00, 
1969 / 083148, raimundo nonato da Silva Junior, 76.00, 
1970 / 122545, Joao viCtor ramoS da Silva, 76.00, 1971 / 
130138, JoSiel FeliPe SantoS Souza, 76.00, 1972 / 125710, 
luan vitor ribaS teixeira, 76.00, 1973 / 017635, WeSlleY 
da Silveira doS SantoS, 76.00, 1974 / 004679, bruno 
JeFFerSon naSCimento martinS, 76.00, 1975 / 050037, 
geYSon WillY almeida rodrigueS, 76.00, 1976 / 123023, 
aloiSio JoSe de oliveira Junior, 76.00, 1977 / 131916, 
danilo CavalCante alenCar, 76.00, 1978 / 093749, tHiago 
Figueiro Correia, 76.00, 1979 / 081529, tiago Santiago 
oliveira, 76.00, 1980 / 009715, bruno Ferreira da Silva, 
76.00, 1981 / 140801, Flavio Ferreira Correa, 76.00, 1982 
/ 075712, gilderSon duarte de Souza (Sub JudiCe), 76.00, 
1983 / 080965, raFael Henrique da Silveira oliveira de 
SouSa, 76.00, 1984 / 128441, leontino alFaia martinS, 
76.00, 1985 / 119365, alan SebaStiao ribeiro Correa de 
SouSa, 76.00, 1986 / 018860, andre Henrique gonCalveS 
miranda, 76.00, 1987 / 064575, bruCe baia duarte, 76.00, 
1988 / 066395, rodrigo braga Ferreira, 76.00, 1989 / 
017254, SilaS PinHeiro da Silva, 76.00, 1990 / 123988, 
JerFFeSon do roSario Sena, 76.00, 1991 / 058505, FeliPe 
aleF FranCo gomeS, 76.00, 1992 / 004638, riSoneY Silva 
leite, 76.00, 1993 / 117203, WeSleY FeliPe loPeS CarvalHo, 
76.00, 1994 / 136025, eriK CardoSo PaCHeCo, 76.00, 1995 / 
130668, Salomao KaHWage Paiva, 76.00, 1996 / 097399, 
ualeS mendeS de meneSeS, 76.00, 1997 / 118182, robSon 
CarvalHo mota, 76.00, 1998 / 139732, Joao WiCtor 
maCedo belem, 76.00, 1999 / 122964, rinaldo ribeiro de 
FariaS, 76.00, 2000 / 051090, luCaS batiSta baldoino, 
76.00, 2001 / 115570, rubenS murilo CunHa da Silva, 
76.00, 2002 / 130829, luiz Fernando CoSta Figueiredo, 
76.00, 2003 / 114532, WalaS SaleS Silva gavao, 76.00, 
2004 / 092506, PatriCK taWan braga Ferraz, 76.00, 2005 / 
062974, StaniSlaW rodrigueS da Silva, 76.00, 2006 / 
097385, Joao Fabio de Souza Santana, 76.00, 2007 / 
004056, WilldSon arauJo vale, 76.00, 2008 / 058109, 
Hilbert maia vilHena FonSeCa, 76.00, 2009 / 056137, 
eWerton gean maia do roSario, 76.00, 2010 / 084590, 
roSivaldo CoSta Ferreira, 76.00, 2011 / 117565, danilo 
alveS da Silva, 76.00, 2012 / 107888, marCio PreSteS 
moreira, 76.00, 2013 / 141925, giovani madeira doS 
SantoS, 76.00, 2014 / 081672, rogean lima gomeS, 76.00, 
2015 / 011611, Hugo de leon da Silva batiSta, 76.00, 2016 
/ 136950, bruno alan nogueira mota, 76.00, 2017 / 005580, 
Walter matHeuS de Souza duranS, 76.00, 2018 / 010171, 
tiago CunHa da Silva, 76.00, 2019 / 012169, gleYSon da 
Silva marqueS, 76.00, 2020 / 135928, timoteo Siqueira da 
mota, 76.00, 2021 / 061159, FabriCio JoSe mourao 
rodrigueS, 76.00, 2022 / 066920, Joao danilo almeida 
diaS, 76.00, 2023 / 016879, deniS Santiago reiS, 76.00, 
2024 / 108082, FranKlin de FreitaS veiga, 76.00, 2025 / 
150562, bruno alCantara de oliveira, 76.00, 2026 / 
159594, JHorgeneS   Ferreira da Silva diaS, 76.00, 2027 / 
157064, danilo rodrigo torreS de Souza, 76.00, 2028 / 
065576, CarloS viCtor Silva SantoS, 76.00, 2029 / 112965, 
FiliPe oliveira loPeS, 76.00, 2030 / 015125, daniel 
naSCimento da CoSta, 76.00, 2031 / 000579, luCaS Pinto 
do Carmo, 76.00, 2032 / 103858, diego JoSe PenHa neveS, 
76.00, 2033 / 013838, alailSon lima de Santana, 76.00, 
2034 / 016174, Fabio doS SantoS Sodre, 76.00, 2035 / 
051247, Cleomar Souza CHagaS, 76.00, 2036 / 098887, 
Higor CoSta Pereira, 76.00, 2037 / 090589, abner ribeiro 
negrao, 76.00, 2038 / 132744, maiCon dourado de 
maCedo, 76.00, 2039 / 084248, valdeCio de JeSuS 
naSCimento, 76.00, 2040 / 133749, rene ribeiro da Silva 
(Sub JudiCe), 76.00, 2041 / 136866, gabriel levi laCerda 
vaSConCeloS (Sub JudiCe), 76.00, 2042 / 072787, lee doS 
SantoS FranCa, 76.00, 2043 / 130712, Pablo roberto 
FroeS CamPoS, 76.00, 2044 / 010082, CleidSSon vitor doS 
SantoS CantanHede, 76.00, 2045 / 085419, mario angelo 
Serra Cutrim, 76.00, 2046 / 117563, alan CoSta mendonCa, 
76.00, 2047 / 151886, daCio SantoS moraeS, 76.00, 2048 / 
124765, WilliamS moraeS magalHaeS, 76.00, 2049 / 
121930, gabriel iPiranga e Silva, 76.00, 2050 / 108227, 
edinelSon luiS de SouSa Junior, 76.00, 2051 / 071064, 
roberto de FreitaS Silva, 76.00, 2052 / 125374, Paulo 
riCardo rodrigueS velozo, 76.00, 2053 / 111487, Walter 
raiol de aviz Junior, 76.00, 2054 / 011780, marCelo 
CunHa SantoS, 76.00, 2055 / 093828, renato avila Correa, 
76.00, 2056 / 099984, bruno ePaminondaS CarvalHo 
naSCimento, 76.00, 2057 / 002329, Paulo roberto 
CarvalHo menezeS, 76.00, 2058 / 057276, vailton Pereira 
PenHa, 76.00, 2059 / 052349, breno giovani Serrao de 
Souza, 76.00, 2060 / 097828, gilSomar rodrigueS da 
Silva Junior, 76.00, 2061 / 100194, rodrigo da Silva 
SantoS, 76.00, 2062 / 157892, Juliano Pereira da Silva, 
76.00, 2063 / 075839, Cezar auguSto PantoJa do 
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naSCimento, 76.00, 2064 / 012095, viCtor Hugo braga 
alveS, 76.00, 2065 / 088223, WeSllem endeSon CoSta 
Silva, 76.00, 2066 / 138076, Julio luCena, 76.00, 2067 / 
107907, Fabiano Carneiro de Souza, 76.00, 2068 / 003521, 
Walber diego Souza martinS, 76.00, 2069 / 006678, 
raFael vaSConCeloS Ferreira, 76.00, 2070 / 130289, 
enerSon bruno PantoJa da Silva, 76.00, 2071 / 132812, 
andre auguSto Silva de oliveira, 76.00, 2072 / 138913, 
JHonatHan FonSeCa galuCio, 76.00, 2073 / 075715, 
benedito CledeSSon menezeS da Silva, 76.00, 2074 / 
157844, daniel nogueira braSil, 76.00, 2075 / 091121, 
raFael brenner doS SantoS gomeS, 76.00, 2076 / 102713, 
alexandre da Silva SantoS, 76.00, 2077 / 013342, luCaS 
da Cruz CoutinHo CoSta, 76.00, 2078 / 105457, CeSar 
Henrique Silva PalHeta, 76.00, 2079 / 116853, renato 
Silva doS SantoS, 76.00, 2080 / 009467, CeSar rodrigo 
viana mendeS, 76.00, 2081 / 008403, murilo oliveira 
PonteS, 76.00, 2082 / 110623, tarCiSio bruno Pureza 
FariaS, 76.00, 2083 / 097104, mario Jorge amoraS alveS 
FilHo, 76.00, 2084 / 013334, JHonY rooSevellt naSCimento 
CoSta, 76.00, 2085 / 068650, alexSandro vieira de 
oliveira, 76.00, 2086 / 113244, luiS Henrique Correa de 
oliveira, 76.00, 2087 / 099964, Sandro eduardo gaia 
militao, 76.00, 2088 / 157887, Higo Jorge SantoS de 
oliveira, 76.00, 2089 / 097497, otavio miCHel PinHeiro 
doS SantoS, 76.00, 2090 / 126806, CiCero barreiro de 
Souza, 76.00, 2091 / 008358, anderSon de oliveira 
maCHado, 76.00, 2092 / 053945, luCaS albuquerque 
oliveira, 76.00, 2093 / 050400, JoSiaS daS CHagaS 
Ferreira, 76.00, 2094 / 083264, gilSon Souza PrinteS, 
76.00, 2095 / 143925, luiz Claudio FeliPe Cabral de 
Souza, 76.00, 2096 / 109639, CarloS rogerYS alveS 
liSboa, 76.00, 2097 / 085703, Walber luiz PadilHa da 
Silva, 76.00, 2098 / 106509, KelSon ramon veloSo doS 
SantoS, 76.00, 2099 / 156621, Fabio moreira loPeS, 76.00, 
2100 / 109544, SidneY de SouSa Ferreira, 76.00, 2101 / 
092768, Paulo Henrique naSCimento Camargo, 76.00, 
2102 / 010262, ailton doS SantoS brito (Sub JudiCe), 
76.00, 2103 / 089554, anderSon CleY de CarvalHo 
CardoSo, 76.00, 2104 / 056493, Paulo bruno alveS de 
miranda, 76.00, 2105 / 087901, Joao Pedro de Souza 
veiga, 76.00, 2106 / 097695, HYgor Silva de Souza, 76.00, 
2107 / 095092, JanderSon CleY duarte Silva, 76.00, 2108 / 
104437, JedilSon bonneterre CoSta, 76.00, 2109 / 085722, 
Paulo Henrique doS SantoS CoSta, 76.00, 2110 / 093714, 
antonio nil oliveira doS SantoS, 76.00, 2111 / 096559, 
david FranCiSCo Ferreira Carneiro, 76.00, 2112 / 011086, 
aurelio CavalCante Pereira, 76.00, 2113 / 093669, elton 
WillianS rodrigueS liSboa, 76.00, 2114 / 072891, breno 
auguSto PaSSoS leal, 76.00, 2115 / 003153, elianderSon 
CarvalHo de Souza, 76.00, 2116 / 070921, leon JoSe 
guedeS ribeiro (Sub JudiCe), 76.00, 2117 / 153805, 
JarliSSon nuneS de Souza, 76.00, 2118 / 020465, luiz 
Fernando arauJo vieira, 76.00, 2119 / 003399, WeSlaY 
aCaCio miranda de Souza, 76.00, 2120 / 020290, Joao 
Pedro queiroz SantoS PedroSa, 76.00, 2121 / 119508, 
randeSon Pereira doS SantoS, 76.00, 2122 / 062502, 
diego FabriCio arauJo de Sena, 76.00, 2123 / 018441, JoSe 
agnaldo CardoSo da Silva, 76.00, 2124 / 143335, olavo 
de CriSto CarvalHo, 76.00, 2125 / 011937, KiSan lourenCo 
CoSta gonCalveS Junior, 76.00, 2126 / 008440, marCoS 
viniCiuS CarvalHo Firmo, 76.00, 2127 / 116334, ramon 
rezende da Silva, 76.00, 2128 / 018563, andre viCtor 
Silva de arauJo, 76.00, 2129 / 014100, abraHao batiSta 
bezerra de oliveira Junior, 76.00, 2130 / 144179, 
PetterSon Henrique de Souza Cordeiro, 76.00, 2131 / 
094540, deiWiSon de lima Coqueiro, 76.00, 2132 / 007301, 
ronnY da ConCeiCao CoSta (Sub JudiCe), 76.00, 2133 / 
011643, Jorge luiS da Silva SantoS, 76.00, 2134 / 009405, 
everton CarvalHo ConCeiCao, 76.00, 2135 / 071634, 
alexandre JoSe Silva bitar, 76.00, 2136 / 078465, JoSe 
CarloS da FonSeCa Junior, 76.00, 2137 / 128393, gerald 
FeliPe SouSa barboSa, 76.00, 2138 / 005142, andre viCtor 
do Carmo e Silva, 76.00, 2139 / 000128, everSon taFFarel 
Correa Santana, 76.00, 2140 / 134831, HanderSon 
rogerio moraeS da CoSta, 76.00, 2141 / 009354, douglaS 
maquir da FonSeCa meSquita, 76.00, 2142 / 124229, 
rennan da Paz Piedade, 76.00, 2143 / 098895, FranCiSCo 
gleYSon de SouSa SantoS, 76.00, 2144 / 056857, JoSe 
roneY FranKlin Cordovil, 76.00, 2145 / 138906, adriano 
FranCiSCo leitao neto, 76.00, 2146 / 153987, andre 
ramoS rodrigueS, 76.00, 2147 / 006900, diego luCian 
doS SantoS beCHir (Sub JudiCe), 76.00, 2148 / 116063, 
leandro Silva de SouSa lima, 76.00, 2149 / 114882, ian 
Pedro SoareS Souza CaStro, 76.00, 2150 / 085752, edimar 
Pereira SantoS Segundo, 76.00, 2151 / 122114, erivelton 
WeSlen Silva de SouSa, 76.00, 2152 / 124217, marneY 
giovane da Silva oliveira, 76.00, 2153 / 139677, diego 
avila de Souza, 76.00, 2154 / 073967, marCiel de SouSa 
Ferreira, 76.00, 2155 / 106270, mazoel da Silva CarvalHo, 

76.00, 2156 / 014848, magno da Silva FariaS (Sub JudiCe), 
76.00, 2157 / 085930, edielSon de lima Silva, 76.00, 2158 / 
108932, Sidinei CoSta SouSa, 76.00, 2159 / 051389, Saulo 
viniCiuS vinHote diaS, 76.00, 2160 / 103881, JHon maiCo 
alveS loPeS, 76.00, 2161 / 011454, viCtor Kaue doS 
SantoS barboSa, 76.00, 2162 / 147819, raYldo JeSuS 
CaStro, 76.00, 2163 / 061471, danilo moreira da Silva, 
76.00, 2164 / 102079, evandro Junior de almeida 
mendonCa, 76.00, 2165 / 056669, Wellen Pablo teixeira 
Cordovil, 76.00, 2166 / 121418, rangel Silva CHaveS, 
76.00, 2167 / 155109, bruno Henrique del CaStillo 
Pimentel, 76.00, 2168 / 009429, nemuel PantoJa PalHeta, 
76.00, 2169 / 121236, WallaCe deJeSuS oliveira viana, 
76.00, 2170 / 131435, adriano doS SantoS, 76.00, 2171 / 
131070, JoSe Hugo botelHo marqueS, 76.00, 2172 / 
004628, bruno CavalCante do naSCimento, 76.00, 2173 / 
120736, Wander miguel Contente SanCHeS, 76.00, 2174 / 
007045, linerio Silva do eSPirito Santo, 76.00, 2175 / 
005541, robSon Cleber da Silva moraeS, 76.00, 2176 / 
057572, leandro da Silva e Silva, 76.00, 2177 / 001221, 
JoHn Santana de abreu, 76.00, 2178 / 020319, CarloS 
roberto da Silva de SouSa, 76.00, 2179 / 105047, 
romeriton melo de Souza, 76.00, 2180 / 084116, 
WerllYgSon meSquita da Silva, 76.00, 2181 / 005993, 
euriSon de JeSuS Ferreira barboSa, 76.00, 2182 / 102267, 
JaCobSon de lima CoelHo, 76.00, 2183 / 080147, douglaS 
dinelle oliveira da Silva, 76.00, 2184 / 135614, JeFFerSon 
PedroSo Pereira de almeida, 76.00, 2185 / 113013, Fabio 
CriStovao barroS, 76.00, 2186 / 080530, JeFFerSon de 
arauJo SantoS, 76.00, 2187 / 085804, ivan HiroSHi do 
naSCimento tSuJi, 76.00, 2188 / 115581, Fabio Henrique 
da Silva teobaldo, 76.00, 2189 / 073193, JonataS 
Santiago Freire, 76.00, 2190 / 135797, arlon anderSon 
CoSta da Silva, 76.00, 2191 / 096004, CarloS KleYton 
amorim Pereira, 76.00, 2192 / 132382, CriStiano SouSa 
de vaSConCeloS, 76.00, 2193 / 053472, dalton diaS 
FariaS, 76.00, 2194 / 013806, Yuri Silva moraeS, 76.00, 
2195 / 092314, luCaS auguSto CoSta gonCalveS, 76.00, 
2196 / 009761, luiz riCardo duarte de Souza, 76.00, 2197 
/ 080669, andre auguSto ramoS PinHeiro lemoS, 76.00, 
2198 / 097774, Caio ruan Silva Souza, 76.00, 2199 / 
128645, JaCKSon eStalone lima da Silva, 76.00, 2200 / 
060466, mateuS vidal leandro monteiro, 76.00, 2201 / 
068560, Joao Paulo roginol marqueS, 76.00, 2202 / 
125670, WellYSon Cleito monteiro arauJo, 76.00, 2203 / 
007968, JonH William Silveira gemaque, 76.00, 2204 / 
132502, mauriCio de oliveira CoSta (Sub JudiCe), 76.00, 
2205 / 115158, daniel benedito leal neto (Sub JudiCe), 
76.00, 2206 / 004686, luiz guilHerme CoSta da Silva 
Junior, 76.00, 2207 / 000566, alan Kleber oliveira da 
Silva, 76.00, 2208 / 012146, CaSSio auguSto Janau da 
Silva, 76.00, 2209 / 140355, CleiSon da Silva mendeS, 
76.00, 2210 / 118497, Fagner SantoS do naSCimento, 
76.00, 2211 / 074231, renan rodrigueS Silva, 76.00, 2212 
/ 138286, edSon marqueS de SouSa, 76.00, 2213 / 139169, 
douglaS ranniere loPeS arauJo, 76.00, 2214 / 095552, 
Wellington brendo CoSta de lima, 76.00, 2215 / 006667, 
raFael riCardo Ferreira naSCimento, 76.00, 2216 / 
094839, daniel JonnatHaS de Souza Pereira, 76.00, 2217 
/ 013280, daniel doS SantoS arauJo, 76.00, 2218 / 001916, 
HelriSon martinS de brito, 76.00, 2219 / 019214, Flavio 
miguel maCedo da Silva, 76.00, 2220 / 144521, ailton de 
azevedo da CoSta, 76.00, 2221 / 073038, andreY ribeiro 
arauJo, 76.00, 2222 / 132250, elton Pereira lima, 76.00, 
2223 / 058687, JoCielton CoSta CamPoS, 76.00, 2224 / 
000282, CarloS Henrique roCHa lima, 76.00, 2225 / 
089698, guilHerme daviS PinHeiro, 76.00, 2226 / 127542, 
elton da CoSta albuquerque, 76.00, 2227 / 013415, 
marCelo CoSta do rego, 76.00, 2228 / 132850, edem Cezar 
FernandeS de oliveira, 76.00, 2229 / 099029, marCelo 
lobato do roSario, 76.00, 2230 / 071569, Warlei 
Fernando gomeS liSboa Junior, 76.00, 2231 / 120584, 
Felix gomeS doS SantoS, 76.00, 2232 / 102169, FeliPe 
ramoS gordo, 76.00, 2233 / 072952, randerSon Silva de 
brito, 76.00, 2234 / 014793, oziel do eSPirito Santo 
vilHena, 76.00, 2235 / 089326, Kaiate domingoS CoSta de 
oliveira, 76.00, 2236 / 001988, JeFFeSon Silva diniz, 
76.00, 2237 / 063037, Kleber evangeliSta mota, 76.00, 
2238 / 075842, Fernando doS SantoS roCHa, 76.00, 2239 / 
011316, Joelmir barroS de Souza, 76.00, 2240 / 130539, 
JaCKSerleY Pereira Cota (Sub JudiCe), 76.00, 2241 / 
146401, tHulio ramom gonCalveS Ferreira, 76.00, 2242 / 
009195, luCaS viniCiuS SouSa Silva, 76.00, 2243 / 097525, 
raFael Cerqueira de brito, 76.00, 2244 / 108956, WHenemY 
lenno da ConCeiCao lima, 76.00, 2245 / 054886, CarloS 
WYllYan rodrigueS Pereira, 76.00, 2246 / 007798, 
mauriCio Henrique doS SantoS FariaS, 76.00, 2247 / 
003516, maxWell Jorge FavaCHo PinHeiro, 76.00, 2248 / 
144299, naYJoHn guedeS FreitaS, 76.00, 2249 / 060626, 
Fernando rodrigueSS SouSa, 76.00, 2250 / 114233, andre 

marqueS viana, 76.00, 2251 / 016926, antonio diego 
moreira da Silva, 76.00, 2252 / 019872, tHomaS viCtor 
CaStro goulart, 76.00, 2253 / 003668, Silvio brito alveS, 
76.00, 2254 / 110219, FranCiSCo roberto de SouSa 
Ferreira, 76.00, 2255 / 135400, leandro raFael Silva 
CarvalHo, 76.00, 2256 / 112495, leonardo del Sant 
gomeS, 76.00, 2257 / 084067, miCHael rodrigueS benteS, 
76.00, 2258 / 020522, CleodSon luiS martinS doS SantoS, 
76.00, 2259 / 080274, Silvio gabriel CoSta da Silva (Sub 
JudiCe), 76.00, 2260 / 110537, natanael lima de laCerda, 
76.00, 2261 / 002398, marCoS geovanni oliveira de matoS 
(Sub JudiCe), 76.00, 2262 / 056847, aureo rogerio borgeS 
de oliveira, 76.00, 2263 / 075394, leonardo de Souza 
lima, 76.00, 2264 / 004401, tertuliano loiola Siqueira, 
76.00, 2265 / 002152, WarlleSon SantoS de oliveira, 
76.00, 2266 / 080402, luiS eduardo de lima SouSa, 76.00, 
2267 / 008179, KledSon Carneiro da Silva, 76.00, 2268 / 
009691, Saulo SanCHeS Pereira (Sub JudiCe), 76.00, 2269 
/ 123471, manoel de JeSuS melo andre neto, 76.00, 2270 / 
106860, andre ribeiro Silva SaleS, 76.00, 2271 / 089153, 
deiWeS auguSto tavareS de barroS, 76.00, 2272 / 018819, 
Paulo danilo Pereira FlorenCio, 76.00, 2273 / 119059, 
atHagnando doS SantoS Souza, 76.00, 2274 / 015648, 
WeSleY luan aSSunCao de Souza, 76.00, 2275 / 159059, 
luiz antonio moraeS FonteS, 76.00, 2276 / 007910, JeSSe 
alveS de arauJo neto, 76.00, 2277 / 113720, rinnomar 
ribeiro doS SantoS, 76.00, 2278 / 101127, Walter de 
SouSa Ferreira, 76.00, 2279 / 051054, gabriel Salgado 
de oliveira, 76.00, 2280 / 100544, anderSon borgeS da 
Silva, 76.00, 2281 / 069139, viCtor Paulo ramoS da Silva, 
76.00, 2282 / 145100, FranCiSCo otavio de Souza viegaS, 
76.00, 2283 / 016733, Hugo JonaS CoSta lima, 76.00, 2284 
/ 118883, eduardo CamPoS de melo, 76.00, 2285 / 005935, 
darla do roSario Silva, 76.00, 2286 / 064244, WeliSSon 
de JeSuS CoelHo de almeida, 76.00, 2287 / 003986, HaYlon 
JoSe CoSta moSinHo, 76.00, 2288 / 116128, mauro da 
CoSta CarvalHo Junior, 76.00, 2289 / 111342, viCtor 
eduardo da Silva livi, 76.00, 2290 / 109722, alYSon CeSar 
PadilHa de SouSa, 76.00, 2291 / 009917, marCoS raPHael 
tobiaS leal, 76.00, 2292 / 009968, luCaS andrei doS 
SantoS de CaStro, 76.00, 2293 / 125545, CHerleno CriSto 
roSa, 76.00, 2294 / 126181, JoHnnY ataide da CoSta, 76.00, 
2295 / 122635, HerverSon de lima PreSteS, 76.00, 2296 / 
131552, romildo brazao SouSa, 76.00, 2297 / 111877, luiS 
mario da Silva marqueS (Sub JudiCe), 76.00, 2298 / 
051442, gonCalo Pereira da CunHa, 76.00, 2299.
1. Candidatos Aprovados e Não Classificados as Vagas 
ofertadas, por curso, com a inscrição, nome, pontuação 
total e colocação, em ordem de classificação no concurso.
cuRso : cuRso DE foRmAcAo DE oficiAis (fEmiNiNo)
003932, annY HelY de melo Carneiro, 99.50, 18 / 012526, 
JeniFer PriSCila doS SantoS PantoJa (Sub JudiCe), 99.50, 
19 / 017761, WaneSSa Karolina aood da Silva, 99.25, 20 
/ 012897, tatiane Pimentel de lima, 98.00, 21 / 016506, 
bianCa arauJo Siqueira, 97.50, 22 / 009908, KarYn naime 
PireS dominguez, 95.00, 23 / 018170, adriane CoSta do 
naSCimento, 92.00, 24 / 001007, iriS lima teixeira, 90.00, 25 
cuRso : cuRso DE foRmAcAo DE oficiAis (mAsculiNo)
001616, renivaldo nuneS de CarvalHo, 85.00, 177

DEcREto
o governador do eStado do Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 135, incisos iii e x, da 
Constituição estadual, e
Considerando o decreto estadual nº. 892, de 11 de novembro 
de 2013, que regulamenta a convocação de Policiais militares da 
reserva remunerada prevista no art. 105-a da lei estadual nº. 
5.251, de 31 de julho de 1985 (estatuto dos Policiais militares da 
Polícia militar do Pará);
Considerando o ofício nº. 709/2018 – gab dP/5, de 27 de 
junho de 2018, do Comando-geral da PmPa e as informações 
constantes no Processo nº. 2018/289444;
Considerando o Parecer favorável da Procuradoria-geral do 
estado e da Secretaria de estado de Planejamento,
d e C r e t a:
art. 1º Ficam convocados, pelo período de 2 (dois) anos, os 
Policiais militares da reserva remunerada a seguir nominados, 
para exercerem as funções contidas no art. 105-a e seus incisos, 
da lei estadual nº. 5.251, de 31 de julho de 1985 (estatuto dos 
Policiais militares da PmPa):
oficiAis
Cel qoCPm rg 13288 eloi WaYtH de Souza
ten Cel qoPm rg 9354 raimundo de Souza oliveira
ten Cel qCoPm rg 23210 Sandra do SoCorro leite
ten Cel qCoPm rg 22587 marilene Cordeiro alveS
ten Cel qCoPm rg 23097 Sandra SuelY maCHado monteiro
ten Cel qCoPm rg 23180 deuzilene doS SantoS PaCHeCo
maJ qoCPm rg 23165 Cátia guedeS regateiro
CaP qoaPm rg 14667 JoSé de ribamar gonçalveS almeida
CaP qoaPm rg 12155 Kátia regina de oliveira roCHa
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CaP qoaPm rg 17122 ailton de araúJo lima
CaP qoaPm rg 11879 roberto de JeSuS damaSCeno
CaP qoaPm rg 8816 JonaS alenCar de SouSa
CaP qoaPm rg 18979 luiz Wagner da ConCeição FariaS
pRAçAs
Subten Pm rg 19598 maria JoSé barroS amoraS
Subten Pm rg 10635 raimundo tadeu da Silva
Subten Pm rg 12743 valdemir CriSto da Cruz
Subten Pm rg 11841 edivaldo veloSo da Silva
Subten Pm rg 11489 aderaldo vieira
Subten Pm rg 14217 maria rutH Pereira Ferreira
Subten Pm rg 7969 Pedro Jorge PantoJa vieira
Subten Pm rg 12551 João antonio doS SantoS
Subten Pm rg 12592 FranCiSCo luiz mendeS de melo
Subten Pm rg 13046 Haroldo rodrigueS maCHado
Subten Pm rg 13099 Humberto diaS da Silva
Subten Pm rg 19422 antônia Helena Pimentel PinHeiro
Subten Pm rg 13791 JoSé airton batiSta de oliveira
Subten Pm rg 14884 elizeu martinS da Silva
Subten Pm rg 11131 Janete Ferreira de CarvalHo
Subten Pm rg 16353 edilSon Paiva de menezeS
Subten Pm rg 15867 ronaldo araúJo da CoSta
Subten Pm rg 11548 edilSon SaldanHa da Silva
Subten Pm rg 19644 CriSelÍdia roCHa de oliveira
Subten Pm rg 20019 marluCe SantoS da Silva
Subten Pm rg 10966 Paulo CeSar neveS do amaral
1º Sgt Pm rg 11830 amaurY odon de oliveira
1º Sgt Pm rg 12523 Jorge luiz de oliveira almeida
1º Sgt Pm rg 19258 gerSinira alveS da Cruz
1º Sgt Pm rg 19686 gilma doS SantoS e SouSa
1º Sgt Pm rg 9497 João de deuS martinS vieira
1º Sgt Pm rg 12788 JuSCelino roSivaldo lima brandão
1º Sgt Pm rg 16527 regineia nuneS da luz
1º Sgt Pm rg 11806 mário de JeSuS albuquerque
1º Sgt Pm rg 11825 JoSé da Silva trindade
1º Sgt Pm rg 12816 CarloS JoSé Humberto vieira F. de 
Souza
1º Sgt Pm rg 18540 odilma rita do SoCorro da CoSta 
andrade
1º Sgt Pm rg 13030 adozindo PinHo Ferreira da Silva
1º Sgt Pm rg 11748 Jorge doS SantoS Pinto FilHo
1º Sgt Pm rg 17155 maria rozilene lobato Corrêa
1º Sgt Pm rg 16590 ana CriStina martinS de almeida 
rodrigueS
1º Sgt Pm rg 21235 roSângela Figueira CoSta
1º Sgt Pm rg 19693 ClaudeniCe Pereira de Figueiredo
1º Sgt Pm rg 19589 Solange do SoCorro FreitaS PantoJa
2º Sgt Pm rg 16564 marÍlia SantoS de araúJo
2º Sgt Pm rg 19685 ireS maria CardoSo magalHãeS
2º Sgt Pm rg 16657 ivanete miranda nuneS
2º Sgt Pm rg 12536 JoSé mario FariaS moraeS
2º Sgt Pm rg 16649 CHirleY do SoCorro aragão araúJo
2º Sgt Pm rg 11360 guilHerme CardoSo de JeSuS
2º Sgt Pm rg 19657 maria roSelene melo da Silva
2º Sgt Pm rg 16650 iraCema andrade SoareS
2º Sgt Pm rg 19491 gorette ConCeição CarvalHo 
gonçalveS
2º Sgt Pm rg 19734 rutH Helena maCedo de Souza
2º Sgt Pm rg 19738 Silvana melo bezerra
2º Sgt Pm rg 19582 edna Ferreira do naSCimento
2º Sgt Pm rg 19636 KeYla betânia Silva diaS
2º Sgt Pm rg 19605 regeli batiSta do eSPirito SantoS
2º Sgt Pm rg 19712 roSe marY Célia SantoS de oliveira
2º Sgt Pm rg 15813 edvaldo luÍS Silva doS SantoS
2º Sgt Pm rg 19593 oSmarina rodrigueS da CoSta 
Ferreira
2º Sgt Pm rg 19594 ana maria doS SantoS nuneS
2º Sgt Pm rg 19555 alderlene teodoro da Silva
2º Sgt Pm rg 13095 daniel teixeira do naSCimento
2º Sgt Pm rg 18951 odiléia araúJo de oliveira
2º Sgt Pm rg 19630 ângela de mériCe PereS lobato
2º Sgt Pm rg 19689 Selma do SoCorro gomeS
2º Sgt Pm rg 19552 ana CriStina guedeS tavareS
2º Sgt Pm rg 19628 Wanderléa vale maCiel
2º Sgt Pm rg 13512 lauCimar do SoCorro PaStana Camelo
2º Sgt Pm rg 20343 mara rúbia Ferreira moraiS
2º Sgt Pm rg 19928 maria Helena brito gomeS
2º Sgt Pm rg 10086 antonio moiSéS CoSta andrade
2º Sgt Pm rg 19632 maria itatiane Correa viana
2º Sgt Pm rg 21687 mariluCia Silva arnaud
2º Sgt Pm rg 21649 maria SuelY CaStro Silva
2º Sgt Pm rg 14265 maria CriStina Ferreira da Silva
2º Sgt Pm rg 13085 antonio JoSé doS SantoS SobrinHo
2º Sgt Pm rg 19660 luCinea nuneS da luz
2º Sgt Pm rg 14328 maria do PerPetuo SoCorro Siqueira 
trindade
2º Sgt Pm rg 13997 onéSimo rodrigueS nogueira
2º Sgt Pm rg 12537 marCoS antonio neveS almeida
2º Sgt Pm rg 11910 Camilo Cezar do naSCimento Ferreira
2º Sgt Pm rg 14162 graça maria de brito

2º Sgt Pm rg 18461 tânia do SoCorro martinS de SouSa
2º Sgt Pm rg 16623 JaneY do SoCorro benJamin doS 
SantoS
2º Sgt Pm rg 11765 Paulo benedito tavareS de melo
2º Sgt Pm rg 19584 ana beatriz CoSta vera Cruz de 
CarvalHo
2º Sgt Pm rg 12565 lázaro Pinto da Silva
2º Sgt Pm rg 13639 milton luÍS da Silva Cruz
2º Sgt Pm rg 19446 vânia maria alveS de Souza
2º Sgt Pm rg 19576 maria aPareCida rodrigueS diaS 
martinS
2º Sgt Pm rg 19616 maria Severina Souza barroS
2º Sgt Pm rg 19553 ana CleoniCe garCia
2º Sgt Pm rg 19726 tânia CriStina Poltroniere FreitaS
2º Sgt Pm rg 19471 maria amélia dantaS CaldaS Pina
2º Sgt Pm rg 18403 maria de lourdeS FeitoSa doS SantoS
2º Sgt Pm rg 15122 JoSé raimundo de azevedo
2º Sgt Pm rg 21236 elizangela de nazaré bezerra PonteS
2º Sgt Pm rg 21231 roSimarY rodrigueS gonçalveS
3º Sgt Pm rg 11123 Jorge luiz maia monteiro
3º Sgt Pm rg 11323 luiz Paulo Corrêa de SouSa
3º Sgt Pm rg 11507 alCYr Wanderlei Ferreira doS SantoS
3º Sgt Pm rg 9111 JoSé ubiratan de oliveira melo
3º Sgt Pm rg 13526 mário antônio amador
3º Sgt Pm rg 10541 CarloS alberto do Couto marqueS
3º Sgt Pm rg 20715 FeliPe João xavier da Silva
3º Sgt Pm rg 14607 Paulo roberto de lima e Silva
3º Sgt Pm rg 14260 Cláudia do SoCorro doS SantoS 
vieira
3º Sgt Pm rg 16549 antonelle brito maCário
3º Sgt Pm rg 14088 Katia Cilene Souza da Silva
3º Sgt Pm rg 14258 ivone maria medeiroS roCHa
3º Sgt Pm rg 12805 SebaStião de JeSuS SantoS Furtado
3º Sgt Pm rg 11754 adilSon de SouSa teixeira
3º Sgt Pm rg 10798 tonY veriato Camarão PinHeiro
3º Sgt Pm rg 16524 JuCélia Silva de oliveira
3º Sgt Pm rg 19675 ângela araúJo da CoSta da ConCeição
3º Sgt Pm rg 16514 maria euniCe Piedade Paiva
3º Sgt Pm rg 11347 marCo antonio batiSta da Silva
3º Sgt Pm rg 14090 márCia andréa reiS PaSSinHo
3º Sgt Pm rg 14378 maria do SoCorro FreitaS CamPoS
3º Sgt Pm rg 14336 elizete oliveira oeiraS
3º Sgt Pm rg 14335 nilCéa do SoCorro rodrigueS 
CamPoS
3º Sgt Pm rg 13471 SÍlvia diniz e Souza
3º Sgt Pm rg 19926 roSinete naSCimento barata
3º Sgt Pm rg 16431 antônio ramoS FilHo
3º Sgt Pm rg 21751 maria Célia malCHer teixeira 
CarvalHo
3º Sgt Pm rg 13392 ana Cláudia gonçalveS de oliveira
3º Sgt Pm rg 14615 edina borgeS moraeS
3º Sgt Pm rg 10548 FranCiSCo duarte de Souza
Cb Pm rg 25845 adriana do SoCorro oliveira do egito
Cb Pm rg 9509 Carmen maCHado rodrigueS
Cb Pm rg 12182 Sandra do SoCorro SouSa PantoJa
Cb Pm rg 13076 SebaStião da Silva do naSCimento
Cb Pm rg 13444 Janeide Pinto de Figueiredo
Cb Pm rg 14290 elna CriStina teixeira tourão
Cb Pm rg 12168 maria odinéa nuneS da luz
Cb Pm rg 21748 raimunda CardoSo virgolino
Cb Pm rg 21887 arinaldo barboSa da Silva
Cb Pm rg 14363 nazaré do SoCorro rodrigueS de melo
Cb Pm rg 14097 ordalênia valente da CoSta
Cb Pm rg 10236 Félix Jaime monteiro da CoSta
Cb Pm rg 10038 Célia Cláudia PaSSinHo da Silva
Cb Pm rg 12183 Célia Santana de oliveira
art. 2º este decreto entra em vigor a contar da data de sua 
publicação
art. 3º revogam-se as disposições em contrário.
PaláCio do governo, 5 de JulHo de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

DEcREto
o governador do eStado do Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 135, incisos iii, vii e x da 
Constituição estadual; e
Considerando o decreto nº. 892, de 11 de novembro de 2013, o 
qual regulamenta a renovação de Policiais militares da reserva 
remunerada da Polícia militar e do Corpo de bombeiros militar do 
Pará, conforme art. 30 do referido decreto;
Considerando o ofício nº. 0447 /2018 – dP-Cbm, de 7 de 
maio de 2018, do Comando-geral do CbmPa e as informações 
constantes no Processo nº. 2018/204433, com parecer favorável 
da Procuradoria-geral do estado e da Secretaria de estado de 
Planejamento,
d e C r e t a:
art. 1º Ficam convocados, pelo período de 2 (dois) anos, a 
contar de 6 de julho de 2018, os bombeiros militares da reserva 
remunerada abaixo nominados, de acordo com a lei nº. 7.730, 

de 19 de setembro de 2013, que altera e acrescenta dispositivo 
na lei estadual nº. 5.251, de 31 de julho de 1985.
Subten bm rr William bernardo CardoSo da Cruz
Subten bm rr CarloS alberto da Silva barroS
Subten bm rr ailSon PantoJa barboSa Júnior
Subten bm rr marCo antônio da Silva CoSta
Subten bm rr WilSon Ferreira da Silva
Subten bm rr manoel de JeSuS Siqueira gaSPar
Subten bm rr antônio Pereira de mendonça
Subten bm rr JoSé anilton de melo Souza
Subten bm rr auguSto JoSé maia PinHeiro
Subten bm rr Pedro guilHerme naSCimento gomeS
Subten bm rr JoSé ruFino de oliveira Figueira
Subten bm rr JeSuS nazareno CoSta Paula
Subten bm rr elon roCHa do naSCimento
Subten bm rr moiSéS dutra de lima
Subten bm rr oraCÍdio Correa rabelo
Subten bm rr ranilSon monteiro trindade
Subten bm rr moiSéS dantaS Souza
Subten bm rr luCivaldo CHagaS Figueiredo SantoS
Subten bm rr WaSHington luiS brabo da Silva
Subten bm rr rui valente de brito
Subten bm rr raimundo nonato martinS lima
Subten bm rr CarloS alberto CardoSo doS reiS
Subten bm rr alCir martinS de andrade
Subten bm rr luiz CarloS da Silva Cartro
Subten bm rr antônio meSSiaS Pereira laurido
Subten bm rr JoCtã Paula da CoSta
Subten bm rr JoSé auguSto lima barboSa
Subten bm rr ângelo queiroz de almeida
Subten bm rr antônio CarloS neveS CoSenza
Subten bm rr reginaldo Pereira de miranda
Subten bm rr João Paulo gomeS da CoSta
Subten bm rr márCio natalino da mata CunHa
Subten bm rr Sandoval naSCimento Júnior
Subten bm rr antonio SantoS
Subten bm rr edenilSon Souza roCHa
Subten bm rr manoel geremiaS CoSta
Subten bm rr Jomar Jardim doS SantoS
Subten bm rr SebaStião do S. da CoSta laranJeira
Subten bm rr álvaro Peixoto de oliveira Júnior 
Subten bm rr ueriSSon SantoS e Silva
Subten bm rr SebaStião araúJo da Silva
Subten bm rr HernanY Henrique da Silva guedeS
Subten bm rr dival PonteS de Souza
Subten bm rr raimundo antônio Feio da CoSta
Subten bm rr Silvio aldemiro Pereira monteiro
Subten bm rr natanael Pereira da Cruz
Subten bm rr JoCel da Silva Sena
Subten bm rr FranCiSCo edmar da Silva vieira
Subten bm rr luiS Cláudio CoSta reiS
Subten bm rr JoSé delival Souza de CarvalHo
Subten bm rr Haroldo JoSé aSSunção nobre
Subten bm rr raimundo nonato Paixão de lima
1º Sgt bm rr Fernando lobo FernandeS
1º Sgt bm rr eldSon naSCimento neveS
1º Sgt bm rr FiladelFo PeSSoa nuneS FilHo
2º Sgt bm rr FranCiSCo da Cruz CoSta
3º Sgt bm rr gilberto de moraeS PantoJa
3º Sgt bm rr FranCiSCo Jorge Peixoto da Silva
3º Sgt bm rr Caetano Pereira
Cb bm rr luiS CarloS SouSa do eSPÍrito Santo
art. 2º este decreto entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.
PaláCio do governo, 5 de JulHo de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

DEcREto
o governador do eStado do Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art.135, inciso iii, da Constituição 
estadual, e
Considerando a necessidade de cumprimento da decisão 
judicial proferida nos autos da ação ordinária nº. 0828230-
32.2017.8.14.0301, em favor de miCHell KoSeKi de CáPua;
Considerando os termos do ofício nº. 2126/2018, datado de 25 
de maio de 2018, da Procuradoria-geral do estado, constante no 
Processo nº. 2018/237362,
r e S o l v e:
art. 1º nomear, de acordo com o art. 34, § 1º, da Constituição 
estadual, combinado com o art. 6º, inciso i, da lei estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, o candidato constante neste 
decreto para exercer, em virtude de aprovação no Concurso 
Público C-203, o cargo a seguir discriminado, com lotação na 
Polícia Civil do estado do Pará - PCPa.
CARGO: INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL
miCHell KoSeKi de CáPua – Sub judice
art. 2º este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 5 de JulHo de 2018.

simão jAtENE
governador do estado
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DEcREto
o governador do eStado reSolve:
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 do SoCorro PireS Souza do 
cargo em comissão de assessor especial ii, a contar de 2 de 
julho de 2018.
PaláCio do governo, 4 de JulHo de 2018.

simão jAtENE
governador do estado

protocolo: 334770

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

poRtARiA Nº. 1.084/2018-ccG DE 5 DE julHo DE 2018
o CHeFe da CaSa Civil da governadoria do eStado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 
2.168, de 27 de maio de 1997, combinado com o art. 1º, § 2º, 
inciso i, do decreto nº. 1739, de 7 de abril de 2017, e
ConSiderando os termos do Processo nº. 2018/301459,
r e S o l v e:
autorizar izabela Jatene de Souza, Secretária extraordinária 
de estado de municípios Sustentáveis - SeemSu, a viajar para 
o município de Jacundá/Pa, no dia 6 de julho de 2018, visando 
participar de Programação de governo naquela municipalidade, 
enquanto agenda integrada dos municípios Sustentáveis, que 
fazem parte do Programa municípios Sustentáveis.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se
CaSa Civil da governadoria do eStado, 5 de JulHo de 
2018.
adenauer gÓeS 
Chefe da Casa Civil da governadoria do estado

poRtARiA Nº. 1.085/2018-ccG DE 5 DE julHo DE 2018
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, e
ConSiderando os termos do Processo nº. 2018/297382,
r e S o l v e:
i. exonerar marileY Katia aguiar da Silva do cargo em 
comissão de gerente de unidade SeduC na escola, código geP-
daS-011.3, com lotação na Secretaria de estado de educação, a 
contar de 1º de julho de 2018.
ii. nomear mateuS maranHão lima para exercer o cargo em 
comissão de gerente de unidade SeduC na escola, código geP-
daS-011.3, com lotação na Secretaria de estado de educação, a 
contar de 1º de julho de 2018.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se
CaSa Civil da governadoria do eStado, 5 de JulHo de 
2018.
adenauer gÓeS 
Chefe da Casa Civil da governadoria do estado

poRtARiA Nº. 1.086/2018-ccG DE 5 DE julHo DE 2018
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, e
ConSiderando os termos do Processo nº. 2018/301199,
r e S o l v e:
i. exonerar JoSé Walter de CarvalHo rolim do cargo em 
comissão de gestor de unidade SeduC na escola, código geP- 
daS-011.3, com lotação na Secretaria de estado de educação, a 
contar de 1º de julho de 2018.
ii. nomear Helena de nazaré Cruz da Paz para exercer o 
cargo em comissão de gerente de unidade SeduC na escola, 
código geP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de estado de 
educação, a contar de 1º de julho de 2018.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se
CaSa Civil da governadoria do eStado, 5 de JulHo de 
2018.
adenauer gÓeS 
Chefe da Casa Civil da governadoria do estado

poRtARiA Nº. 1.087/2018-ccG DE 5 DE julHo DE 2018
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, e
ConSiderando os termos do Processo nº. 2018/295119,
r e S o l v e:
nomear geziel diaS loPeS para exercer o cargo em comissão 
de gerente de Projetos de Proteção Social, código geP-
daS-012.3, com lotação na Secretaria de estado de assistência 
Social, trabalho, emprego e renda, a contar de 1º de julho de 
2018.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se
CaSa Civil da governadoria do eStado, 5 de JulHo de 
2018.
adenauer gÓeS 
Chefe da Casa Civil da governadoria do estado

poRtARiA Nº. 1.088/2018-ccG DE 5 DE julHo DE 2018
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, e
ConSiderando os termos do Processo nº. 2018/292161,
r e S o l v e:
i. exonerar leoPérCio barboSa Fôro do cargo em comissão de 
Coordenador, código geP-daS-011.4, com lotação na Secretaria 
de estado de meio ambiente e Sustentabilidade, a contar de 1º 
de julho de 2018.
ii. nomear luCaS gonçalveS da Silva para exercer o cargo em 
comissão de Coordenador, código geP-daS-011.4, com lotação 
na Secretaria de estado de meio ambiente e Sustentabilidade, a 
contar de 1º de julho de 2018.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se
CaSa Civil da governadoria do eStado, 5 de JulHo de 
2018.
adenauer gÓeS
Chefe da Casa Civil da governadoria do estado

poRtARiA Nº. 1.089/2018-ccG DE 5 DE julHo DE 2018
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, e
ConSiderando os termos do Processo nº. 2018/292161,
r e S o l v e:
i. exonerar luCaS gonçalveS da Silva do cargo em comissão 
de gerente, código geP-daS-011.3, com lotação na Secretaria 
de estado de meio ambiente e Sustentabilidade, a contar de 1º 
de julho de 2018.
ii. nomear Claudio mateuS antuneS maCedo para exercer 
o cargo em comissão de gerente, código geP-daS-011.3, 
com lotação na Secretaria de estado de meio ambiente e 
Sustentabilidade, a contar de 1º de julho de 2018.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se
CaSa Civil da governadoria do eStado, 5 de JulHo de 
2018.
adenauer gÓeS
Chefe da Casa Civil da governadoria do estado

poRtARiA Nº. 1.090/2018-ccG DE 5 DE julHo DE 2018
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, e 
ConSiderando os termos do Processo nº. 2018/292161,
r e S o l v e:
nomear leoPérCio barboSa Fôro para exercer o cargo em 
comissão de diretor de gestão administrativa e Financeira, 
código geP-daS-011.5, com lotação na Secretaria de estado de 
meio ambiente e Sustentabilidade, a contar de 1º de julho de 
2018.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se
CaSa Civil da governadoria do eStado, 5 de JulHo de 
2018.
adenauer gÓeS
Chefe da Casa Civil da governadoria do estado

ExtRAto 1° tAc – tERmo ADitivo Ao coNtRAto N° 
11/2018-ccG
tERmo ADitivo: 1
pARtEs: Casa Civil da governadoria do estado do Pará e o 
Centro de integração empresa-escola - Ciee 
coNtRAto: 11/2018-CCg
DAtA DA AssiNAtuRA: 29/06/2018
vAloR EstimADo Do ADitivo: r$ 3.000 (três mil reais) 
viGêNciA: 29/06/2018 a 01/04/2019
clAssificAção Do oBjEto: acréscimo do quantitativo do 
objeto contratual no percentual de 25% (vinte e cinco por cento)
justificAtivA: art. 65, §1º da lei 8.666/93. 
ExERcício: 2018
oRçAmENto: 
Órgão: 8338
Função: 04
Sub-função: 122
Programa: 1297
Projeto/atividades: 8314
elemento de despesa: 339039
Fonte: 0101
coNtRAtADo: Centro de integração emPreSa-eSCola – 
Ciee 
ENDEREço: rua dos mundurucus, nº 2710, bairro Cremação, 
CeP 66.040-270, belém/Pa.  
telefone: (091) 3202-1450/32028-1455
foro: belém/Pará
oRDENADoR
adenauer marinHo de oliveira goeS
Chefe da Casa Civil da governadoria do estado do Pará

protocolo: 334771

DispENsA DE licitAção
.

ExtRAto DE DispENsA DE licitAção N.º 09/2018
pRocEsso Nº: 2018/294.190
Contratante:
CaSa Civil da governadoria, inscrita no CnPJ sob o n°. 
07.730.458/0001-45.
Contratado:
organização SoCial Pará 2000, inscrita no CnPJ sob o nº. 
03.584.058/0001-18.
obJeto: locação de espaço físico para a realização de 
Programação Oficial de Governo.
data da aSSinatura: 03/07/2018.
Fundamentação legal: art. 24, xxiv, da lei nº. 8.666/93.
valor: r$ 68.560,00 (sessenta e oito mil e quinhentos e 
sessenta reais).
dotação orçamentária:
Órgão 11105; Função: 04; Sub-função: 122; Programa: 1297;  
Proj. ativ.: 8314; Fonte 0101; nat. despesa: 339039; ação 
233368.
ordenador
adenauer góes
Chefe da Casa Civil
ratiFiCação de diSPenSa
ato: 09
número da dispensa: 09/2018
data: 03/07/2018
ordenador: adenauer góes
Chefe da Casa Civil da governadoria

protocolo: 334364

.

.

NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO E 
CIDADANIA

.

.

.

DiÁRiA
.

poRtARiA Nº 067/2018-NAc  de 05 de julho de 2018
a diretora de  adminiStração e FinançaS do núCleo de 
artiCulação e Cidadania, no uso de suas atribuições legais,
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 2018/301731.
reSolve:
Conceder a servidora, Fádia de Souza FranCo KHaYat, 
Colaboradora eventual, CPF nº. 531.553.352-20, 01 e ½ (uma e 
meia) diária, para custear despesas com viagem para Salinópolis, 
no período de 12 a 13/07/2018, para participar de reunião de 
precursão com a equipe técnica do Projeto “Família e Cidadania”.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se,
núCleo de artiCulação e Cidadania, 05 de julho de 2018.
Suene lima Colonnelli
diretora de administração e Finanças

protocolo: 334556

vicE-GovERNADoRiA Do 
EstADo

.

coNtRAto
.

ExtRAto DE coNtRAto
Contrato: 010/2018 - gvg
modalidade: inexigibilidade de licitação
valor global: r$- 32.100,00
data da assinatura: 05 de julho de 2018
vigência: 05/07/2018 a 04/08/2018
objeto: realização de 03 shows musicais na cidade de tucumã,  
nos dias 06, 07 e 08/07/2018.
dotação orçamentária:
Programa - 1424
PtreS - 32.8253
ação - 232240
natureza da despesa - 33.90.39
Fonte do recurso - 0101000000
Plano interno - 523.000.8253C
Contratado:
Contratado: qualitY ProduçÕeS de eventoS eireli ltda, 
CnPJ 19.256.118/0001-03, rua nova Primeira, 398, altos/Casa 
a - CeP 66.033-570 - Condor / belém Pa, telefone (91) 3272-
0633.
ellen Cristiane da Silva moreira
 ordenadora de despesa
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ExtRAto DE coNtRAto
Contrato: 009/2018 - gvg
modalidade: inexigibilidade de licitação
valor global: r$- 37.800,00
data da assinatura: 05 de julho de 2018
vigência: 05/07/2018 a 04/08/2018
objeto: realização de 03 shows musicais na cidade de  São Félix 
do xingú,,  nos dias 06, 07 e 08/07/2018.
dotação orçamentária:
Programa - 1424
PtreS - 32.8253
ação - 232240
natureza da despesa - 33.90.39
Fonte do recurso - 0101000000
Plano interno - 523.000.8253C
Contratado:
Contratado: qualitY ProduçÕeS de eventoS eireli ltda, 
CnPJ 19.256.118/0001-03, rua nova Primeira, 398, altos/Casa 
a - CeP 66.033-570 - Condor / belém Pa, telefone (91) 3272-
0633.
ellen Cristiane da Silva moreira
 ordenadora de despesa

protocolo: 334244

RAtificAção DE DispENsA DE licitAção
.

tERmo DE RAtificAção DE iNExiGiBiliDADE DE 
licitAção Nº 08/2018
ratiFiCo a inexigibilidade de licitação para contratação direta 
da qualitY ProduçÕeS de eventoS eireli ltda, CnPJ 
19.256.118/0001-03, rua nova Primeira, 398, altos/Casa a - 
CeP 66.033-570 - Condor / belém Pa, telefone (91) 3272-0633, 
para pagamento de cachê artístico para músicos que participarão 
do Projeto Caravana Social, nos dias 06 a 08/07/2018.
autorizo o empenho da despesa.
belém-Pa, 05 de julho de 2018.
autoridade ratiFiCadora:
ellen CriStiane da Silva moreira
ordenadora de despesa do gabinete do vice-governador
tERmo DE RAtificAção DE iNExiGiBiliDADE DE 
licitAção Nº 07/2018
ratiFiCo a inexigibilidade de licitação para contratação direta 
da qualitY ProduçÕeS de eventoS eireli ltda, CnPJ 
19.256.118/0001-03, rua nova Primeira, 398, altos/Casa a - 
CeP 66.033-570 - Condor / belém Pa, telefone (91) 3272-0633, 
para pagamento de cachê artístico para músicos que participarão 
do Projeto Beneficente Musicart, nos dias 06 a 08/07/2018.
autorizo o empenho da despesa.
belém-Pa, 05 de julho de 2018.
autoridade ratiFiCadora:
ellen CriStiane da Silva moreira
ordenadora de despesa do gabinete do vice-governador

protocolo: 334246

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

licENçA pARA tRAtAmENto DE sAúDE
.

portaria nº 394/2018-pGE.G.Belém, 04 de julho de 2018
o Procurador-geral adjunto administrativo, no uso das suas 
atribuições legais...
ConSiderando o disposto no art. 81 da lei 5.810/94 e ainda a 
apresentação do laudo médico da Sead nº 31233.
reSolve:
ConCeder 90 (noventa) dias de licença para tratamento de 
saúde ao servidor abelardo Sérgio bacelar da Silva, identidade 
funcional nº 4000404/4, no período de 09.04 a 07.07.2018, de 
acordo com o laudo médico nº 31233 da Sead.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
guStavo tavareS monteiro
Procurador-geral adjunto administrativo

protocolo: 334062
portaria nº 393/2018-pGE.G.jBelém, 04 de julho de 2018
o Procurador-geral adjunto administrativo, no uso das suas 
atribuições legais...
ConSiderando o disposto no art. 81 da lei 5.810/94 e ainda a 
apresentação do laudo médico da Sead nº 29285.
reSolve:
ConCeder 163 (cento e sessenta e três) dias de licença para 
tratamento de saúde do servidor Juraci neri Castro Filho, 
identidade funcional nº 5139201/1, no período de 21.03 a 
30.08.2018, de acordo com o laudo médico nº 29285 da Sead.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
guStavo tavareS monteiro
Procurador-geral adjunto administrativo

protocolo: 334057

DEsiGNAR sERviDoR
.

portaria nº 389/2018-pGE.G.Belém, 04 de julho de 2018
o Procurador-geral adjunto administrativo, no uso das suas 
atribuições legais...
reSolve:
designar a servidora anaclan alves, id. Funcional nº 80845044/2, 
para responder pela Chefia da Secretaria da Dívida Ativa, por 
motivo de gozo de licença prêmio da titular zurishaday Silveira 
da Silva nascimento, id. Funcional nº 55586347/2, no período 
de 09.07 a 07.08.18.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
guStavo tavareS monteiro
Procurador-geral adjunto administrativo

protocolo: 334049
portaria nº 390/2018-pGE.G.Belém, 04 de julho de 2018
o Procurador-geral adjunto administrativo, no uso das suas 
atribuições legais...
reSolve:
deSignar a Procuradora do estado maria eliSa brito loPeS, 
id. Funcional nº 54196201/2, para responder pela Coordenação 
da Procuradoria Cível, trabalhista e administrativa, por motivo 
de gozo de licença prêmio da titular Caroline teixeira da 
Silva ProFeti, id. Funcional nº 5807166/1, no período 25.06 
a 24.07.18.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
guStavo tavareS monteiro
Procurador-geral adjunto administrativo

protocolo: 334050
portaria nº 391/2018-pGE.G.Belém, 04 de julho de 2018
o Procurador-geral adjunto administrativo, no uso das suas 
atribuições legais...
reSolve:
designar a servidora Samira ribeiro borges, id. Funcional nº 
57225240/4, para responder pela Coordenação Financeira, por 
motivo de férias da titular Katiane Cristina da Silva borges, id. 
Funcional nº 5888805/1, no período de 16.07 a 14.08.18.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
guStavo tavareS monteiro
Procurador-geral adjunto administrativo

protocolo: 334055

.

.

DEsiGNAR fiscAl DE coNtRAto
.

portaria nº 398 /2018 – pGE. G                                     
Belém (pA), 05 de julho de 2018.
o ProCurador-geral do eStado, no uso de suas atribuições 
legais, reSolve
i – deSignar o servidor Jorge vagner Pereira Soares, técnico 
de Procuradoria, matrícula nº 57188120/1, para acompanhar 
e fiscalizar o CONTRATO Nº 013/2018 – A P GONÇALVES 
ComerCial;
II – As atribuições de fiscalização estão insertas no item 11.2, 
Cláusula décima Primeira, do Contrato;
iii – deSignar como Fiscal Substituta a servidora Cláudia 
Cartagenes bouth, auxiliar de administração C, matrícula nº 
2009560/1.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
oPHir FilgueiraS CavalCante Junior
Procurador-geral do estado.

protocolo: 334490

.

.

coNtRAto
.

publicação do Extrato de contrato: 013/2018-pGE
exercício: 2018
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 002/2018 - PGE
data da assinatura: 05/07/2018
vigência: 05/07/2018 a 05/07/2019
valor global: r$ 73.849,90 (setenta e três mil, oitocentos e 
quarenta e nove reais e noventa centavos)
dotação orçamentária: Funcional Programática: 
25101.03.122.1297.8338 – elemento de despesa: 339030 -  
Fonte: 0101
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento 
de materiais de expediente, de acordo com as condições, 
quantidades e especificações técnicas do Anexo I (Termo de 
referência do edital de licitação)
Contratada: a P gonçalveS ComerCial
CnPJ: 06.943.213/0001-33
endereço: Conjunto euclides Figueiredo, rua C, nº 16, bairro: 
marambaia, belém-Pa, CeP: 66.620-740
ordenador: oPHir FilgueiraS CavalCante Junior – 
Procurador-geral do estado do Pará

protocolo: 334488

ApostilAmENto
.

ApostilA Nº 002 Do coNtRAto Nº 012/2017 – pGE
o Procurador-geral do estado do Pará, no uso das atribuições 
que lhe são delegadas pelo decreto de 19 de agosto de 2016, 
publicado no d.o.e. nº 33.195 e, com base no § 8º do art. 65 
da lei nº 8.666/93, reSolve: aplicar o apostilamento sobre a 
funcional programática do Contrato nº 012/2017-PGE, firmado 
entre a Procuradoria-geral do estado e a drive a inFormátiCa 
ltda, CnPJ/mF nº 00.677.870/0003-61, com vistas a aquisição 
de equipamentos, softwares e suprimentos de informática, 
passando esta a ser: ug: 25101 - Funcional Programática: 
25101.03.092.1424.6806, elemento de despesa: 449052, 
Fonte: 0101.
belém (Pa), 05 de julho de 2018.
oPHir FilgueiraS CavalCante Junior - Procurador-geral do 
estado

protocolo: 334115

féRiAs
.

portaria nº 396/2018-pGE.G. Belém, 04 de julho de 2018.
o Procurador-geral adjunto administrativo, no uso das suas 
atribuições legais …
reSolve:
interromPer por necessidade de serviço, o gozo de férias dos 
servidores abaixo relacionados:

nome id. 
Funcional Portaria de Concessão data de interrupção

adriana Franco borges gouveia 54188221/1 nº 263/2018-Pge.g de 04.05.2018 10.07.2018
Carla nazaré Jorge melém Souza 5707544/2 nº 263/2018-Pge.g de 04.05.2018 10.07.2018
Fabricia araujo alves de Sousa 6400657/2 nº 300/2018-Pge.g de 24.05.2018 29.06.2018

luciana Cristina brito 5930954/1 nº 263/2018-Pge.g de 04.05.2018 21.06.2018
mahira guedes Paiva barros 54196751/1 nº 263/2018-Pge.g de 04.05.2018 10.07.201

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
guStavo tavareS monteiro
Procurador-geral adjunto administrativo

protocolo: 334072
portaria nº 397/2018-pGE.G.Belém, 04 de julho de 2018
o Procurador-geral adjunto administrativo, no uso das suas 
atribuições legais …
reSolve:
autorizar o Procurador do estado raFael FelgueiraS rolo, 
id. Funcional 57224172/ 1, a se afastar de suas funções no 
período de 05.07 a 13.07.18, para gozo de residual de férias 
referente ao período aquisitivo 2015/2016.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
guStavo tavareS monteiro
Procurador-geral adjunto administrativo

protocolo: 334218
portaria nº 395/2018-pGE.G.Belém, 04 de julho de 2018
o Procurador-geral adjunto administrativo, no uso de suas 
atribuições legais...
reSolve:
autorizar o gozo de residual de férias dos servidores abaixo 
relacionados:

nome id. Funcional Portaria de interrupção Período gozo 
ana Paula dos Santos neves dutra 57205271/2 nº 256/2018-Pge.g de 02.05.18 02.07 a 17.07.18

barbara nobre lobato 8400600/1 nº 115/2018-Pge.g de 28.05.18 23.07 a 06.08.18
bianca ormanes da Cunha 5896368/1 nº 672/2017-Pge.g de 26.10.17 05.07 a 23.07.18
Caio de azevedo trindade 5819075/1 nº 071/2018-Pge.g de 31.01.18 16.07 a 22.07.18

Carolina ormanes massoud 5858909/1 nº 452/2017-Pge.g de 19.07.17 02.07 a 10.07.18
Florentino José neves dos Santos 6121543/1 nº 359/2018-Pge.g de 19.06.18 16.07 a 30.07.18

gustavo da Silva lynch 57223902/1 nº 115/2018-Pge.g de 28.02.18 04.07 a 26.07.18
José eduardo Cerqueira gomes 54196749/1 nº 586/2017-Pge.g de 19.09.17 13.07 a 27.07.18

lara vinagre Sefer 8011824/1 nº 780/2017-Pge.g de 14.12.17 09.07 a 23.07.18
lorena Costa Santos 54180576/2 nº 633/2017-Pge.g de 10.10.17 23.07 a 11.08.18

vanuza Costa Conceição 5933104/1 nº 314/2018-Pge.g de 04.06.18 16.07 a 24.07.18
victor andré teixeira lima 5859271/1 nº 207/2018-Pge.g de 10.04.18 02.07 a 21.07.18

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
guStavo tavareS monteiro
Procurador-geral adjunto administrativo

protocolo: 334065

.

.

FUNDAÇÃO PROPAZ

.

poRtARiA
.

portaria nº 392 DE 05 DE julHo DE 2018
a PreSidente da Fundação ProPaz, no uso das atribuições 
legais, que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doe 
nº. 33544, de 24 de Janeiro de 2018, bem como através da lei 
8.097 de 01 de janeiro de 2015 e ainda,
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ConSiderando a essencialidade das atividades desta Fundação, 
que suscitam a prorrogação da jornada de trabalho, tendo em vista a 
necessidade do serviço;
ConSiderando o disposto na alínea “a” parágrafo 1º do art. 137 
da lei 5.810/94;
ConSiderando os termos contidos no processo 2018/177489.
reSolve:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 01/07/2018, 
de acordo com a legislação vigente, no percentual de 60% (sessenta 
por cento) sobre o salário base, ao servidor murillo da Silva 
miranda, técnico de administração e Finanças/administrador, 
matrícula n° 5936670/1.
Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a 
critério desta Fundação e não se incorporará para nenhum efeito à 
remuneração ou provento do(a) servidor(a).
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
môniCa altman Ferreira lima
Presidente da Fundação ProPaz

protocolo: 334247

.

.

licENçA pRêmio
.

portaria nº 390 DE 04 DE julHo DE 2018
a PreSidente da Fundação ProPaz, no uso das atribuições 
legais, que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doe nº. 
33544, de 24 de Janeiro de 2018, bem como através da lei 8.097 de 
01 de janeiro de 2015 e ainda,
ConSiderando o disposto no artigo 98 da lei 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e, ainda, de acordo com o ProCeSSo 2018/275861.
reSolve:
i – ConCeder ao servidor vagno ramoS da Silva, id. Funcional 
nº 3228932/1, ocupante do cargo de diretor de Políticas Sociais, 
30 (trinta) dias restantes de licença Prêmio no período de 02 à 
31/07/2018, referente ao triênio 2004 / 2007.
.dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
môniCa altman Ferreira lima
Presidente da Fundação ProPaz

protocolo: 334122

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

portaria nº 391 DE 05  DE julHo DE 2018
a PreSidente da Fundação ProPaz, no uso das atribuições 
legais, que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doe nº. 
33544, de 24 de Janeiro de 2018, bem como através da lei 8.097 de 
01 de janeiro de 2015 e ainda,
ConSiderando a ausência da Procuradora Fundacional titular desta 
Fundação, em virtude de usufruto de férias, no período de 02  a 
31/07/2018, bem como o memorando nº 052/2018 gab/ProPaz.
r e S o l v e:
i - deSignar a servidora milena Kzan meSquita da Silva, 
matrícula nº 57211969/1, ocupante do cargo de téCniCo em 
geStão PúbliCa, para responder pela Coordenação do núcleo 
regional, durante a ausência e impedimento do titular, rogélio 
relvaS d`oliveira, matrícula nº 5919880/1 em férias no período 
de 01 à 30/06/2018.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
môniCa altman Ferreira lima
Presidente da Fundação ProPaz

protocolo: 334132

.

.

tERmo ADitivo A coNtRAto
.

ExtRAto Do pRimEiRo tERmo ADitivo Ao coNtRAto 
N°015/2017 – fuNDAção pRopAz
N° Do coNtRAto: 015/2017
ADitivo: 1°
ExERcício: 2018
pRocEsso N°: 2017/34408
OBJETO: O presente Termo tem por finalidade Alterar a Cláusula 
décima oitava – da vigência, conforme lei 8.666/93 art. 57, inciso 
ii, passando a vigorar do dia 04 de Julho 2018 até dia 02 de Julho 
de 2019.
Fundamento legal: lei 8.666/93 art. 57, inciso ii.
Contratado: norte loCadora ServiçoS eirelli.
CnPJ: 08.949.785/0001-55.
endereço: estrada do tapanã, n°08, bairro icoraci – CeP: 66.833-
075, telefone: (91) 3222-7830, belém/Pa.
data da aSSinatura: 03/07/2018.
ordenador reSPonSável: môniCa altman Ferreira lima
môniCa altman Ferreira lima
Presidente
Fundação ProPaz

protocolo: 334260

DiÁRiA
.

REsumo DA portaria nº 383 DE 03 DE julHo DE 2018
nome: alfredo arnaldo luna ampueiro
Cargo: assistente de gabinete
nº de diárias: ½ (meia)
origem: belém/Pa
destino: Castanhal/Pa.
data: 30/06/2018.
objetivo: acompanhamento e execução das ações do Programa 
identidade Jovem - id durante a realização da caravana do ProPaz 
Cidadania no município supracitado.
 dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
môniCa altman Ferreira lima
Presidente da Fundação ProPaz
 REsumo DA portaria nº 384 DE 03 DE julHo DE 2018
nome: tatiana melo do nascimento
Cargo: gerente
nº de diárias: ½ (meia)

origem: belém/Pa
destino: Castanhal/Pa.
data: 28/06/2018.
objetivo: mobilização para a realização do aulão do ProPaz enem no 
município supracitado.
 dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
môniCa altman Ferreira lima
Presidente da Fundação ProPaz
 REsumo DA portaria nº 385 DE 03 DE julHo DE 2018
nome: tatiana melo do nascimento
Cargo: gerente
nº de diárias: ½ (meia)
origem: belém/Pa
destino: São Francisco do Pará/Pa.
data: 30/06/2018.
objetivo: Coordenação e execução do aulão do ProPaz enem no 
município supracitado.
 dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
môniCa altman Ferreira lima
Presidente da Fundação ProPaz
 REsumo DA portaria nº 386 DE 03 DE julHo DE 2018
nome: Joel de Sousa mesquita
Cargo: assessor administrativo
nº de diárias: ½ (meia)
origem: belém/Pa
destino: Castanhal/Pa.
data: 28/06/2018.
objetivo: apoio administrativo à servidora do ProPaz enem na 
mobilização, coordenação e execução do aulão que acontecerá no 
município supracitado.
 dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
môniCa altman Ferreira lima
Presidente da Fundação ProPaz
REsumo DA portaria nº 387 DE 04 DE julHo DE 2018
nome:ronaldo da Silva moreira
Cargo: Secretario de diretoria
nº de diárias: ½ (meia)
origem: belém/Pa
destino: Castanhal/Pa.
data: 30/06/2018.
objetivo: apoio operacional aos professores do  ProPaz enem na 
realização do aulão, no município supracitado.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
môniCa altman Ferreira lima
Presidente da Fundação ProPaz
REsumo DA portaria nº 389 DE 04 DE julHo DE 2018
nome: michel lima de Souza
Cargo: assessor operacional
nº de diárias: ½ (meia)
origem: belém/Pa
destino: Castanhal/Pa.
data: 30/06/2018
objetivo: apoio operacional a presidente da Fundação ProPaz no 
cumprimento de agenda de trabalho,  no município supracitado.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
môniCa altman Ferreira lima
Presidente da Fundação ProPaz

protocolo: 334120
REsumo DA portaria nº 388 DE 04 DE julHo DE 2018
Nome: Mônica Altman Ferreira Lima
Cargo: Presidente
nº de diárias: ½ (meia)
origem: belém/Pa
destino: Castanhal/Pa.
data: 30/06/2018
objetivo: Cumprir agenda de trabalho, onde irá participar das ações 
da Caravana do ProPaz Cidadania e do aulão do ProPaz enem no 
município supracitado.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
JuCilena maria borgeS Corrêa
diretor administrativo e Financeiro
Fundação ProPaz

protocolo: 334421

sEcREtARiA DE EstADo DE 
ADmiNistRAção

.

.

.

téRmiNo DE víNculo DE sERviDoR
.

poRtARiA N° 459 DE 29 DE juNHo DE 2018.
a SeCretária de eStado de adminiStração, no uso da 
competência delegada através do decreto governamental de 
1º de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial n° 31.824 de 
03.01.2011, e ainda,
Considerando os termos do Proc.n° 2018/287251.
reSolve:
exonerar a pedido, de acordo com o art.59 da lei n° 5810 de 
24/01/94, alCY FavaCHo ribeiro, mat. 54190870/1, do cargo 
de Professor ad-4, lotado na Secretaria de estado de educação - 
SeduC, a contar 01/02/2009.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
SeCretaria de eStado de adminiStração, 29 de Junho de 
2018.
aliCe viana SoareS monteiro
Secretária de estado de administração

protocolo: 333914
poRtARiA N° 460 DE 29 DE juNHo DE 2018.
a SeCretária de eStado de adminiStração, no uso da 
competência delegada através do decreto governamental de 

1º de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial n° 31.824 de 
03.01.2011, e ainda,
Considerando os termos do Proc.n° 2018/287302.
reSolve:
exonerar a pedido, de acordo com o art.59 da lei n° 5810 de 
24/01/94, JeFFerSon Ferreira PalHeta, mat. 57212810/1, do 
cargo de auxiliar operacional, lotado na Secretaria de estado de 
educação - SeduC, a contar 04/06/2018.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
SeCretaria de eStado de adminiStração, 29 de Junho de 
2018.
aliCe viana SoareS monteiro
Secretária de estado de administração

protocolo: 333916
poRtARiA N° 458 DE 29 DE juNHo DE 2018.
a SeCretária de eStado de adminiStração, no uso da 
competência delegada através do decreto governamental de 
1º de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial n° 31.824 de 
03.01.2011, e ainda,
Considerando os termos do Proc.n° 2018/202769.
reSolve:
exonerar a pedido, de acordo com o art.59 da lei n° 5810 de 
24/01/94, anderSon Ferreira damaSCeno, mat. 57193572/1, 
do cargo de técnico em radiologia, lotado na Fundação Santa Casa 
de misericórdia do Pará - FSCmP, a contar 27/04/2018.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
SeCretaria de eStado de adminiStração, 29 de Junho de 
2018.
aliCe viana SoareS monteiro
Secretária de estado de administração

protocolo: 333912

.

.

tERmo ADitivo A coNtRAto
.

1º tERmo ADitivo Ao coNtRAto Nº 15/2017 - sEAD
objeto: Prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 meses.
Funcional Programática: 04.244.1422.6801
natureza da despesa: 339037
Fonte: 0101006360
valor mensal: r$ 48.982,50
data de assinatura: 29/06/2018
vigência: 03/07/2018 a 02/07/2019
Contratado: limPar limPeza e ConServação ltda, empresa 
estabelecida na cidade de ananindeua- Pa, com sede na rua 
José marcelino de oliveira, PSg bom Jardim, 2, Sala a, bairro 
Centro,CeP:67.030-170, telefone: 3282-0822, inscrita no CnPJ/mF 
sob nº 08.775.721/0001-85.
ordenador: aliCe viana SoareS monteiro

protocolo: 334567

.

.

outRAs mAtéRiAs
.

poRtARiA Nº. 278/2018-DAf/sEAD, DE 05 DE julHo DE 
2018.
a diretora de adminiStração e FinançaS, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1546/2014 de 
02/07/2014 publicada no doe nº. 32.676 de 03/07/2014 e as que 
lhe foram delegadas pela Portaria n° 518/2014, de 10 de julho de 
2014, publicada no doe 32686 de 17/07/2014, e ainda;
ConSiderando o Processo nº2018/278361;
reSolve:
i- interromPer, a contar de 18.06.2018, por necessidade de 
serviço, o gozo das férias da servidora maria bernadete dela 
Flora Cruz, id. Funcional nº. 1376/2, ocupante do cargo de 
diretor, concedida através da Portaria nº. 192/2018-daF/Sead de 
21 de maio de 2018, publicada no doe nº. 33.623 de 23.05.2018.
ii- os efeitos desta Portaria retroagirão a 18.06.2018.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se,
SeCretaria de eStado de adminiStração, 05 de JulHo de 
2018.
vania CriStina SouSa rodrigueS
diretora de administração e Finanças

protocolo: 334102

poRtARiA Nº. 481/Gs, DE 05 DE julHo DE 2018.
a SeCretária de eStado de adminiStração, no uso da 
competência delegada através do decreto nº. 0593 de 15.02.80.
Considerando os termos do Proc. nº. 2016/438301.
reSolve:
Redistribuir, “ex-officio”, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca – SedaP,  para a Secretaria de meio 
ambiente e Sustentabilidade - SemaS, o servidor david oliveira 
luz, matrícula nº. 57191997/3, ocupante do cargo de técnico em 
gestão de Pesca e aquicultura. 
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
SeCretaria de eStado de adminiStração, 05 de julho de 
2018.
aliCe viana SoareS monteiro.
Secretária de estado de administração.

protocolo: 334772
poRtARiA Nº. 476/Gs, DE 05 DE julHo DE 2018.

a SeCretária de eStado de adminiStração, no uso da com-
petência delegada através do decreto nº. 0593 de 15.02.80.
Considerando os termos do Proc. nº. 2018/144934.
reSolve:
Redistribuir, “ex-officio”, da Secretaria de Estado de Educação - SE-
duC para a Fundação ProPaz, a servidora nayana leite Klautau 
Ferreira, matrícula nº. 54189682/4, ocupante do cargo de técnico 
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em gestão Pública. 
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
SeCretaria de eStado de adminiStração, 05 de julho de 
2018.

aliCe viana SoareS monteiro.
Secretária de estado de administração.

poRtARiA Nº. 477/Gs, DE 05 DE julHo DE 2018.
a SeCretária de eStado de adminiStração, no uso da com-
petência delegada através do decreto nº. 0593 de 15.02.80.
Considerando os termos do Proc. nº. 2017/430761.
reSolve:
Redistribuir, “ex-officio”, da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
- SeSPa para o Hospital ophir loiola, o servidor alessandro Franca 
de Souza, matrícula nº. 55587742/1, ocupante do cargo de médico. 
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
SeCretaria de eStado de adminiStração, 05 de julho de 
2018.

aliCe viana SoareS monteiro.
Secretária de estado de administração.

poRtARiA Nº. 478/Gs, DE 05 DE julHo DE 2018.
a SeCretária de eStado de adminiStração, no uso da com-
petência delegada através do decreto nº. 0593 de 15.02.80.
Considerando os termos do Proc. nº. 2016/9250.
reSolve:
Redistribuir, “ex-officio”, do Centro de Perícias Científicas “Renato 
Chaves” para a Secretaria de estado de Planejamento - SePlan, 
a servidora tatiane Cardoso gonçalves de Franca, matrícula nº. 
57205944/1, ocupante do cargo de assistente administrativo. 
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
SeCretaria de eStado de adminiStração, 05 de julho de 
2018.
aliCe viana SoareS monteiro.
Secretária de estado de administração.

poRtARiA Nº. 479/Gs, DE 05 DE julHo DE 2018.
a SeCretária de eStado de adminiStração, no uso da com-
petência delegada através do decreto nº. 0593 de 15.02.80.
Considerando os termos do Proc.Eletrônico Nº. 2018/293853.
reSolve:
Redistribuir, “ex-officio”, da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
- SeSPa para a Secretaria de estado de administração - Sead, o 
servidor Pedro Costa Filho, matrícula nº. 5168414/1, ocupante do 
cargo de motorista. 
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
SeCretaria de eStado de adminiStração, 05 de julho de 
2018.

aliCe viana SoareS monteiro.
Secretária de estado de administração.

poRtARiA Nº. 480/Gs, DE 05 DE julHo DE 2018.
a SeCretária de eStado de adminiStração, no uso da com-
petência delegada através do decreto nº. 0593 de 15.02.80.
Considerando os termos do Proc. nº. 2017/160190.
reSolve:
Redistribuir, “ex-officio”, do Instituto de Assistência dos Servidores 
do estado do Pará – iaSeP  para a Secretaria de estado de Plane-
jamento - SePlan, a servidora vanderly Camelo xavier, matrícula 
nº. 3153150/1, ocupante do cargo de técnico de administração e 
Finanças. 
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
SeCretaria de eStado de adminiStração, 05 de julho de 
2018.

aliCe viana SoareS monteiro.
Secretária de estado de administração.

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

.

ADmissão DE sERviDoR
.

portaria nº 100 de 05 de julho de 2018.
O Presidente da Imprensa Oficial do Estado no uso de suas 
atribuições,
resolve:
- nomear, luCila PonteS girão, para exercer o cargo em 
comissão geP-daS-011.2, SuPerviSor i, a contar de 01.07.2018.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
luÍS Cláudio roCHa lima
Presidente.

protocolo: 334245

.

.

tERmo DE HomoloGAção
.

HomoloGAção DE licitAção
o Presidente da imPrenSa oFiCial do eStado – ioe, no uso 
das atribuições legais que lhe são conferidas e considerando os 
termos do Processo licitatório realizado na modalidade de Pregão 
Eletrônico, sob o n.º 015/2018/IOE, tendo como objeto a aquisição 
de uniformes – Jalecos e Casacos, conforme especificações 
constantes no anexo ii – termo de referência do edital, o qual 
proclamou como vencedor o fornecedor n n de SouSa eireli 
resolve Homologar o referido certame, com base no disposto no 

art. 5º, inciso iv, da lei estadual n.º 6.474, de 06 de agosto de 
2002.
belém (Pa), 03 de julho de 2018.
luÍS Cláudio roCHa lima
Presidente

protocolo: 334011

.

.

supRimENto DE fuNDo
.

poRtARiA N.º 101/ioE, de 05 de julho de 2018.
O Presidente da Imprensa Oficial do Estado no uso de suas 
atribuições,
reSolve:
art. 1º Conceder a servidora Joana CriStina Pinto da 
roCHa CoSta, matrícula n° 702285/1, CPF/mF 189.730.192-
87, Suprimento de Fundos, no valor de r$ 1.400,00, (Hum mil e 
quatrocentos reais) destinados a atender as despesas urgentes e 
de Pronto Pagamento, a partir dos recursos, devendo os dispêndios 
a ser aplicado na seguinte natureza de deSPeSa:
Classificação da Despesa:
22.122.1297.8338.3390-30 - r$ 800,00 - Consumo
22.122.1297.8338-3390-39 - r$ 200,00 - Pessoa Jurídica
22.122.1297.8339.3390-36 - r$ 400,00 - Pessoa Física
art. 2º o período de aplicação e de 30 (trinta) dias a partir da data 
de emissão da ordem bancária, o responsável deverá prestar contas 
no prazo máximo 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
luÍS Cláudio roCHa lima
Presidente

protocolo: 334248

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA
ERRAtA Ao coNtRAto 21/2016, REf.
Ao 2º tERmo ADitivo DE 2017.
oNDE sE lê:
CnPJ :05.652.062/0001-13
lEiA-sE
CnPJ:11.186.436/0001-33

protocolo: 333951

.

.

outRAs mAtéRiAs
.

portaria nº 274 de 03 de julho de 2018
Considerando, o que dispõe o art. 9º do decreto nº 1.960 de 18 de 
janeiro de 2018, que visa a adequação da cessão dos servidores, 
cedidos para outros Órgãos do estado.
Ceder o servidor dailSon garCia de oliveira, matrícula nº 
3156664/1, ocupante do cargo de motorista, para o ministério 
Público de Contas dos municípios do estado do Pará, a contar do dia 
03 de julho de 2018, pelo prazo de 01(um)ano, com data término 
em 02/07/2019, podendo ser prorrogado por igual período, com 
ônus para o Órgão cessionário, observando o pagamento pelo 
cessionário, da remuneração integral do servidor e, o recolhimento 
das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 5º, § 1º e § 
2º, do decreto nº 1.960 de 18 de janeiro de 2018.
a presente Portaria entrará em vigor a partir do dia 03 de julho 
de 2018.
iriS aYreS de azevedo gama
Presidente

protocolo: 334533
portaria nº 275 de 03 de julho de 2018
revogar, a Portaria nº 381, de 22/11/2017, publicada no diário 
Oficial nº 33.510 de 04/12/2017, protocolo nº 256594, que prorro-
ga a cessão da servidora ângela maria CHaveS bezerra, matrí-
cula nº 5007321/1, ocupante do cargo de assistente administrati-
vo, para tribunal de Justiça do estado do Pará-tJe.
a presente Portaria entra em vigor a partir desta data.
iriS aYreS de azevedo gama
Presidente
portaria nº 276 de 03 de julho de 2018
Considerando, o que dispõe o art. 9º do decreto nº 1.960 de 18 de 
janeiro de 2018, que visa a adequação da cessão dos servidores, 
cedidos para outros Órgãos do estado.
Ceder a servidora ângela maria CHaveS bezerra, matrícula 
nº 5007321/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
para o tribunal de Justiça do estado do Pará -tJe, a partir de 03 
de julho de 2018, pelo prazo de 01(um)ano, com data término 
em 02/07/2019, podendo ser prorrogado por igual período, com 
ônus para o Órgão cessionário, observando o reembolso mensal, 
ao Órgão cedente, da remuneração da servidora, acrescido dos 
valores dos encargos sociais, nos termos do art. 4º, inciso ii e, art. 
6º § 2º do decreto nº 1.960, de 18 de janeiro de 2018.
a presente Portaria entra em vigor a partir desta data.
iriS aYreS de azevedo gama
Presidente

portaria nº 277 de 03 de julho de 2018
revogar, a Portaria nº 410, de 13/12/2017, publicada no diário 
Oficial nº 33.523 de 22/12/2017, protocolo nº 264031, que prorro-
ga a cessão do servidor Sergio luiz ribeiro da CoSta, matrícu-
la nº 5017378/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
para tribunal de Justiça do estado do Pará-tJe.
a presente Portaria entra em vigor a partir desta data.
iriS aYreS de azevedo gama
Presidente
portaria nº 278 de 03 de julho de 2018
Considerando, o que dispõe o art. 9º do decreto nº 1.960 de 18 de 
janeiro de 2018, que visa a adequação da cessão dos servidores, 
cedidos para outros Órgãos do estado.
Ceder o servidor Sergio luiz ribeiro da CoSta, matrícula nº 
5017378/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para o 
tribunal de Justiça do estado do Pará-tJe a partir de 03 de julho de 
2018, pelo prazo de 01(um)ano, com data término em 02/07/2019, 
podendo ser prorrogado por igual período, com ônus para o Órgão 
cessionário, observando o reembolso mensal, ao Órgão cedente, 
da remuneração do servidor, acrescido dos valores dos encargos 
sociais, nos termos do art. 4º, inciso ii e, art. 6º § 2º do decreto nº 
1.960 de 18 de janeiro de 2018.
a presente Portaria entra em vigor a partir desta data.
iriS aYreS de azevedo gama
Presidente
portaria nº 279 de 03 de julho de 2018
revogar, a Portaria nº 253 de 03/08/2017, publicada no diário 
Oficial nº 33.433 de 08/08/2017, protocolo nº 213222, que pror-
roga a cessão da servidora roSe marY ePiFânio de CarvalHo, 
matrícula nº 57232549/1, ocupante do cargo de assistente admi-
nistrativo, para o ministério Público do estado do Pará-mP.
a presente Portaria entra em vigor a partir desta data.
iriS aYreS de azevedo gama
Presidente
portaria nº 280 de 03 de julho de 2018
Considerando, o que dispõe o art. 9º do decreto nº 1.960 de 18 de 
janeiro de 2018, que visa a adequação da cessão dos servidores, 
cedidos para outros Órgãos do estado.
Ceder a servidora roSe marY ePiFânio de CarvalHo, matrícula 
nº 57232549/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
para o ministério Público do estado do Pará-mP, a partir de 03 de 
julho de 2018, pelo prazo de 01(um)ano, com data término em 
02/07/2019, podendo ser prorrogado por igual período, com ônus 
para o Órgão cessionário, observando o reembolso mensal, ao 
Órgão cedente, da remuneração do servidor, acrescido dos valores 
dos encargos sociais, nos termos do art. 4º, inciso ii e, art. 6º § 2º 
do decreto nº 1.960 de 18 de janeiro de 2018.
a presente Portaria entra em vigor a partir desta data.
iriS aYreS de azevedo gama
Presidente
portaria nº 281 de 03 de julho de 2018
revogar, a Portaria nº 060, de 06/03/2018, publicada no diário 
Oficial nº 33.576 de 13/03/2018, protocolo nº 288684, que prorro-
ga a cessão da servidora roSilene CoSta miranda, matrícula nº 
2010747/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para 
o ministério Público do estado do Pará-mP.
a presente Portaria entra em vigor a partir desta data.
iriS aYreS de azevedo gama
Presidente
portaria nº 282 de 03 de julho de 2018
Considerando, o que dispõe o art. 9º do decreto nº 1.960 de 18 de 
janeiro de 2018, que visa a adequação da cessão dos servidores, 
cedidos para outros Órgãos do estado.
Ceder a servidora roSilene CoSta miranda, matrícula nº 
2010747/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para 
o ministério Público do estado do Pará-mP, a partir de 03 de julho de 
2018, pelo prazo de 01(um)ano, com data término em 02/07/2019, 
podendo ser prorrogado por igual período, com ônus para o Órgão 
cessionário, observando o reembolso mensal, ao Órgão cedente, 
da remuneração do servidor, acrescido dos valores dos encargos 
sociais, nos termos do art. 4º, inciso ii e, art. 6º § 2º do decreto nº 
1.960 de 18 de janeiro de 2018.
a presente Portaria entra em vigor a partir desta data.
iriS aYreS de azevedo gama
Presidente

protocolo: 334008

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DA 
fAzENDA

.

poRtARiA
.

GABiNEtE Do sEcREtÁRio
portaria nº 159 DE 27 DE juNHo DE 2018
remover, no interesse da administração tributária, o servidor 
CarloS alberto martinS queiroz, id Func nº 5128129/2, 
auditor Fiscal de receitas estaduais, do tribunal administrativo 
de recursos Fazendários para a Célula de Planejamento, 
monitoramento e estudos técnicos de Fiscalização/dFi, para 
execução de atividade considerada de especial relevância para 
a administração tributária pelo prazo de 02 (dois) anos, nos 
termos do § 1º, inciso v do art. 31 da resolução ConSat nº 
002, de 19 de março de 2014.
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portaria nº 161 DE 28 DE juNHo DE 2018
remover, no interesse da administração tributária, o servidor 
JoSe moreira neto, id Func nº 5914901/1, Fiscal de receitas 
estaduais, da Cerat de redenção para a Ceeat de iPva e itCd, 
para execução de atividade considerada de especial relevância 
para a administração tributária pelo prazo de 02 (dois) anos, nos 
termos do § 1º, inciso v do art. 31 da resolução ConSat nº 002, 
de 19 de março de 2014.
portaria nº 162 DE 29 DE juNHo DE 2018
remover, no interesse da administração tributária, a servidora 
naima Cavaleiro de maCedo maia de Souza doS anJoS, 
id Func nº 5914814/1, Fiscal de receitas estaduais, da CeComt 
de gurupí para a Célula de Controle e Cobrança de dívida ativa/
daiF, para execução de atividade considerada de especial 
relevância para a administração tributária pelo prazo de 02 
(dois) anos, nos termos do § 1º, inciso v do art. 31 da resolução 
ConSat nº 002, de 19 de março de 2014.
portaria nº 163 DE 03 DE julHo DE 2018
revogar, a contar de 14/06/2018, a Portaria nº 376 de 
25/10/2017, publicada no doe nº 33.490 de 01/11/2017, 
que designou a servidora Simone Cruz nobre, id Func nº 
5486408/1, auditor Fiscal de receitas estaduais, para exercer 
o cargo em comissão de Coordenador Fazendário da Célula de 
Consulta e orientação tributária/dtr.
portaria nº 164 DE 03 DE julHo DE 2018
deSignar, a contar de 14/06/2018, o servidor andre 
CarvalHo Silva, id Func nº 54190487/2, auditor Fiscal de 
receitas estaduais, para exercer o cargo em comissão de 
Coordenador Fazendário da Célula de Consulta e orientação 
tributária/dtr.
portaria nº 165 DE 03 DE julHo DE 2018
deSignar, a contar de 14/06/2018, a servidora Simone Cruz 
nobre, id Func nº 5486408/1, auditor Fiscal de receitas 
estaduais, para exercer o cargo em comissão de diretor 
Fazendário da diretoria de tributação.
portaria nº 166 DE 04 DE julHo DE 2018
remover, no interesse da administração tributária, o servidor 
Caio rubio de melo, id Func nº 5915118/1, auditor Fiscal de 
receitas estaduais, da Cerat de Paragominas para a diretoria 
de tecnologia da informação, para execução de atividade 
considerada de especial relevância para a administração 
tributária pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do § 1º, 
inciso v do art. 31 da resolução ConSat nº 002, de 19 de março 
de 2014.
portaria nº 168 DE 04 DE julHo DE 2018
remover, no interesse da administração tributária, a servidora 
eneida Carmen Siqueira PantoJa, id Func nº 2007487/2, 
Fiscal de receitas estaduais, da diretoria de tributação para a 
CeComt de Portos e aeroportos, para execução de atividade 
considerada de especial relevância para a administração 
tributária pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do § 1º, 
inciso v do art. 31 da resolução ConSat nº 002, de 19 de março 
de 2014.
portaria nº 169 DE 05 DE julHo DE 2018
art. 1º Prorrogar a remoção, de ofício, no interesse da 
administração tributária, nos termos do art. 31, inciso v, §1º da 
resolução ConSat nº 002, de 19 de março de 2014, do servidor 
antonio do naSCimento PinHeiro, Fiscal de receitas 
estaduais, id Func nº 49107/1, da CeComt de Carajás para a 
CeComt de itinga, para execução de atividade considerada de 
especial relevância para a administração tributária pelo prazo 
de até 02 (dois) anos, no período de 11/03/2018 a 08/07/2018.
art. 2º expirado o prazo previsto no art. 1º o servidor deverá se 
apresentar na lotação de origem.
portaria nº 173 DE 05 DE julHo DE 2018
remover, no interesse da administração tributária, o servidor 
benedito auguSto bandeira Ferreira, id Func nº 48666/1, 
auditor Fiscal de receitas estaduais, da Cerat de marabá para a 
Cerat de marituba, para execução de atividade considerada de 
especial relevância para a administração tributária pelo prazo 
de 02 (dois) anos, nos termos do § 1º, inciso v do art. 31 da 
resolução ConSat nº 002, de 19 de março de 2014.
portaria nº 174 DE 05 DE julHo DE 2018
remover, no interesse da administração tributária, o 
servidor arnaldo rodrigueS botelHo CHaveS, id Func nº 
54195229/1, auditor Fiscal de receitas estaduais, da Cerat de 
Santarém para a Cerat de altamira, para execução de atividade 
considerada de especial relevância para a administração 
tributária pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do § 1º, 
inciso v do art. 31 da resolução ConSat nº 002, de 19 de março 
de 2014.
portaria nº 175 DE 05 DE julHo DE 2018
remover, no interesse da administração tributária, o servidor 
guStavo aranteS bozola, id Func nº 5914733/1, Fiscal de 
receitas estaduais, da CeComt de Carajás para a CeComt de 
mercadorias em trânsito, para execução de atividade considerada 
de especial relevância para a administração tributária pelo prazo 
de 02 (dois) anos, nos termos do § 1º, inciso v do art. 31 da 
resolução ConSat nº 002, de 19 de março de 2014.

protocolo: 334523

coNtRAto
.

coNtRAto: 018/2018
inexigibilidade de liCitação nº 004/2018/SeFa
objeto: Contratação de serviços especializados para a elaboração 
de tabela de preços de veículos automotores para base de cálculo 
do imposto sobre a Propriedade de veículos automotores - iPva 
para o exercício de 2019.
valor : r$ 41.834,28,00
data da assinatura: 03/07/2018.
vigência: 03/07/2018 a 31/12/2018.
orçamento: 17101.04.123.1424.8251
natureza da despesa: 33.90.35 – Fonte de recursos: 0144
Contratada: Fundação inStituto de PeSquiSaS 
eConômiCaS - FiPe, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CnPJ/mF sob o nº 43.942.358/0001-46, com sede na avenida 
Corifeu de azevedo marques, nº 5677, vila São Francisco, CeP nº 
05.339-005, São Paulo/SP.
ordenadoras: SHu Yung Fon e rutilene de Fátima da 
FonSeCa garCia

protocolo: 333973

.

.

tERmo ADitivo A coNtRAto
.

termo Aditivo: 05º tAc nº038/2014/sEfA
data da assinatura:  29.06.2018
vigência: 01/07/2018 a 30/06/2019
Justificativa: Prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) 
meses.
Contrato: nº038/2014/SeFa
orçamento: 17.101.04.123.1424.8251
natureza da despesa: 339039 – Fonte de  recursos:0144-0101
Contratado: banco do brasil S/a
CnPJ : nº 00.000.000/0001-91
endereço: Setor bancário Sul – SbS- quadra 1, S/nº, bloco g, 
3º andar - brasília-dF
ordenador: edna de nazaré Cardoso Farage
termo Aditivo: 05º tAc nº039/2014/sEfA
data da assinatura:  29.06.2018
vigência: 01/07/2018  a 30/06/2019
Justificativa: Prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) 
meses.
Contrato: nº 039/2014/SeFa
orçamento: 17.101.04.123.1424.8251
natureza da despesa: 339039 – Fonte de  recursos:0144-0101
Contratado: Banco da Amazônia S/A
CnPJ  nº 04.902.979/0001-44
endereço: av. Presidente vargas nº800- Centro belém-Pa Cep 
nº 66.017-000
ordenador: edna de nazaré Cardoso Farage
termo Aditivo: 05º tAc nº 040/2014/sEfA
data da assinatura:  29.06.2018
vigência: 01/07/2018  a  30/06/2019
Justificativa: Prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) 
meses.
Contrato: nº040/2014/SeFa
orçamento: 17.101.04.123.1424.8251
natureza da despesa: 339039 – Fonte de  recursos:0144-0101
Contratado: banco do estado do Pará S/a
CnPJ nº 04.913.711/0001-08
endereço: av. Presidente vargas nº251 – Campina – belém-Pa 
Cep nº66.010-000
ordenador: edna de nazaré Cardoso Farage
termo Aditivo: 05º tAc nº041/2014/sEfA
data da assinatura: 29.06.2018
vigência: 01/07/2018  a 30/06/2019
Justificativa: Prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) 
meses.
Contrato: nº 041/2014/SeFa
orçamento: 17.101.04.123.1424.8251
natureza da despesa: 339039 – Fonte de  recursos:0144-0101
Contratado: Caixa Econômica Federal
CnPJ nº 00.360.305/0001-04
endereço: SbS quadra 4 bloco a nº3/4 Pres/gecol, 21 andar 
bairro – asa Sul brasília Cep nº70.092-900
ordenador: edna de nazaré Cardoso Farage
termo Aditivo: 05º tAc nº042/2014/sEfA
data da assinatura:  29.06.2018
vigência: 01/07/2018  a  30/06/2019
Justificativa: Prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) 
meses.
Contrato: nº 042/2014/SeFa
orçamento: 17.101.04.123.1424.8251
natureza da despesa: 339039 – Fonte de  recursos:0144-0101
Contratado: banco bradesco S/a
CnPJ nº 60.746.948/0001-12
endereço: Cidade de deus, s/nº, vila Yara, osasco, estado de 
São Paulo.
ordenador: edna de nazaré Cardoso Farage

termo Aditivo: 05º tAc nº043/2014/sEfA
data da assinatura: 29/06/2018
vigência: 01/07/2018  a 30/06/2019
Justificativa: Prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) 
meses.
Contrato: nº 043/2014/SeFa
orçamento: 17.101.04.123.1424.8251
natureza da despesa: 339039 – Fonte de  recursos:0144-0101
Contratado: banco bradesco S/a
CnPJ nº 60.746.948/0001-12
endereço: Cidade de deus, s/nº, vila Yara, osasco, estado de 
São Paulo.
ordenador: edna de nazaré Cardoso Farage

protocolo: 334084

.

.

iNExiGiBiliDADE DE licitAção
.

iNExiGiBiliDADE DE licitAção nº 004/2018/sEfA.
data: 27/06/2018.
valor: r$41.834,28.
objeto: Contratação de serviços especializados para a elaboração 
de tabela de preços de veículos automotores para base de cálculo 
do imposto sobre a Propriedade de veículos automotores - iPva 
para o exercício de 2019.
Fundamento legal: artigo 25, inciso ii, da lei no 8.666/93 e 
conforme Pareceres Jurídicos nº 346/2017 e 446/2017 ConJur/
SeFa/Pa, exarados nos autos do Processo no 192018730001041-
5/Siat/SeFa.
Data da Ratificação: 27/06/2018.
orçamento: 17101.04.123.1424.8251
natureza da despesa: 33.90.35 – Fonte de recursos: 0144
nome: Fundação inStituto de PeSquiSaS eConômiCaS 
- FiPe, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CnPJ/mF 
sob o nº 43.942.358/0001-46, com sede na avenida Corifeu de 
azevedo marques, nº 5677, vila São Francisco, CeP nº 05.339-
005, São Paulo/SP.
ordenadores: SHu Yung Fon e rutilene de Fátima da 
FonSeCa garCia

protocolo: 333970

.

.

supRimENto DE fuNDo
.

portaria nº 1594, 04 DE julHo DE 2018
o SubSeCretário da adminiStração tributária e a 
diretora de adminiStração da SeCretaria de eStado da 
Fazenda, no uso das atribuições que lhes foram delegadas pela 
Portari
a nº 1.597/2016-gS de 23.09.2016,publicada no doe nº 33.220, 
de 27.09.2016 e considerando o mem. nº 0034/2018 – CeComt-
Serra do CaCHimbo
reSolve:
ConCeder ao (a) servidor(a) Jaqueline doS SantoS 
rodrigueS, Secretaria de gabinete, matrícula nº 0541724402 
portador do CPF nº 245.935.592-00,Suprimento de Fundos no 
valor total de
r$ 4.000,00 (quatro mil  reais ) o qual deverá observar a 
classificação orçamentária:
17101.04.123.1424.8251 - geStão da adminiStração 
Fazendária
33.90.30- material de ConSumo: r$ 4.000,000 (quatro mil reais)
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da 
CeComt-Serra do CaCHimbo, não subordinadas ao processo 
normal de aplicação, referente ao mês de JulHo do exercício 
corrente,
e deverão ser  aplicados 30(trinta) dias a contar da data do 
recebimento.
a Prestação de Contas deverá ocorrer até o 5º (quinto) dia útil 
após o período de aplicação.
Shu Yung Fon
Subsecretário da administração tributária
rutilene de Fátima garcia Cunha
diretora de administração

protocolo: 334542

EDitAl DE NotificAção
.

EDitAl DE Auto DE iNfRAçAo E NotificAção fiscAl- 
cERAt BElEm
o Coordenador executivo regional de administração tributária e 
não tributária da Secretaria da Fazenda – Cerat belém, no uso 
de suas atribuições, Faz Saber a todos quanto o presente edital 
lerem ou dele por qualquer outro meio tomarem conhecimento, 
que foram lavrados os autoS de inFração e notiFiCação 
FiSCal - ainF´s, abaixo relacionados, originários da ação Fiscal 
de rotina ou Pontual nº 012018820000577-7:
ainF nº 01.2018.51.0001095-2
ainF nº 01.2018.51.0001094-4
ainF nº 01.2018.51.0001093-6
razão SoCial: Forever living ProduCtS braSil ltda
inSC. eSt. nº. 15.251.447-3
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aFre responsável: Sandro gaudereto borSatto
o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou 
apresentar impugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir 
do 15º dia da publicação desta Notificação, de acordo com o que 
estabelece a lei n.º 6.182, de 30 de dezembro de 1998, alterada 
pela lei nº 7.078, de 28 de dezembro de 2007, art. 14, § 3º, o 
que poderá ser feito nesta Coordenação, localizada na av. gentil 
bittencourt nº 2566, entre av. José bonifácio e trav.. Castelo 
Branco - São Braz, no horário de 08:00 as 14:00hs, findo o qual 
sujeitar-se-á a cobrança executiva do crédito tributário.
moacyr dinelly de Souza navarro
Coordenador Fazendário – Cerat - belém

protocolo: 333974
- CERAT Santarém - Julgamento – Julgadoria -
a ilma. Sra. nadma maria doS SantoS braga , Coordenadora 
Fazendária de Santarém, desta Secretaria de estado da Fazenda,
Faz Saber ao(s) titular(es) ou representante(s) legal(is) do(s) 
contribuinte(s) abaixo relacionado(s) que fica(m) o(s) sujeito(s) 
passivo(s) em epígrafe, pelo presente instrumento intimado(S) 
da decisão de julgamento, nos termos dos artigos 13 e 14, inciso 
iii, da lei nº 6182/98.
arnaldo rodrigues botelho Chaves
auditor Fiscal de receitas estaduais
razão SoCial : Pedreira vale do Curua ltda
inSCrição eStadual : 15.245.014-9
ordem de Serviço : 042014820000028-9
a.i.n.F. nº : 042014510001362-7
nadma maria doS SantoS braga
Coordenadora – Cerat Santarém
>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<
- CERAT Santarém - Julgamento – Julgadoria -
a ilma. Sra. nadma maria doS SantoS braga , Coordenadora 
Fazendária de Santarém, desta Secretaria de estado da Fazenda,
Faz Saber ao titular ou representante legal do contribuinte 
abaixo relacionado que foi julgado a impugnação ou exCluSão 
do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devidos pelas microempresas e empresas de 
Pequeno Porte pela Julgadoria de Primeira instância, tendo 
como resultado o INDEFERIMENTO da IMPUGNAÇÃO , ficando a 
mesma notiFiCada, na forma do art. 14, inciso iii, da lei n° 
6.182, de 30.12.98 a aPreSentar reCurSo voluntário  no 
prazo de 30 dias, a contar de 15 dias após a data de publicação 
deste edital, na sede da Cerat, situada à avenida mendonça 
Furtado – nº 2.797 – Fátima – Santarém – Pa.
razão SoCial  : ideal Com. vareJiSta de reFrigeranteS 
ltda - ePP
inSCrição eStadual : 15.355.135-6
ProCeSSo nº : 042015730007253-1
<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>
razão SoCial  : agroeSte Com. e rePreS. de Prod. 
agroPe. ltda
inSCrição eStadual : 15.248.869-3
ProCeSSo nº : 042015730007424-0
nadma maria doS SantoS braga
Coordenadora – Cerat Santarém

protocolo: 333945
EDitAl DE NotificAção fiscAl – cERAt tucuRuí
a  Coordenador  da  Cerat   tucuruí  ,  no   uso  de  suas   
atribuições ,  notiFiCa  aos  titulares , sócios  ou  representantes  
legais da firma abaixo relacionada, nos termos dos Arts. 11  da 
lei   nº  6.182/98  e  dos  arts. 65  e  66  da  lei 5.530/89,  
c/c  os  arts. 124 e 744  do  riCmS  ,   aprovado  pelo  decreto  
nº 4.676/01 ,  a   apresentarem   os  documentos  a  seguir  
relacionados , objeto  de   ação  Fiscal   de  rotina ou Pontual 
,  no  prazo de 15 (quinze)  dias , a  partir  do recebimento  da  
presente  Notificação Fiscal.
razão Social:    F. de Santana naSCimento eireli
inscrição estadual:   15419238-4
ordem de Serviço :  132018820000096-1
Período:  01/2016   até  12/2016
endereço:   av. natal  nº 10 - loJa  b - Centro - tailândia/Pa
auditor Fiscal solicitante:   JoSenil Seragini gonzaleS
documentos Solicitados:
-  balanço Patrimonial
-  declaração Completa do imposto de renda de Pessoa Juridica
-  Comprovante de entrega- dva ( declaração do valor adicionado )
-  Comprovante de entrega do arquivo eFd - Período
-  Cópia de extrato bancário
-  declaração de imposto de renda Pessoa Jurídica
-  Extrato de financiamento Bancário
-  livro banco Conta movimento
-  livro Caixa
-  livro de registro de apuração do iCmS
-  livro de registro de entradas
-  livro de registro de inventário
-  livro de registro de Saídas
-  livro de registro de utilização de termos de ocorrências
-  notas Fiscais de entradas
-  notas Fiscais de Saída
-  relação das  nFS ref. aos  pag. de:  1141 - 1145 - 1146 - 1152
-  relação das nfs  ref. aos  pag. 1173

outros documentos poderão ser solicitados  no decorrer  desta  
ação fiscal.
local  para  entrega  da  documentação :  av.  belém nº 99 - 
tailândia/pa
telefone: 91- 3752-1170
o  não  atendimento à  presente  notiFiCação , no  prazo  
estipulado, determinará   a  imediata aplicação  das  penalidades   
prevista   no  art.  2º, da Lei  6.715/05,  ficando  ciente desde 
já, que a presente  medida  caracteriza  o  início  da  ação  fiscal  
pertinente,  visando  os interesses do erário estadual.
tucuruí,  05  de julho  de 2018.
luiS guilHerme batiSta Couto
Coordenador Fazendário - Cerat tucuruí

protocolo: 334163
o ilmo. sr. ANtoNio fREiRE DE ARAújo, Coordenador da 
Cerat marabá, desta Secretaria de estado da Fazenda.
Faz Saber a todos quanto o presente edital lerem ou dele por 
qualquer outro meio tomarem conhecimento, que foram lavrados 
Autos de Infração e Notificação Fiscal de Trânsito, decorrentes de 
termos de apreensão e depósito, contra os sujeitos passivos 
abaixo relacionados:

AiNf tAD i.E/cNpj/
cpf RAzão sociAl

582013510001690-2 582013390000822 15352751 m. H. de oliveira godoi – me
262013510002090-4 582013390002669 15275405 m. v. de a. barreto – me
262017510002323-6 582017390001208 15415107-6 FrateSCHi alimentação ltda

262013510000158-6 582012390002271 15361654 leolar moduladoS ComerCio de 
moveiS ltda

372017510002071-3 812017390002439 15571712-0 traCSoldaS Com. de PeçaS Para 
tratoreS ltda

262017510000397-9 582016390002475 861.045.432-
00 Suelene tavareS alveS

542016510000067-1 542016390000246 15359166-8 v Pereira de almeida ComerCio 
- me

o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou 
apresentar impugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir 
do 15º dia da publicação deste edital, de acordo com o que 
estabelece a lei n.º 6.182, de 30 de dezembro de 1998, alterada 
pela lei nº 7.078, de 28 de dezembro de 2007, o que poderá 
ser feito diretamente junto a esta Coordenação, localizada na 
Rodovia Transamazônica, Km 05, Quadra Especial, Folha 30, 
Bairro Nova Marabá, município de Marabá (PA), findo o qual 
sujeitar-se-á à cobrança executiva do crédito tributário.
antonio Freire de araúJo
Coordenador Fazendário da Cerat marabá

protocolo: 334113
EDitAl DE Auto DE iNfRAçAo E NotificAção fiscAl- 
cERAt BElEm
o Coordenador executivo regional de administração tributária e 
não tributária da Secretaria da Fazenda – Cerat belém, no uso 
de suas atribuições, Faz Saber a todos quanto o presente edital 
lerem ou dele por qualquer outro meio tomarem conhecimento, 
que foram lavrados os autoS de inFração e notiFiCação 
FiSCal - ainF´s, abaixo relacionados, originários da ação Fiscal 
de rotina ou Pontual nº 012018820000578-5.:
ainF nº 01.2018.51.0001091-0
ainF nº 01.2018.51.0001092-8
razão SoCial: liFeteC Com e ServiCoS de materiaiS 
mediCoS e odontologiCo eireli
inSC. eSt.: 15.242.778-3
aFre responsável: Sandro gaudereto borSatto
o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou 
apresentar impugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir 
do 15º dia da publicação desta Notificação, de acordo com o que 
estabelece a lei n.º 6.182, de 30 de dezembro de 1998, alterada 
pela lei nº 7.078, de 28 de dezembro de 2007, art. 14, § 3º, o 
que poderá ser feito nesta Coordenação, localizada na av. gentil 
bittencourt nº 2566, entre av. José bonifácio e trav.. Castelo 
Branco - São Braz, no horário de 08:00 as 14:00hs, findo o qual 
sujeitar-se-á a cobrança executiva do crédito tributário.
moacyr dinelly de Souza navarro
Coordenador Fazendário – Cerat - belém

protocolo: 333967
EDitAl DE NotificAção fiscAl – cERAt tucuRuí
a  Coordenador  da  Cerat   tucuruí  ,  no   uso  de  suas   
atribuições ,  notiFiCa  aos  titulares , sócios  ou  representantes  
legais da firma abaixo relacionada, nos termos dos Arts. 11  da 
lei   nº  6.182/98  e  dos  arts. 65  e  66  da  lei 5.530/89,  
c/c  os  arts. 124 e 744  do  riCmS  ,   aprovado  pelo  decreto  
nº 4.676/01 ,  a   apresentarem   os  documentos  a  seguir  
relacionados , objeto  de   ação  Fiscal   de  rotina ou Pontual 
,  no  prazo de 15 (quinze)  dias , a  partir  do recebimento  da  
presente  Notificação Fiscal.
razão Social:  união - ComérCio imPortação e exPortação ltda
inscrição estadual:  15291997-0
ordem de Serviço :  002017480001170-7
Período:  01/2013 até 12/2015
endereço:     rua toCantinS nº 4 - bela viSta - tuCuruÍ/Pa
auditor Fiscal solicitante:   JoSenil Seragini gonzaleS

documentos Solicitados:
-  balanço Patrimonial
-  extrato bancário de Conta
-  Comprovante de entrega- dva ( declaração do valor adicionado )
-  Cópia de extrato bancário
-  Cupom de leitura “x”, emitido logo o de redução “z”, 
visualizando o “gt”
-  Extrato de financiamento Bancário
-  livro banco Conta movimento
-  livro Caixa
-  livro de Controle do estoque e Produção
-  livro de registro de apuração do iCmS
-  livro de registro de entradas
-  livro de registro de inventário
-  livro de registro de Saídas
-  livro de registro de utilização de termos de ocorrência
-  Pedido/cessação de uso de eCF
-  relação das  nFS ref. aos  pag. de:  1141 - 1145 - 1146 - 1152
-  relação das nfs  ref. aos  pag. 1173
outros documentos poderão ser solicitados  no decorrer  desta  
ação fiscal.
local  para  entrega  da  documentação :  av.  belém nº 99 - 
tailândia/pa
 telefone: 91- 3752-1170
o  não  atendimento à  presente  notiFiCação , no  prazo  
estipulado, determinará   a  imediata aplicação  das  penalidades   
prevista   no  art.  2º, da Lei  6.715/05,  ficando  ciente desde 
já, que a presente  medida  caracteriza  o  início  da  ação  fiscal  
pertinente,  visando  os interesses do erário estadual.
tucuruí,  05  de julho  de 2018.
luiS guilHerme batiSta Couto
Coordenador Fazendário - Cerat tucuruí

protocolo: 334187
-EDitAl DE NotificAção fiscAl – cEEAt suBstituição 
tRiButÁRiA
o Coordenador executivo especial de administração tributária de 
Substituição tributária – Ceeat-St, desta Secretaria de estado 
da Fazenda, no uso de suas atribuições.
       Faz Saber a todos quanto o presente edital lerem ou 
dele por qualquer outro meio tomarem conhecimento, que 
foi aberta ordem de Serviço e notiFiCação FiSCal n° 
172018820000114-8, cujos dados da empresa são:
razão SoCial: allPro ataCadiSta eireli
nome de FantaSia: allPro ataCadiSta
CnPJ: 28.403.454/0001-22
aFre responsável: edimar SantoS do naSCimento
no exercício das funções de auditor Fiscal na Secretaria executiva 
de estado da Fazenda e nos termos do art. 11 da lei nº 6.182, de 
30 de dezembro de 1988 e dos arts. 65 e 66 da lei nº 5.530, de 
13 de Janeiro de 1989, c/c os arts. 124 e 744 do regulamento do 
imposto sobre operações relativas à Circulação de mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de Comunicação – iCmS, aprovado pelo decreto 
nº 4.676, de 18 de Junho de 2001, iniciou-se à ação fiscal do 
contribuinte acima identificado, o qual fica NOTIFICADO a 
apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir de 
15 (quinze) dias após a publicação deste edital, nos termos do 
inc. iii, § 3º, art. 14 da lei 6.182/98, os documentos a seguir 
discriminados do período de 09/2017 até 05/2018:
- gnre – guia naCional de reColHimento de tributoS 
eStaduaiS
a entrega pode ser feita diretamente junto a esta Coordenação, 
localizada na av. gentil bittencourt nº 2566, entre av. José 
bonifácio e trav. Castelo branco - São braz, no horário de 08:00 
as 14:00hs.
ernane Salgado vieira
Coordenador Fazendário - Ceeat-St

protocolo: 333961
EDitAl DE NotificAção fiscAl – cERAt tucuRuí
a  Coordenador  da  Cerat   tucuruí  ,  no   uso  de  suas   
atribuições ,  notiFiCa  aos  titulares , sócios  ou  representantes  
legais da firma abaixo relacionada, nos termos dos Arts. 11  da 
lei   nº  6.182/98  e  dos  arts. 65  e  66  da  lei 5.530/89,  
c/c  os  arts. 124 e 744  do  riCmS  ,   aprovado  pelo  decreto  
nº 4.676/01 ,  a   apresentarem   os  documentos  a  seguir  
relacionados , objeto  de   ação  Fiscal   de  rotina ou Pontual 
,  no  prazo de 15 (quinze)  dias , a  partir  do recebimento  da  
presente  Notificação Fiscal.
razão Social:   g. S. toloza indúStria e ComérCio de 
madeiraS eireli
inscrição estadual:  15497016-6
ordem de Serviço :  132017820000235-5
Período:  12/2016 ate 12/2016
endereço:    rua da vaqueJada - vila ForquilHa -  S/n - 
quatro- boCaS - tomé-açu/Pa
auditor Fiscal solicitante:   JoSenil Seragini gonzaleS
documentos Solicitados:
-  balanço Patrimonial
-  Comprovante de entrega - dva ( declaração do valor  
adicionado )
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-  livro banco Conta movimento
-  livro Caixa
-  livro de Controle do estoque e Produção
-  livro de registro de apuração do iCmS
-  livro de registro de entradas
-  livro de registro de inventário
-  livro de registro de utilização de termos de ocorrência
-  notas Fiscais de entradas
-  notas Fiscais de Saída
-  relação das  nFS ref. aos  pag. de:  1141 - 1145 - 1146 - 1152
outros documentos poderão ser solicitados  no decorrer  desta  
ação fiscal.
local  para  entrega  da  documentação :  av.  belém nº 99 - 
tailândia/pa
 telefone: 91- 3752-1170
o  não  atendimento à  presente  notiFiCação , no  prazo  
estipulado, determinará   a  imediata aplicação  das  penalidades   
prevista   no  art.  2º, da Lei  6.715/05,  ficando  ciente desde 
já, que a presente  medida  caracteriza  o  início  da  ação  fiscal  
pertinente,  visando  os interesses do erário estadual.
tucuruí,  05  de julho  de 2018.
luiS guilHerme batiSta Couto
Coordenador Fazendário - Cerat tucuruí

protocolo: 334203
EDitAl DE NotificAcão DE AiNf –cERAt mARituBA
a ilma. Sra. márCia maria CoSta SantoS, md. 
Coordenadora Fazendária de marituba desta Secretaria  
de estado da Fazenda, Faz Saber aos titulares ou representantes
legais da empresa abaixo relacionada, que foi lavrado contra 
a mesma, os  auto(s) de inFração)s) e notiFiCação 
FiSCal nº 092018510000262-2, 092018510000263-0 e 
092018510000264-9, oriunda da ação Fiscal Programação 
em Profundidade de exercício Fechado dirigida/especial nº 
002017480000557-0, ficando NOTIFICADA, na forma do 
disposto pelo artigo 14, inciso iii, parágrafos 1º, 2º e 3º item 
iii da lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998, e alterações  
posteriores a Pagar ou aPreSentar defesa no prazo de 30 
(trinta) dias corridos, a contar de 15 (quinze) dias da data da 
ciência deste edital, na sede da Coordenação executiva regional 
de administração tributária e não-tributária – Cerat marituba, 
situada à rodovia br 316, Km 13 – Centro- marituba-Pa.
ressaltando que o não atendimento no prazo estabelecido, 
ensejará à adoção de medidas cabíveis em defesa do erário  
estadual.
razão SoCial: ProdutoS  tio Pedro ltda
inSCrição eStadual:  15.244.794-6
aFre responsável:  lino maHmud dantaS
marituba(Pa), 05 de Julho  de 2018.
márCia maria CoSta SantoS
Coordenadora Fazendária - Cerat marituba

protocolo: 334457

.

.

outRAs mAtéRiAs
.

Atos Do tRiBuNAl ADmiNistRAtivo DE REcuRsos 
fAzENDÁRios - tARf
AcÓRDãos
sEGuNDA cÂmARA
aCÓrdão n. 6104 - 2ª CPJ. reCurSo n. 13244 – voluntário 
(ProCeSSo n. 012017730000521-8). ConSelHeiro relator: 
marCoS auguSto CatHarin. ementa: SimPleS naCional. 
exCluSão. CerCeamento de deFeSa. nulidade na FaSe 
INSTRUTÓRIA. 1. Configurado o cerceamento de defesa na fase 
instrutória do processo, uma vez que não foi dada ciência ao 
contribuinte de documentos anexados aos autos fundamentais 
ao livre convencimento do julgador singular, devem os autos 
voltarem ao órgão preparador para a efetiva instrução do 
processo, inteligência do artigo 16, § 5º, da lei n. 6.182/98. 2. a 
fim de preservar o princípio do contraditório, da ampla defesa e 
da legalidade do ato administrativo, deve ser declarada a nulidade 
de todos os atos praticados posteriormente à fase em que deveria 
ter havido a notificação ao contribuinte de documentos anexados 
aos autos conforme determina o art. 13 da lei n. 6.182/98. 3. 
recurso conhecido para, em preliminar, declarar a nulidade dos 
atos praticados desde a fase preparatória. deCiSão: unânime. 
Julgado na SeSSão do dia: 19/06/2018. data do aCÓrdão: 
19/06/2018.
aCÓrdão n. 6105 - 2ª CPJ. reCurSo n. 12468 – de oFÍCio 
(ProCeSSo/ainF n. 372014510000134-2). ConSelHeiro 
relator: vitor de lima FonSeCa. ementa: iCmS. 
anteCiPado eSPeCial. ativo não regular. imProCedênCia. 
1. Correta a decisão singular que declarou a improcedência do 
ainF, quando comprovado nos autos que o sujeito passivo não se 
encontrava na situação de ativo não regular. 2. recurso conhecido 
e improvido. deCiSão: unânime. Julgado na SeSSão do 
dia: 19/06/2018. data do aCÓrdão: 19/06/2018.
aCÓrdão n. 6106 - 2ª CPJ. reCurSo n. 13966 – voluntário 
(ProCeSSo n. 062016730000467-0). ConSelHeiro relator: 
marCoS auguSto CatHarin. ConSelHeiro deSignado: 

vitor de lima FonSeCa. ementa: SimPleS naCional. 
exCluSão. nulidade. 1. deve ser declarada a nulidade do 
ato de exclusão do sujeito passivo do Simples nacional, em 
virtude do referido ato administrativo estabelecer hipótese 
de desenquadramento e produção de efeitos da exclusão em 
desacordo com a lei Complementar n. 123/06. 2. recurso 
conhecido para, em preliminar, declarar a nulidade do ato de 
exclusão da recorrente do Simples nacional. deCiSão: maioria 
de votoS. votoS venCidoS: Conselheiro marcos augusto 
Catharin, pelo parcial provimento do recurso e Conselheira luzia 
do Socorro nogueira barros, pelo improvimento do recurso. 
Julgado na SeSSão do dia: 19/06/2018. data do aCÓrdão: 
21/06/2018.
aCÓrdão n. 6107 - 2ª CPJ. reCurSo n. 13964 – voluntário 
(ProCeSSo n. 062016730000466-2). ConSelHeiro relator: 
marCoS auguSto CatHarin. ConSelHeiro deSignado: 
vitor de lima FonSeCa. ementa: SimPleS naCional. 
exCluSão. nulidade. 1. deve ser declarada a nulidade do 
ato de exclusão do sujeito passivo do Simples nacional, em 
virtude do referido ato administrativo estabelecer hipótese 
de desenquadramento e produção de efeitos da exclusão em 
desacordo com a lei Complementar n. 123/06. 2. recurso 
conhecido para, em preliminar, declarar a nulidade do ato de 
exclusão da recorrente do Simples nacional. deCiSão: maioria 
de votoS. votoS venCidoS: Conselheiro marcos augusto 
Catharin, pelo parcial provimento do recurso e Conselheira luzia 
do Socorro nogueira barros, pelo improvimento do recurso. 
Julgado na SeSSão do dia: 19/06/2018. data do aCÓrdão: 
21/06/2018.
aCÓrdão n. 6108 - 2ª CPJ. reCurSo n. 13984 – voluntário 
(ProCeSSo n. 062016730000468-9). ConSelHeiro relator: 
marCoS auguSto CatHarin. ConSelHeiro deSignado: 
vitor de lima FonSeCa. ementa: SimPleS naCional. 
exCluSão. nulidade. 1. deve ser declarada a nulidade do 
ato de exclusão do sujeito passivo do Simples nacional, em 
virtude do referido ato administrativo estabelecer hipótese 
de desenquadramento e produção de efeitos da exclusão em 
desacordo com a lei Complementar n. 123/06. 2. recurso 
conhecido para, em preliminar, declarar a nulidade do ato de 
exclusão da recorrente do Simples nacional. deCiSão: maioria 
de votoS. votoS venCidoS: Conselheiro marcos augusto 
Catharin, pelo parcial provimento do recurso e Conselheira luzia 
do Socorro nogueira barros, pelo improvimento do recurso. 
Julgado na SeSSão do dia: 19/06/2018. data do aCÓrdão: 
21/06/2018.
aCÓrdão n. 6109 - 2ª CPJ. reCurSo n. 13608 – voluntário 
(ProCeSSo/ainF n. 092016510005379-6). ConSelHeiro 
relator: marCoS auguSto CatHarin. ementa: iCmS. 
anteCiPado na entrada. ProCedênCia. 1. o prazo para 
conclusão da fiscalização em profundidade é de 180 dias, tem 
início a partir da entrega dos documentos solicitados ou após 
o esgotamento do prazo legalmente concedido. 2. não há o 
que se falar em duplicidade de lançamento quando se infere da 
autuação matérias tributárias distintas. Preliminares rejeitadas. 
3. deixar de recolher iCmS relativo as operações subsequentes, 
na modalidade de recolhimento antecipado, devido nas operações 
de importação de trigo em grãos, com entrada simbólica no 
estabelecimento localizado neste estado e submetido a processo 
de industrialização e outra unidade federada, constitui infração 
a legislação tributária e sujeita o contribuinte a penalidade 
aplicada, independente do imposto devido. 4. recurso conhecido 
e improvido.  deCiSão: unânime. Julgado na SeSSão do 
dia: 21/06/2018. data do aCÓrdão: 21/06/2018.
aCÓrdão n. 6110 - 2ª CPJ. reCurSo n. 13606 – de oFÍCio 
(ProCeSSo/ainF n. 092016510005379-6). ConSelHeiro 
relator: marCoS auguSto CatHarin. ementa: 
iCmS. anteCiPado na entrada. deCadênCia ParCial 
ConFigurada. 1. nos tributos sujeitos ao regime de lançamento 
por homologação, havendo pagamento parcial antecipado, a 
decadência do direito de constituir o crédito tributário se rege 
pelo art. 150 § 4º do Código tributário nacional, isto é, o prazo 
para esse efeito será de cinco anos a contar da ocorrência do fato 
gerador. 2. deve ser mantida a decisão singular que declarou a 
decadência do crédito tributário, quando configurado nos autos 
a decadência do direito da Fazenda Pública estadual de exigi-lo, 
nos termos do art. 150, § 4º do Código tributário nacional. 3. 
recurso conhecido e improvido.  deCiSão: unânime. Julgado 
na SeSSão do dia: 21/06/2018. data do aCÓrdão: 
21/06/2018.
aCÓrdão n. 6111 - 2ª CPJ. reCurSo n. 12206 – voluntário 
(ProCeSSo/ainF n. 172013510000157-9). ConSelHeiro 
relator: vitor de lima FonSeCa. ementa: iCmS. 
SubStituição tributária. auSênCia de retenção e 
reColHimento. 1. a margem de valor agregado de 25,60%, 
prevista na Cláusula Segunda, parágrafo segundo, inciso i, 
alínea b do Protocolo 41/2008, somente é aplicável para as 
operações em que se comprovar a distribuição em caráter 
exclusivo e mediante contrato de fidelidade. 2. Não se aplica 
de ofício a redução da base de cálculo do iCmS previsto no 
Convênio iCmS 52/91, uma vez que o contribuinte optou por 

não utilizar o referido benefício nas operações realizadas. 3. não 
compete ao tribunal administrativo de recursos Fazendários a 
apreciação de matéria quando questionar a inconstitucionalidade 
ou validade da legislação tributária, nos termos do art. 26, inciso 
iii da lei n. 6.182/98. 4. deixar de recolher iCmS, na qualidade 
de substituto tributário, constitui infração à legislação tributária 
e sujeita o contribuinte às penalidades legalmente previstas, 
independentemente do imposto devido. 5. recurso conhecido e 
improvido. deCiSão: unânime. Julgado na SeSSão do dia: 
21/06/2018. data do aCÓrdão: 26/06/2018.
aCÓrdão n. 6112 - 2ª CPJ. reCurSo n. 12466 – de oFÍCio 
(ProCeSSo/ainF n. 102014510000718-8). ConSelHeiro 
relator: marCoS auguSto CatHarin. ementa: iCmS. 
LEVANTAMENTO FISCAL. NULIDADE. 1. O levantamento fiscal 
deve ser revestido de elementos técnicos e legais para produzir 
os efeitos exigidos pela legislação tributária. 2. Correta a decisão 
singular que declara a nulidade do AINF quando verificado 
que a autoridade autuante utilizou metodologia inadequada 
na apuração do imposto exigido. 3. recurso conhecido e 
improvido. deCiSão: unânime. Julgado na SeSSão do dia: 
26/06/2018. data do aCÓrdão: 26/06/2018.
ANúNcio DE pAutA pARA julGAmENto
a Secretaria geral torna público as datas de julgamento dos 
recursos abaixo, a ocorrer na sala de sessões do tribunal, sito 
em belém, na av. gentil  bittencourt, 2566, 3º andar, entre trav. 
Castelo branco e av. José bonifácio: 
Primeira Câmara                                                                                                                                                                                                         
em 11/07/2018, às 09:00h, reCurSo voluntário n.º 13085, 
ainF nº 172015510000233-2, contribuinte iPiranga ProdutoS 
de Petroleo S.a., insc. estadual nº. 15000397-8, advogado: 
roSana trindade toCantinS Silva, oab/Pa-7369,
em 11/07/2018, às 09:00h, reCurSo voluntário n.º 13095, 
ainF nº 172015510000217-0, contribuinte iPiranga ProdutoS 
de Petroleo S.a., insc. estadual nº. 15000397-8,advogado: 
roSana trindade toCantinS Silva, oab/Pa-7369,
em 11/07/2018, às 09:00h, reCurSo voluntário n.º 13093, 
ainF nº 172015510000216-2, contribuinte iPiranga ProdutoS 
de Petroleo S.a., insc. estadual nº. 15000397-8,advogado: 
roSana trindade toCantinS Silva, oab/Pa-7369,
em 11/07/2018, às 09:00h, reCurSo voluntário n.º 13091, 
ainF nº 172015510000218-9, contribuinte iPiranga ProdutoS 
de Petroleo S.a., insc. estadual nº. 15000397-8,advogado: 
roSana trindade toCantinS Silva, oab/Pa-7369,
em 11/07/2018, às 09:00h, reCurSo voluntário n.º 13105, 
ainF nº 172015510000219-7, contribuinte iPiranga ProdutoS 
de Petroleo S.a., insc. estadual nº. 15000397-8,advogado: 
roSana trindade toCantinS Silva, oab/Pa-7369,
em 11/07/2018, às 09:00h, reCurSo de oFÍCio n.º 14125, 
ainF nº 172014510000213-0 , contribuinte PetrÓleo Sabbá 
Sa, insc. estadual nº. 15065208-9 ,advogado: daniela diaS 
tomaz, oab/Pa-17886,
em 11/07/2018, às 09:00h, reCurSo voluntário n.º 14127, 
ainF nº 172014510000213-0 , contribuinte PetrÓleo Sabbá 
Sa, insc. estadual nº. 15065208-9 ,advogado: daniela diaS 
tomaz, oab/Pa-17886,
em 11/07/2018, às 09:00h, reCurSo de oFÍCio n.º 14131, 
ainF nº 172014510000212-2 , contribuinte PetrÓleo Sabbá 
Sa, insc. estadual nº. 15065208-9 ,advogado: daniela diaS 
tomaz, oab/Pa-17886,
em 11/07/2018, às 09:00h, reCurSo voluntário n.º 14133, 
ainF nº 172014510000212-2 , contribuinte PetrÓleo Sabbá 
Sa, insc. estadual nº. 15065208-9 ,advogado: daniela diaS 
tomaz, oab/Pa-17886,
em 16/07/2018, às 09:00h, reCurSo voluntário n.º 
12199, Processo SimPleS naCional nº 042015730007255-8, 
contribuinte eStrela emPreendimentoS ComerCiaiS ltda, 
insc. estadual nº. 15232155-1
em 16/07/2018, às 09:00h, reCurSo voluntário n.º 13097, 
ainF nº 042015510000439-0 , contribuinte vania SuelY 
Pereira maia, CPF nº. 9161198234
em 16/07/2018, às 09:00h, reCurSo de oFÍCio n.º 13115, 
ainF nº 012015510015040-0, contribuinte d C oliveira de 
arauJo ComerCio de ConvenienCia -me, insc. estadual nº. 
15363894-0
EDitAl DE iNtimAção
a Chefe da Secretaria geral do tribunal administrativo de 
recursos Fazendários – tarF, belém-Pará, Faz Saber que, pelo 
presente Edital, fica intimada RASCOVSCHI COMÉRCIO LTDA., 
inscrição estadual n. 15.194.446-6, nos termos do artigo 14, iii, 
§ 5º, da lei n. 6.182, de 30 de dezembro de 1998, da decisão da 
Primeira Câmara Permanente de Julgamento, prolatada na sessão 
realizada em 06/06/2018, Auto de Infração e Notificação Fiscal 
n. 012013510001931-7, que negou provimento ao recurso n. 
12447 - de ofício, conforme acórdão n. 5849– 1ª CPJ. e para que 
chegue ao conhecimento dos interessados, é passado o presente 
EDITAL, que será publicado no Diário Oficial do Estado e afixado 
no lugar de costume na sede deste tribunal. aos 05 de julho de 
2018. eu, terezinha Silva navegantes, lavrei o presente. e eu 
iza meire Sales nunes, chefe da Secretaria geral em exercício, 
conferi e subscrevi.

protocolo: 334336
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poRtARiAs DE isENção DE icms – cAt
portaria n.º201801000729 de 05/07/2018 - proc n.º 
002018730013411/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: alexandre ramos de Souza – CPF: 128.060.212-00
marca: volKSWagen virtuS mSi 1.6 tipo: Pas/automóvel
portaria n.º201801000731 de 05/07/2018 - proc n.º 
002018730011232/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: ednei Ferreira da gama – CPF: 512.222.802-72
marca: volKSWagen virtuS 1.6 tipo: Pas/automóvel
portaria n.º201801000733 de 05/07/2018 - proc n.º 
002018730013416/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: Jose aluizio Ferreira de oliveira – CPF: 154.940.712-00
marca: volKSWagen SPaCeFox trend 1.6 tipo: Pas/
automóvel
portaria n.º201801000735 de 05/07/2018 - proc n.º 
002018730012697/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: Jose torres de almeida – CPF: 014.786.132-20
marca: volKSWagen virtuS ConFortline 1.0 tSi tipo: Pas/
automóvel
PortariaS de iSenção de iPva – Cat
portaria n.º201804004224, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013080/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Jean Carlos moraes dos Santos – CPF: 696.299.782-53
marca/tipo/Chassi
Fiat/Siena attraCtiv 1.4/Pas/
automovel/9bd19713HJ3341992
portaria n.º201804004226, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013075/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: raimundo nonato de Carvalho – CPF: 165.282.473-15
marca/tipo/Chassi
CHev/PriSma 1.4mt ltz/Pas/automovel/9bgKt69v0Jg174021
portaria n.º201804004228, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013072/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: nicson da Cruz Pires – CPF: 401.740.262-34
marca/tipo/Chassi
vW/Fox ConneCt mb/Pas/automovel/9bWab45z4K4006169
portaria n.º201804004230, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013071/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Wagney da Cruz Pires – CPF: 400.584.682-34
marca/tipo/Chassi
toYota/etioS Hb xlS/Pas/automovel/9brK29bt2g0066874
portaria n.º201804004232, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013278/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: marcos augusto nascimento de lima – CPF: 
691.564.922-00
marca/tipo/Chassi
vW/novo SPaCeFox Cl ma/Pas/
automovel/9bWPb45z9F4073432
portaria n.º201804004234, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013270/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01

interessado: Paulo augusto gomes da Silva – CPF: 424.579.472-00
marca/tipo/Chassi
CHev/PriSma 10mt JoYe/Pas/automovel/9bgKl69u0Jg173448
portaria n.º201804004236, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013123/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: djalma Felix Pinheiro – CPF: 124.859.422-34
marca/tipo/Chassi
Fiat/Palio Fire eConomY/Pas/
automovel/9bd17164la5471904
portaria n.º201804004238, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013267/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Claudio Cabanillas Sanchez – CPF: 243.526.162-49
marca/tipo/Chassi
toYota/Corolla gli18 Cvt/Pas/
automovel/9brbl3He3J0124775
portaria n.º201804004240, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013200/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: raimundo Jorge de Souza Ferreira – CPF: 
278.736.172-20
marca/tipo/Chassi
Fiat/Palio WeeK treKKing/Pas/
automovel/9bd17350eC4358357
portaria n.º201804004242, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013199/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Claudio ezequiel borges Flexa – CPF: 393.029.382-04
marca/tipo/Chassi
i/Fiat Siena el Flex/Pas/automovel/8aP372111C6012726
portaria n.º201804004244, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013101/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: michel antunes de Souza Carneiro – CPF: 
629.449.082-00
marca/tipo/Chassi
CHev/PriSma 1.4at ltz/Pas/automovel/9bgKt69r0Fg456644
portaria n.º201804004246, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013194/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: eliseu Ferreira ramos – CPF: 361.196.522-72
marca/tipo/Chassi
CHev/PriSma 1.4mt ltz/Pas/automovel/9bgKt69l0Fg190701
portaria n.º201804004248, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013061/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: raimundo nonato maia Freitas – CPF: 231.243.261-72
marca/tipo/Chassi
CHev/PriSma 1.4at ltz/Pas/automovel/9bgKt69r0Fg453045
portaria n.º201804004250, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013024/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Francisco Felix de lima – CPF: 126.318.922-91
marca/tipo/Chassi
Fiat/Siena elx Flex/Pas/automovel/9bd17201m93462241
portaria n.º201804004252, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013083/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: ronaldo guimaraes Silva – CPF: 281.763.592-20
marca/tipo/Chassi
CHevrolet/Cobalt 1.4 lt/Pas/
automovel/9bgJb69x0eb139894

portaria n.º201804004254, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013022/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: rosenilda da Costa Silva – CPF: 056.396.542-87
marca/tipo/Chassi
Fiat/Siena attraCtiv 1.4/Pas/
automovel/9bd19713mg3270300
portaria n.º201804004256, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013311/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Carlos augusto dos reis Santos – CPF: 101.870.748-44
marca/tipo/Chassi
toYota/etioS Sd xS 15 at/Pas/automovel/9brb29bt7H2131398
portaria n.º201804004258, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013000/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: luis Simões bezerra – CPF: 091.729.392-49
marca/tipo/Chassi
CHev/PriSma 10mt JoYe/Pas/automovel/9bgKl69u0Jg174561
portaria n.º201804004260, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013050/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: adao de Sousa Parente – CPF: 187.232.412-68
marca/tipo/Chassi
Fiat/Siena attraCtiv 1.4/Pas/
automovel/9bd197132e3119826
portaria n.º201804004262, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730012759/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Francisco das Chagas barbosa – CPF: 686.437.562-53
marca/tipo/Chassi
vW/novo voYage Cl mCv/Pas/
automovel/9bWdg45u6Ht029261
portaria n.º201804004264, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013301/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Joao dos Santos moreira – CPF: 029.874.222-53
marca/tipo/Chassi
CHev/PriSma 1.4mt ltz/Pas/automovel/9bgKt69r0Fg469072
portaria n.º201804004266, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013304/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: adalberto Portela Silva – CPF: 069.062.222-87
marca/tipo/Chassi
CHevrolet/onix 1.4mt ltz/Pas/
automovel/9bgKt48r0Fg455556
portaria n.º201804004268, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013326/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Jonatan de andrade moraes – CPF: 884.094.222-04
marca/tipo/Chassi
Fiat/Siena attraCtiv 1.4/Pas/
automovel/9bd197132e3117899
portaria n.º201804004270, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013329/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: rui vilhena da Costa – CPF: 306.019.832-20
marca/tipo/Chassi
toYota/Corolla xei20Flex/Pas/
automovel/9brbdWHe4H0321673
portaria n.º201804004272, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013331/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
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interessado: raimundo Haroldo oliveira da Silva – CPF: 
076.394.142-53
marca/tipo/Chassi
CHev/PriSma 1.4mt ltz/Pas/automovel/9bgKt69r0gg302240

portaria n.º201804004274, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730012804/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Clea nunes da Conceição – CPF: 396.747.892-00
marca/tipo/Chassi
vW/novo voYage Cl mbv/Pas/
automovel/9bWdb45u4Ht109494
portaria n.º201804004276, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013171/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: leude de Jesus martins Soares – CPF: 292.206.292-91
marca/tipo/Chassi
Fiat/idea attraCtive 1.4/Pas/
automovel/9bd13501YF2281493
portaria n.º201804004278, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730012754/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: edson Souza nascimento – CPF: 067.966.722-91
marca/tipo/Chassi
Fiat/WeeKend attraCtive/Pas/
automovel/9bd374121F5063246
portaria n.º201804004280, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013184/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Jose arlindo Pereira barbosa – CPF: 334.370.682-53
marca/tipo/Chassi
CHev/PriSma 1.4mt lt/Pas/automovel/9bgKS69v0Jg163752
portaria n.º201804004282, de 05/07/2018 - proc n.º 
122018730001465/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Silvia Simone nasciso matos – CPF: 450.413.422-53
marca/tipo/Chassi
Fiat/WeeKend adventure/Pas/
automovel/9bd374175F5064501
portaria n.º201804004284, de 05/07/2018 - proc n.º 
122018730001405/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: luiz Claudio da Silva brito – CPF: 613.545.202-97
marca/tipo/Chassi
Fiat/Siena attraCtiv 1.4/Pas/
automovel/9bd19713mg3300587
portaria n.º201804004286, de 05/07/2018 - proc n.º 
122018730001464/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: augusto manoel gonçalves da Silva Fonteles – CPF: 
050.521.902-63
marca/tipo/Chassi
CHev/PriSma 1.4mt lt/Pas/automovel/9bgKS69v0Kg100741
portaria n.º201804004288, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013160/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: antonio Santos andrade – CPF: 165.606.202-04
marca/tipo/Chassi
vW/voYage CitY mb/Pas/automovel/9bWdb45u6Ft032849
portaria n.º201804004290, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013339/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: marcio Sidney dos reis Freitas – CPF: 459.376.302-97
marca/tipo/Chassi
vW/novo voYage Cl mbv/Pas/
automovel/9bWdb45u7Ht109991

portaria n.º201804004292, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013300/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: romildo Pereira maues – CPF: 127.310.562-15
marca/tipo/Chassi
vW/Fox 1.6 gii/Pas/automovel/9bWab05z2C4031078
portaria n.º201804004294, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013177/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: giselle de Sousa barbosa – CPF: 894.643.382-53
marca/tipo/Chassi
vW/novo voYage tl mbv/Pas/
automovel/9bWdb45u1Ht029344
portaria n.º201804004296, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730012828/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: eliomar Paixão Ferreira – CPF: 306.500.622-72
marca/tipo/Chassi
CHev/SPin 1.8l mt lt/Pas/automovel/9bgJb7520Jb136035
portaria n.º201804004298, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013279/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: rui Fernandes Pinheiro Correa – CPF: 171.316.852-
91
marca/tipo/Chassi
CHev/SPin 1.8l mt lS e/Pas/automovel/9bgJg7520Jb137231
portaria n.º201804004300, de 05/07/2018 - proc n.º 
2018730013294/sEfA
motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 
2018
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: tarciso adriano Souza do nascimento – CPF: 
586.489.092-87
marca/tipo/Chassi
Fiat/idea attraCtive 1.4/Pas/
automovel/9bd135019e2249134
Portaria de revogação de iSenção de iPva – Cat
portaria n.º201804004223, de 05/07/2018 - proc n.º 
0020187300130512/sEfA
motivo: revogar a concessão da isenção do iPva ao veículo de 
01/01/2017 a 31/12/2017
base legal: art. 1º, § 1º, iv c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 
revogação decorrente de transferência de propriedade em 
veículo beneficiado, placa jvh 4304.
interessado: Clebson Wanderley alves tavares – CPF: 
908.356.462-20
marca/tipo/Chassi
i/Fiat Siena elx Flex/Pas/automovel/8aP17201m82004121

protocolo: 334288
Extrato contratual
contrato de Empréstimo
Nº 21/03720
Partes: banco do brasil e o estado do Pará.
Objeto : custear despesas de capital (investimentos fixos) 
constantes do plano plurianual (PPa) e da lei orçamentária 
anual – loa 2018 e dos exercícios subsequentes, do estado do 
Pará nos termos das definições e regras estabelecidas na Lei nº 
4.320, de 17.03.1964 e na lei Complementar nº 101/2000, de 
04.05.2000.
vigência: 96 (noventa e seis) meses, contados a partir da data 
de assinatura do contrato.
valor: r$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais)
Foro: belém
data da assinatura: 05.07.2018
ordenador responsável: Simão robison oliveira Jatene

protocolo: 334679

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

poRtARiA
.

presidência
portaria nº 099/2018
o diretor-Presidente do banco do estado do Pará S.a, no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias,
ConSiderando o que dispõe o §4º do art. 49 da lei estadual 
nº 8.375/2016, que trata da necessidade de designação de 
servidores dos órgãos estaduais para registro das informações 
sobre os Programas e ações de governo no sistema SigPlan.
reSolve:
Designar os empregados abaixo identificados, para realizarem a 
coleta, análise e registro quantitativo e qualitativo de informações 
sobre os Programas e ações de governo no sistema SigPlan:
•	 maristela nascimento Cruz almeida
•	 tatiana titam marques
esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
dê-se ciência e cumpra-se.
belém (Pa), 04 de julho de 2018.
augusto Sergio amorim Costa
diretor-Presidente

protocolo: 334270

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
plANEjAmENto

.

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA
NA poRtARiA Nº. 272 de 26 de junho de 2018,
publicada no DoE nº 33.646, de 28.06.2018.
onde se lê: Período de 02 a 31.07.2017
leia-se: Período de 02 a 31.07.2018

protocolo: 333909

.

.

DiÁRiA
.

portaria nº 278, DE 28 DE juNHo DE 2018.
a diretora administrativa e Financeira, em exercício, no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº. 089/2018-
gS, de 01 de março de 2018, e considerando o Processo nº 
284992/2018.
r e S o l v e:
ConCeder aos servidores Helton Castro França, matrícula 
nº 57175256/1, ocupante do cargo de engenheiro Civil/
Coordenador, Josynélia tavares raiol, matrícula nº 57197304/2 
ocupante do cargo de Consultor Jurídico/diretor, de acordo 
com as bases vigentes, 1 e ½ (uma e meia) diárias nos dias 
05 e 06.07.2018, para o município de Santa maria do Pará/
Pa, para realizar vistoria técnica de Convênio Fde e nivaldo da 
Silva Ferreira, matrícula nº 57192830/1, ocupante do cargo de 
motorista, que irá conduzir os servidores ao referido município.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de estado de Planejamento, de 28 de Junho de 2018.
Wanda maria CarvalHo de CarvalHo
diretora administrativa e Financeira em exercício

protocolo: 333911

.

.

outRAs mAtéRiAs
.

portaria nº 281, DE 29 DE juNHo DE 2018.
o Secretário de estado de Planejamento, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas por lei, e,
ConSiderando o decreto governamental que o nomeou, 
publicado no doe nº 32.798 de 01 de Janeiro de 2015 e,
ConSiderando os termos do decreto n° 1.960, de 18/01/2018, 
publicado no doe nº 33.542, de 22 de janeiro de 2018, que 
visa a adequação da Cessão dos servidores cedidos para outros 
órgãos do estado e;
ConSiderando, ainda, o teor do ofício nº 432/2018-PreS/
tCm, de 14/06/2018, que solicita a prorrogação da cessão da 
servidora adaHir Souza doS SantoS.
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reSolve:
i - Prorrogar a cessão da servidora adaHir Souza doS 
SantoS, matrícula nº. 28851/1, ocupante do cargo de técnico 
“b”, para o tribunal de Contas do estado do Pará – tCm/Pa, com 
ônus para o órgão cessionário, conforme art. 5º do Decreto nº 
1.960, de 18/01/2018, pelo prazo de 01 (um) ano, no período de 
01/06/2018 a 31/05/2019.
ii – a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar de 
01/06/2018.
registre-se, publique-se e cumpra - se.
Secretaria de estado de Planejamento, 29 de junho de 2018.
JoSé alberto da Silva ColareS
Secretário de estado de Planejamento
portaria nº 282, DE 29 DE juNHo DE 2018.
o Secretário de estado de Planejamento, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas por lei, e,
ConSiderando o decreto governamental que o nomeou, 
publicado no doe nº 32.798 de 01 de Janeiro de 2015 e,
ConSiderando os termos do decreto n° 1.960, de 18/01/2018, 
publicado no doe nº 33.542, de 22 de janeiro de 2018, que 
visa a adequação da Cessão dos servidores cedidos para outros 
órgãos do estado e;
ConSiderando, ainda, o teor do ofício nº 432/2018-PreS/
tCm, de 14/06/2018, que solicita a prorrogação da cessão da 
servidora maria de nazaré alveS de azevedo.
reSolve:
i - Prorrogar a cessão da servidora maria de nazaré alveS 
de azevedo, matrícula nº. 28592/1, ocupante do cargo de 
técnico “d”, para o tribunal de Contas do estado do Pará – tCm/
PA, com ônus para o órgão cessionário, conforme art. 5º do 
decreto nº 1.960, de 18/01/2018, pelo prazo de 01 (um) ano, 
no período de 01/06/2018 a 31/05/2019.
ii – a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar de 
01/06/2018.
registre-se, publique-se e cumpra - se.
Secretaria de estado de Planejamento, 29 de junho de 2018.
JoSé alberto da Silva ColareS
Secretário de estado de Planejamento
portaria nº 287, DE 29 DE juNHo DE 2018.
o Secretário de estado de Planejamento, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas por lei, e,
 ConSiderando o decreto governamental que o nomeou, 
publicado no doe nº 32.798 de 01 de Janeiro de 2015 e;
 ConSiderando os termos do decreto n° 1.960, de 18/01/2018, 
publicado no doe nº 33.542, de 22/01/2018; e
ConSiderando, ainda, o teor do ofício nº 152/2018-gP/dgP-
al, de 03/05/2018, que solicita a prorrogação de cessão da 
servidora maria daS graçaS vieira Figueiredo,
reSolve:
i – revogar, a contar de 01/07/2018, a Portaria nº 179/2017, 
de 19/06/2017, que cedeu a servidora maria daS graçaS 
vieira Figueiredo, matrícula nº 28088/1, ocupante do cargo 
técnico a, para a assembléia legislativa do estado do Pará - 
alePA, sem ônus para o Órgão de origem.
ii – Ceder, a servidora maria daS graçaS vieira Figueiredo, 
matrícula nº 28088/1, ocupante do cargo técnico a, para a 
Assembléia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA, com ônus para 
o Órgão cedente, mediante reembolso pelo órgão cessionário, 
conforme art. 6º do decreto nº 1.960, de 18/01/2018, pelo 
prazo de 01 (um) ano, no período de 01/07/2018 a 30/06/2019.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de estado de Planejamento, 29 de junho de 2018.
JoSé alberto da Silva ColareS
Secretário de estado de Planejamento
portaria nº 288, DE 29 DE juNHo DE 2018.
o Secretário de estado de Planejamento, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas por lei, e,
ConSiderando o decreto governamental que o nomeou, 
publicado no doe nº 32.798 de 01 de Janeiro de 2015 e,
ConSiderando os termos do decreto n° 1.960, de 18/01/2018, 
publicado no doe nº 33.542, de 22 de janeiro de 2018; e
ConSiderando, ainda, o teor do ofício nº 153/2018-gP/dgP-
al, de 03/05/2018, que solicita a prorrogação da cessão da 
servidora marlene PantoJa araúJo,
reSolve:
i - Prorrogar a cessão da servidora marlene PantoJa 
araúJo, matrícula nº. 28150/1, ocupante do cargo de assistente 
administrativo, para a assembleia legislativa do estado do Pará 
- ALEPA, com ônus para o órgão cedente, mediante reembolso 
pelo órgão cessionário, conforme art. 6º do decreto nº 1.960, 
de 18/01/2018, pelo prazo de 01 (um) ano, no período de 
01/06/2018 a 31/05/2019.
ii – a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar de 
01/06/2018.
registre-se, publique-se e cumpra - se.
Secretaria de estado de Planejamento, 29 de junho de 2018.
JoSé alberto da Silva ColareS
Secretário de estado de Planejamento

 portaria nº 290, DE 29 DE juNHo DE 2018.
o Secretário de estado de Planejamento, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas por lei, e,
ConSiderando o decreto governamental que o nomeou, 
publicado no doe nº 32.798 de 01 de Janeiro de 2015 e,
ConSiderando os termos do decreto n° 1.960, de 18/01/2018, 
publicado no doe nº 33.542, de 22 de janeiro de 2018; e
ConSiderando, ainda, o teor do ofício nº 151/2018-gP/dgP-
al, de 03/05/2018, que solicita a prorrogação da cessão da 
servidora iSabel edilamar da Silva Sadala,
reSolve:
i - Prorrogar a cessão da servidora iSabel edilamar da 
Silva Sadala, matrícula nº. 28711/1, ocupante do cargo 
técnico C, para a assembleia legislativa do estado do Pará - 
ALEPA, com ônus para o órgão cedente, mediante reembolso 
pelo órgão cessionário, conforme art. 6º do decreto nº 1.960, 
de 18/01/2018, pelo prazo de 01 (um) ano, no período de 
01/06/2018 a 31/05/2019.
ii – a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar de 
01/06/2018.
registre-se, publique-se e cumpra - se.
Secretaria de estado de Planejamento, 29 de junho de 2018.
JoSé alberto da Silva ColareS
Secretário de estado de Planejamento
portaria nº 289, DE 29 DE juNHo DE 2018.
o Secretário de estado de Planejamento, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas por lei, e,
ConSiderando o decreto governamental que o nomeou, 
publicado no doe nº 32.798 de 01 de Janeiro de 2015 e,
ConSiderando o que dispõe o art. 9º do decreto n° 1.960, de 
18/01/2018, publicado no doe nº 33.542, de 22 de janeiro de 
2018, que visa a adequação da Cessão dos servidores cedidos 
para outros órgãos do estado;
reSolve:
i – revogar, a partir de 01/07/2018, a Portaria nº 390/2017, 
de 28/11/2017, que prorrogou a cessão da servidora rebeC-
Ca CardoSo HeSKetH, matrícula nº 715735/1, ocupante do 
cargo de técnico b, para a assembleia legislativa do estado do 
Pará-ALEPA, com ônus para o órgão cessionário, mediante re-
embolso, conforme o art. 5º, §§ 1º e 2º do decreto nº 648, de 
17/01/2013, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.
ii – Ceder a servidora rebeCCa CardoSo HeSKetH, matrícula 
nº 715735/1, ocupante do cargo de técnico b, para a assembleia 
Legislativa do Estado do Pará-ALEPA, com ônus para o órgão 
cedente, mediante reembolso pelo órgão cessionário, conforme 
art. 6º do decreto nº 1.960, de 18/01/2018, pelo prazo de 
01(um) ano, no período de 01/07/2018 a 30/06/2019.
registre-se, publique-se e cumpra - se.
Secretaria de estado de Planejamento, 29 de junho de 2018.
JoSé alberto da Silva ColareS
Secretário de estado de Planejamento
portaria nº 293, DE 05 DE julHo DE 2018
o Secretário de estado de Planejamento, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas por lei, e,
ConSiderando o decreto governamental que o nomeou, 
publicado no doe nº 32.798 de 01 de Janeiro de 2015;
ConSiderando os termos do decreto n° 648, de 17/01/2013, 
publicado no doe nº 32.321, de 18 de janeiro de 2013;
ConSiderando os termos do processo n° 2018/293092 de 
29/06/2018; e
ConSiderando ainda, a necessidade de regularização funcional 
da servidora maria de nazaré rodrigueS da CoSta,
reSolve:
i – Prorrogar, por mais 01 (um) ano a cessão da servidora 
maria de nazaré rodrigueS da CoSta, matrícula nº 
27758/1, ocupante do cargo de técnico “d”, para a Prefeitura 
Municipal de Belém - PMB, com ônus para o órgão cessionário, 
mediante reembolso, conforme art. 5º, §§ 1º e 2º do decreto 
nº 648, de 17/01/2013, nos termos do parágrafo único do art. 
3º do citado decreto estadual, no período de 01/01/2015 a 
31/12/2015.
ii – a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar de 
01/01/2015.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de estado de Planejamento, 05 de julho de 2018.
JoSé alberto da Silva ColareS
Secretário de estado de Planejamento
 portaria nº 294, DE 05 DE julHo DE 2018
o Secretário de estado de Planejamento, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas por lei, e,
ConSiderando o decreto governamental que o nomeou, 
publicado no doe nº 32.798 de 01 de Janeiro de 2015;
ConSiderando os termos do decreto n° 648, de 17/01/2013, 
publicado no doe nº 32.321, de 18 de janeiro de 2013;
ConSiderando os termos do processo n° 2018/293092 de 
29/06/2018; e
ConSiderando ainda, a necessidade de regularização funcional 
da servidora maria de nazaré rodrigueS da CoSta,
reSolve:
i – Prorrogar, por mais 01 (um) ano a cessão da servidora 
maria de nazaré rodrigueS da CoSta, matrícula nº 

27758/1, ocupante do cargo de técnico “d”, para a Prefeitura 
Municipal de Belém - PMB, com ônus para o órgão cessionário, 
mediante reembolso, conforme art. 5º, §§ 1º e 2º do decreto 
nº 648, de 17/01/2013, nos termos do parágrafo único do art. 
3º do citado decreto estadual, no período de 01/01/2016 a 
31/12/2016.
ii – a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar de 
01/01/2016.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de estado de Planejamento, 05 de julho de 2018.
JoSé alberto da Silva ColareS
Secretário de estado de Planejamento
 portaria nº 295, DE 05 DE julHo DE 2018
o Secretário de estado de Planejamento, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas por lei, e,
ConSiderando o decreto governamental que o nomeou, 
publicado no doe nº 32.798 de 01 de Janeiro de 2015;
ConSiderando os termos do decreto n° 648, de 17/01/2013, 
publicado no doe nº 32.321, de 18 de janeiro de 2013;
ConSiderando os termos do processo n° 2018/293092 de 
29/06/2018; e
ConSiderando ainda, a necessidade de regularização funcional 
da servidora maria de nazaré rodrigueS da CoSta,
reSolve:
i – Prorrogar, por mais 01 (um) ano a cessão da servidora 
maria de nazaré rodrigueS da CoSta, matrícula nº 
27758/1, ocupante do cargo de técnico “d”, para a Prefeitura 
Municipal de Belém - PMB, com ônus para o órgão cessionário, 
mediante reembolso, conforme art. 5º, §§ 1º e 2º do decreto 
nº 648, de 17/01/2013, nos termos do parágrafo único do art. 
3º do citado decreto estadual, no período de 01/01/2017 a 
31/12/2017.
ii – a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar de 
01/01/2017.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de estado de Planejamento, 05 de julho de 2018.
JoSé alberto da Silva ColareS
Secretário de estado de Planejamento
portaria nº 296, DE 05 DE julHo DE 2018
o Secretário de estado de Planejamento, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas por lei, e,
ConSiderando o decreto governamental que o nomeou, 
publicado no doe nº 32.798 de 01 de Janeiro de 2015;
ConSiderando os termos do decreto n° 648, de 17/01/2013, 
publicado no doe nº 32.321, de 18 de janeiro de 2013;
ConSiderando os termos do processo n° 2018/293092 de 
29/06/2018; e
ConSiderando ainda, a necessidade de regularização funcional 
da servidora maria de nazaré rodrigueS da CoSta,
reSolve:
i – Prorrogar, pelo período de 01/01/2018 a 18/06/2018 a 
cessão da servidora maria de nazaré rodrigueS da CoSta, 
matrícula nº 27758/1, ocupante do cargo de técnico “d”, para 
a Prefeitura Municipal de Belém - PMB, com ônus para o órgão 
cessionário, mediante reembolso, conforme art. 5º, §§ 1º e 2º 
do decreto nº 648, de 17/01/2013, nos termos do parágrafo 
único do art. 3º do citado decreto estadual.
ii – a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar de 
01/01/2018.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de estado de Planejamento, 05 de julho de 2018.
JoSé alberto da Silva ColareS
Secretário de estado de Planejamento
 portaria nº 297, DE 05 DE julHo DE 2018
o Secretário de estado de Planejamento, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas por lei, e,
ConSiderando o decreto governamental que o nomeou, 
publicado no doe nº 32.798 de 01 de Janeiro de 2015;
ConSiderando os termos do decreto n° 1960, de 18/01/2018, 
publicado no doe nº 33.542, de 22 de janeiro de 2018, que 
visa a adequação da cessão dos servidores cedidos para outros 
órgãos do Estado e pelo Acordo de Cooperação firmado entre 
o estado do Pará e o município de belém, publicado no doe nº 
33.641, de 20/06/2018;
ConSiderando os termos do processo n° 2018/293092 de 
29/06/2018; e
ConSiderando ainda, a necessidade de regularização funcional 
da servidora maria de nazaré rodrigueS da CoSta,
reSolve:
i – Prorrogar, a cessão da servidora maria de nazaré 
rodrigueS da CoSta, matrícula nº 27758/1, ocupante do 
cargo de técnico “d”, para a Prefeitura municipal de belém - 
Pmb, pelo período de 19/06/2018 a 31/12/2018.
ii – a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar de 
19/06/2018.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de estado de Planejamento, 05 de julho de 2018.
JoSé alberto da Silva ColareS
Secretário de estado de Planejamento
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portaria nº 105, DE 05/07/2018 - DioR
o SeCretário de eStado de PlaneJamento, usando de suas 
atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da lei nº 8.587, 
de 28 de dezembro de 2017 - lei orçamentária anual - loa 
2018.
reSolve:
i - alterar a modalidade de aplicação e o(s) elemento(s) de 
despesa no valor de r$ 295.000,00 (duzentos e noventa e Cinco 
mil reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) 
da(s) unidade(s) orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) i e ii 
do art. 16 da loa 2018, da forma abaixo discriminada(s):

r$

cÓDiGo foNtE NAtuREzA DA 
DEspEsA vAloR

081012781214338317 - Seel 0301 335041 250.000,00
431010824414438387 - SeaSter 0101 444042 45.000,00

  total 295.000,00

ii - Para seu atendimento reduzir em igual valor a modalidade de 
aplicação da(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) 
da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo 
discriminada(s):

r$

cÓDiGo foNtE NAtuREzA DA 
DEspEsA vAloR

081012781214338317 - Seel 0301 334041 250.000,00
431010824414438387 - SeaSter 0101 449052 45.000,00

  total 295.000,00

iii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se
JoSé alberto da Silva ColareS
Secretário de estado de Planejamento

protocolo: 334698
tERmo DE ADjuDicAção E HomoloGAção
pREGão ElEtRôNico N°. 005/2018
Considerando a tramitação do Processo administrativo licitatório 
n.º 2017/545590 e depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais eu, Wanda maria CarvalHo de CarvalHo, 
diretora administrativa e Financeira em exercício, adJudiCo e 
HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico n. 005/2018, cujo 
objeto é aquiSição de ComPutadoreS, Para ConSolidação 
do ambiente de ti, neCeSSárioS ao bom deSemPenHo da 
atividade ComPutaCional deSta SeCretaria de eStado 
de PlaneJamento - SePlan, pelo critério de “menor Preço 
Por item”, tendo como vencedoras do certame, as empresas 
abaixo discriminadas:
item 01 adjudicado e homologado para: arquimedeS 
automaCao e inFormatiCa ltda, CnPJ: 05.374.975/0001-
01, pelo valor de r$ 563.850,00 (quinhentos e sessenta e três 
mil e oitocentos e cinquenta reais).
item 02 adjudicado e homologado para: neW teCH 
diStribuidora eireli, CnPJ: 28.414.250/0001-97, pelo 
valor de r$ 103.750,00 (cento e três mil e setecentos e 
cinquenta reais).
belém/Pa, 03 de Julho de 2018.
___________________________________________
Wanda maria CarvalHo de CarvalHo
diretora administrativa e Financeira em exercício

protocolo: 334061

sEcREtARiA DE EstADo DE 
sAúDE púBlicA

.

poRtARiA
.

poRtARiA N° 0360 DE 03 DE julHo DE 2018
o diretor de gestão do trabalho e da educação na Saúde, usan-
do 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 memorando nº 250/2018 – gCPC-
dCC/dgteS.
reSolve:
remover, a contar de 29/06/2018, o servidor JoCelino 
CoSta rodrigueS, cargo nutriCioniSta, matrícula n° 
54189620/1, do HoSPital regional - abelardo SantoS 
para dePartamento de deSenvolvimento da rede 
aSSiStenCial, com atuação no Centro de especialização 
odontológica/ Hospital universitário João de barros barreto 
(Ceo/HuJbb).
poRtARiA N° 0563 DE 05 DE julHo DE 2018
o diretor de gestão do trabalho e da educação na Saúde, usan-
do 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 processo nº 2018/178388.

reSolve:
remover, a servidora leila SoCorro SaleS Correa, cargo 
aSSiStente SoCial, matrícula n° 5154820/1, da unidade 
de reabilitação - demétrio medrado para o HoSPital 
regional - SalinoPoliS.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se,
diretoria de geStão do trabalHo e da eduCação na 
Saúde, em 05.07.2018.
david Souza Figueiredo
diretor de geStão do trabalHo e da eduCação na 
Saúde – SeSPa

protocolo: 334591
poRtARiA N° 0522 DE 03 DE julHo DE 2018
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 processo de nº 2018/276231.
r e S o l v e:
revogar, a contar de 29/06/2018, os efeitos da Portaria nº 1314 
de 19/10/2015, publicada no doe nº 32.998 de 23/10/2015, 
que cedeu para a Fundação PúbliCa eStadual HoSPital de 
ClÍniCaS gaSPar vianna, o servidor JoCelino CoSta rodri-
gueS, matrícula n° 54189620/1, cargo nutriCioniSta, lotado 
no HoSPital regional - abelardo SantoS.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se,
gabinete do SeCretário de eStado de Saúde PúbliCa, em 
03.07.2018.
vitor manuel JeSuS mateuS
SeCretário de eStado de Saúde PúbliCa.

protocolo: 334588

.

.

ADmissão DE sERviDoR
.

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
ato: Contrato adminiStrativo
nome do Servidor: Wander maia da Silva
Cargo do Servidor: médiCo
vigência: 06.07.2018/05.07.2019.
ato: SubStituição de Contrato adminiStrativo,
ConForme CHamada PúbliCa
autorizado em 01.12.2017, ProC. 2017/491430
não aCarretará aumento de deSPeSa ao erário
ordenador: vitor manuel JeSuS mateuS.
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
ato: Contrato adminiStrativo
nome do Servidor: Fábio Palma albarado da Silva
Cargo do Servidor: médiCo
vigência: 06.07.2018/05.07.2019.
ato: SubStituição de Contrato adminiStrativo,
ConForme CHamada PúbliCa
autorizado em 28.03.2018, ProC. 2018/74691
não aCarretará aumento de deSPeSa ao erário
ordenador: vitor manuel JeSuS mateuS
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
ato: Contrato adminiStrativo
nome do Servidor: gabriela ConCeição da Silva rodrigueS
Cargo do Servidor: médiCo
vigência: 06.07.2018/05.07.2019.
ato: SubStituição de Contrato adminiStrativo,
ConForme CHamada PúbliCa
autorizado em 28.03.2018, ProC. 2018/74691
não aCarretará aumento de deSPeSa ao erário
ordenador: vitor manuel JeSuS mateuS

protocolo: 334334
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
ato: Contrato adminiStrativo
nome do Servidor: Paula KellY Souza da CoSta
Cargo do Servidor: aSSiStente SoCial
vigência: 02.07.2018/01.07.2019.
ato: SubStituição de Contrato adminiStrativo,
ConForme ProCeSSo Seletivo
autorizado em 16.05.2017, ProC. 2016/461093
não aCarretará aumento de deSPeSa ao erário
ordenador: vitor manuel JeSuS mateuS.
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
ato: Contrato adminiStrativo
nome do Servidor: Karlla Fernanda azevedo brito de 
luCena torreS
Cargo do Servidor: PSiCologo
vigência: 02.07.2018/01.07.2019.
ato: SubStituição de Contrato adminiStrativo,

ConForme ProCeSSo Seletivo
autorizado em 01.12.2017, ProC. 2017/491430
não aCarretará aumento de deSPeSa ao erário
ordenador: vitor manuel JeSuS mateuS
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
ato: Contrato adminiStrativo
nome do Servidor: oSvaldo Correia damaSCeno
Cargo do Servidor: enFermeiro
vigência: 02.07.2018/01.07.2019.
ato: SubStituição de Contrato adminiStrativo,
ConForme ProCeSSo Seletivo
autorizado em 27.04.2017, ProC. 2017/124323
não aCarretará aumento de deSPeSa ao erário
ordenador: vitor manuel JeSuS mateuS
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
ato: Contrato adminiStrativo
nome do Servidor: CriStiana loPeS do naSCimento
Cargo do Servidor: enFermeiro
vigência: 02.07.2018/01.07.2019.
ato: SubStituição de Contrato adminiStrativo,
ConForme ProCeSSo Seletivo
autorizado em 01.12.2017, ProC. 2017/491430
não aCarretará aumento de deSPeSa ao erário
ordenador: vitor manuel JeSuS mateuS
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
ato: Contrato adminiStrativo
nome do Servidor: durval neiva da Silva
Cargo do Servidor: enFermeiro
vigência: 02.07.2018/01.07.2019.
ato: SubStituição de Contrato adminiStrativo,
ConForme ProCeSSo Seletivo
autorizado em 26.01.2017, ProC. 2017/16444
não aCarretará aumento de deSPeSa ao erário
ordenador: vitor manuel JeSuS mateuS
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
ato: Contrato adminiStrativo
nome do Servidor: geSSiCa eSPindula de Souza Silva
Cargo do Servidor: enFermeiro
vigência: 02.07.2018/01.07.2019.
ato: SubStituição de Contrato adminiStrativo,
ConForme ProCeSSo Seletivo
autorizado em 22.02.2018, ProC. 2018/23273
não aCarretará aumento de deSPeSa ao erário
ordenador: vitor manuel JeSuS mateuS
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
ato: Contrato adminiStrativo
nome do Servidor: talYta borgeS maCHado
Cargo do Servidor: FarmaCêutiCo
vigência: 02.07.2018/01.07.2019.
ato: SubStituição de Contrato adminiStrativo,
ConForme ProCeSSo Seletivo
autorizado em 24.07.2017, ProC. 2017/164011
não aCarretará aumento de deSPeSa ao erário
ordenador: vitor manuel JeSuS mateuS
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
ato: Contrato adminiStrativo
nome do Servidor: JamiSSa verlane Silva Caetano
Cargo do Servidor: agente de arteS PratiCaS
vigência: 02.07.2018/01.07.2019.
ato: SubStituição de Contrato adminiStrativo,
ConForme ProCeSSo Seletivo
autorizado em 26.03.2018, ProC. 2018/74691
não aCarretará aumento de deSPeSa ao erário
ordenador: vitor manuel JeSuS mateuS
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
ato: Contrato adminiStrativo
nome do Servidor: JeConiaS da Silva
Cargo do Servidor: agente de arteS PratiCaS
vigência: 02.07.2018/01.07.2019.
ato: SubStituição de Contrato adminiStrativo,
ConForme ProCeSSo Seletivo
autorizado em 27.04.2017, ProC. 2017/124323
não aCarretará aumento de deSPeSa ao erário
ordenador: vitor manuel JeSuS mateuS
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
ato: Contrato adminiStrativo
nome do Servidor: leandro alveS doS SantoS
Cargo do Servidor: agente de arteS PratiCaS
vigência: 02.07.2018/01.07.2019.
ato: SubStituição de Contrato adminiStrativo,
ConForme ProCeSSo Seletivo
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autorizado em 26.03.2018, ProC. 2018/74691
não aCarretará aumento de deSPeSa ao erário
ordenador: vitor manuel JeSuS mateuS
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
ato: Contrato adminiStrativo
nome do Servidor: maria nelCY CarvalHo da Silva
Cargo do Servidor: agente de arteS PratiCaS
vigência: 02.07.2018/01.07.2019.
ato: SubStituição de Contrato adminiStrativo,
ConForme ProCeSSo Seletivo
autorizado em 13.04.2018, ProC. 2018/134472
não aCarretará aumento de deSPeSa ao erário
ordenador: vitor manuel JeSuS mateuS
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
ato: Contrato adminiStrativo
nome do Servidor: vanderleY ribeiro tavareS
Cargo do Servidor: agente de arteS PratiCaS
vigência: 02.07.2018/01.07.2019.
ato: SubStituição de Contrato adminiStrativo,
ConForme ProCeSSo Seletivo
autorizado em 26.03.2018, ProC. 2018/74691
não aCarretará aumento de deSPeSa ao erário
ordenador: vitor manuel JeSuS mateuS

protocolo: 334343
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
ato: Contrato adminiStrativo
nome do Servidor: danielle luz e luz
Cargo do Servidor: téCniCo de enFermagem
vigência: 18.06.2018/17.06.2019.
ato: SubStituição de Contrato adminiStrativo,
ConForme deCiSão liminar ConCedida noS autoS do 
ProCeSSo nº 00428676.2018.8.14.0017(ProCeSSo SeSPa 
nº2018/253780)
autorizado em 28.07.2017, ProC. 2017/288976
não aCarretará aumento de deSPeSa ao erário
ordenador: vitor manuel JeSuS mateuS

protocolo: 334434

licENçA pARA tRAtAmENto DE sAúDE
.

poRtARiA colEtivA Nº 655 DE 29 DE juNHo DE 2018
o diretor de gestão do trabalho e da educação na Saúde, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 039/ 
03.04.1996, publicada no doe nº. 28.190 de 11.04.1996 e,
ConSiderando, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 
de janeiro de;
reSolve:
ConCeder, licença para tratamento de Saúde, aos servidores 
abaixo relacionados;

matrícula Nome Cargo período laudo

57173293-2 alex Sobral mendeS adminiStrador
09.04.2018 

a 
15.04.2018

193486a/03.05.2018

57197575-1 adriana danielle Silva 
Sena doS SantoS

agente 
adminiStrativo

14.03.2018 
a 

28.03.2018
193493a/03.05.2018

57206326-1 barbara aretHa 
Carneiro almeida

agente de 
Controli de 

endemiaS

19.032018 
a 

28.03.2018
193410a/02.05.2018

57205153-2 benevenuto nuneS de 
medeiroS

agente de arteS 
PratiCaS

10.04.2018 
a 

16.04.2018
31360/16.04.2018

57189904-2 bianCa Porto da Silva 
vidigal médiCo

18.01.2018 
a 

08.02.2018
31371/26.04.2018

54183000-2 Claudete matiaS Portela aSSiStente SoCial
10.04.2018 

a 
08.05.2018

193591a/08.05.2018

55586572-1 edielba da Silva melo atendente ConS. 
dentario

06.04.2018 
a 

13.042018
193495/03.05.2018

57190359-1 iSabela PorPino lemoS PSiCologo
11.04.2018 

a 
25.04.2018

193537a/03.05.2018

57194700-1 Karen YaSmin Pina 
CerquinHo

agente 
adminiStrativo

20.02.2018 
a 

24.02.2018
193530a/03.05.2018

57190478-1 otavia da ConCeição 
brito da Silva FarmaCêutiCo

09.04.2018 
a 

14.04.2018
193599a/08.05.2018

5148855-1 maria do SoCorro nuneS 
da Silva

agente de arteS 
PratiCaS

10.04.2018 
a 

24.04.2018
193468a/03.05.2018

57194463-1 roSenilda martinS 
torreS Ferreira

téC. em Patologia 
ClÍniCa

10.04.2018 
a 

09.05.2018
193481a/03.05.2018

5426430-2 regina marqueS de 
almeida enFermeiro

10.04.2018 
a 

13.04.2018
193535a/03.05.2018

5160502-1 raimunda marqueS de 
CarvalHo FarmaCêutiCo

05.04.2018 
a 

11.04.2018
193496a/03.05.2018

57195846-3 rHomero SalvYo aSSeF 
Souza médiCo

23.03.2018 
a 

06.042018
193576a/08.05.2018

724912-1 valdivino da luz 
FernandeS agente de Portaria

04.04.2018 
a 

19.04.2018
1397/03.05.2018

Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se
gdv/diretoria de geStão do trabalHo e da eduCação 
na Saúde
/SeCretaria de eStado de Saúde PúbliCa, em 29.06.
david Souza Figueiredo
diretor de gestão do trabalho e da educação na Saúde.
poRtARiA colEtivA Nº 656 DE 29 DE juNHo DE 2018
o diretor de gestão do trabalho e da educação na Saúde, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 039/ 
03.04.1996, publicada no doe nº. 28.190 de 11.04.1996 e,
ConSiderando, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 
de janeiro de;
reSolve:
ConCeder, licença para tratamento de Saúde, aos servidores 
abaixo relacionados;

matrícula Nome Cargo período laudo

54184793-4 alaine JoSé arauJo 
da Silva enFermeiro

20.11.2017 
a 

06.12.2017
38613/26.04.2018

57233097-1 aldilene elielza 
PaStana doS SantoS

agente 
adminiStrativo

12.032018 
a 

02.05.2018
38584/26.04.2018

57207991-1 amarildo gonçalveS 
PinHeiro

téCniCo de 
enFermagem

13.04.2018 
a 

11.07.2018
38514/25.04.2018

5722560-1 CintHia taiS do 
SoCorro baia traJano médiCo

26.03.2018 
a 

24.05.2018
38455/23.04.2018

57197990-2 eliude doS SantoS 
PenHa

téCniCo de 
enFermagem

08.03.2018 
a 

07.04.2018
38609/26.04.2018

57196712-2 eriKa barboSa bezerra téCniCo de 
enFermagem

26.03.2018 
a 

30.03.2018
38473/24.04.2018

54184645-4
Fernanda do SoCorro 

CarvalHo da Silva 
lobato

teraPeuta 
oCuPaCional

02.04.2018 
a 

08.05.2018
38494/24.04.2018

5154090-1 Helena do SoCorro 
rodrigueS trindade enFermeiro

26.03.2018 
a 

09.04.2018
38413/20.042018

57191012-1 HeloiSa raiol Furtado 
belem de Souza FarmaCêutiCo

26.03.2018 
a 

29.04.2018
38524/25.04.2018

5898358-1 iriS Freire FernandeS 
barboSa

agente 
adminiStrativo

28.03.2018 
a 

11.04.2018
38621/26.04.2018

57194223-1 Julivania PantoJa da 
Silva

téC. em Patologia 
ClÍniCa

11.04.2018 
a 

25.05.2018
38542/25.04.2018

57190458-1 Karla CriStina FonSeCa 
de arauJo enFermeiro

12.03.2018 
a 

10.05.2018
38438/23.04.2018

57190869-1 lordene maria marqueS 
SoareS dantaS

agente 
adminiStrativo

07.03.2018 
a 

29.03.2018
38597/26.04.2018

5900454-1 marCia Helena doS 
SantoS Silva de barroS

téCniCo de 
enFermagem

27.03.2018 
a 

25.05.2018
38361/19.04.2018

5110394-1 maria do Carmo batiSta agente de Portaria
21.03.2018 

a 
06.05.2018

38440/23.04.2018

724386-1 marilda do Carmo 
Souza agente de Saúde

19.02.2018 
a 

20.02.2018
38611/26.04.2018

57204638-1 morgana CintYa 
Saraiva

téCniCo de 
enFermagem

24.03.2018 
a 

30.03.2018
38603/26.04.2018

55590087-2 reJane Silveira 
baPtiSta

téCniCo de 
enFermagem

05.03.2018 
a 

18.04.2018
38503/24.04.2018

Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se
gdv/diretoria de geStão do trabalHo e da eduCação 
na Saúde
/SeCretaria de eStado de Saúde PúbliCa, em 29.06.
david Souza Figueiredo
diretor de gestão do trabalho e da educação na Saúde.
poRtARiA colEtivA Nº 662 DE 03 DE julHo DE 2018
o diretor de gestão do trabalho e da educação na Saúde, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 039/ 
03.04.1996, publicada no doe nº. 28.190 de 11.04.1996 e,
ConSiderando, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 
de janeiro de;
reSolve:
ConCeder, licença para tratamento de Saúde, aos servidores 
abaixo relacionados;

matrícula Nome Cargo período laudo

57197208-1 CeCilia melCa da Silva 
barboSa Fonoaudiologo

27.04.2018 
a 

03.05.2018
39177/21.05.2018

54180105-3 dovani luzia diaS 
CavalCanti nutriCioniSta

22.03.2018 
a 

26.03.2018
39142/18.05.2018

5888906-1 eriKa ozela auguSto nutriCioniSta
03.04.2018 

a 
13.04.2018

39167/21.05.2018

54184645-4 Fernanda do SoCorro 
CarvalHo da Silva lobato

teraPauta 
oCuPaCional

09.05.2018 
a 

05.06.2018
39182/21.05.2018

5092574-1 lina HiPolito FalCão datilograFo
16.04.2018 

a 
15.052018

39134/18.05.2018

5217814-2 guiomar Ferreira duarte 
da Cruz aSSiStente SoCial

03.05.2018 
a 

01.07.2018
39167/22.05.2018

57210029-1 JaKtania de JeSuS 
Ferreira lima

téCniCo em Higiene 
dental

27.04.2018 
a 

25.07.2018
39167/21.05.2018

5533309-3 Jeane rodrigueS miranda 
Serrão enFermeiro

23.04.2018 
a 

07.05.2018
39188/21.05.2018

57234055-1 JoSilene arauJo reiS téCniCo de 
enFermagem

04.04.2018 
a 

06.04.2018
39161/21.05.2018

54192314-1 KilSYa SPtePHane 
Ferreira da CoSta

agente 
adminiStrativo

18.04.2018 
a 

25.04.2018
39138/18.05.2018

5110394-1 maria do Carmo batiSta agente de Portaria
07.05.2018 

a 
21.05.2018

39161/21.05.2018

57188562-2 maria do SoCorro da 
Paixão gomeS

téCniCo de 
enFermagem

24.03.2018 
a 

27.03.2018
39169/21.05.2018

54182096-2 marilia barboSa SantoS 
SaSSim rodrigueS médiCo

24.04.2018 
a 

04.05.2018
39168/21.05.2018

57195844-1 mauro Cezar lima de 
azevedo agente de Portaria

17.04.2018 
a 

01.05.2018
39152/21.05.2018
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54193815-1 SHirlene CriStina da 
Silva monteiro agente de Portaria

29.04.2018 
a 

27.07.2018
39223/22.05.2018

54196718-1 Soraia CriStina PinHeiro 
doS SantoS médiCo

13.05.2018 
a 

11.06.2018
39236/22.05.2018

Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se
gdv/diretoria de geStão do trabalHo e da eduCação 
na Saúde
/SeCretaria de eStado de Saúde PúbliCa, em 03.07.
david Souza Figueiredo
diretor de gestão do trabalho e da educação na Saúde.
poRtARiA colEtivA Nº 661 DE 03 DE julHo DE 2018
o diretor de gestão do trabalho e da educação na Saúde, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 039/ 
03.04.1996, publicada no doe nº. 28.190 de 11.04.1996 e,
ConSiderando, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 
de janeiro de;
reSolve:
ConCeder, licença para tratamento de Saúde, aos servidores 
abaixo relacionados;

matrícula Nome Cargo período laudo

8080573-1 antonia CHarlene da 
CoSta oliveira

téCniCo de 
enFermagem

07.05.2018 
a 

31.05.2018
39255/23.05.2018

5842441-3 Claudio luiS PinHo da 
roCHa enFermeiro

02.05.2018 
a 

04.05.2018
39317/24.05.2018

5089581-1 maria de Fátima da Silva 
CoSta enFermeiro

27.03.2018 
a 

28.03.2018
39294/24.05.2018

5084709-2 maria do SoCorro Forte 
de Souza PorFirio enFermeiro

04.05.2018 
a 

18.05.2018
39256/23.05.2018

5084709-1 maria do SoCorro Forte 
de Souza PorFirio enFermeiro

04.05.2018 
a 

18.05.2018
39256/23.05.2018

5599571-2 maria terezinHa moraeS 
da Silva

téC. em Patologia 
ClÍniCa

13.04.2018 
a 

23.04.2018
39258/23.05.2018

54191186-2 maria zerina gonçalveS 
Souza

téCniCo em 
radiologia

01.05.2018 
a 

30.05.2018
39276/24.05.2018

5181194-1 Paulo Sergio SoareS 
magno agente de Portaria

04.04.2018 
a 

02.06.2018
39299/24.03.2018

103233-1 vera luCia barboSa da 
Silva

auxiliar de 
engenHaria

14.05.2018 
a 

04.06.2018
39316/24.05.2018

57174900-3 antonio auguSto martinS 
da Silva enFermeiro

23.04.2018 
a 

07.05.2018
193828a/22.05.2018

54191985-2 benedita Karina PaCo 
de lima

téCniCo de 
enFermagem

09.05.2018 
a 

08.07.2018
231/17.05.2018

57210022-1 raimundo luCivaldo 
Ferreira lobato

téCniCo de 
enFermagem

18.04.2018 
a 

30.04.2018
193826a/22.04.2018

5852765-2 tereSa CriStina bordalo 
FariaS médiCo

19.03.2018 
a 

25.03.2018
193874a/24.05.2018

57191330-1 elizabetH benaSSuli lima FarmaCêutiCo
17.04.2018 

a 
16.05.2018

193682a/14.05.2018

122793-2 luCigleuma nobre doS 
SantoS adminiStrador

02.04.2018 
a 

30.05.2018
31173/07.05.2018

 Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se
gdv/diretoria de geStão do trabalHo e da eduCação 
na Saúde
/SeCretaria de eStado de Saúde PúbliCa, em 03.07.
david Souza Figueiredo
diretor de gestão do trabalho e da educação na Saúde.
poRtARiA colEtivA N.º 657 DE 03 DE julHo DE 2018
o diretor de gestão do trabalho e da educação na Saúde, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 039/ 
03.04.1996, publicada no  doe  nº.  28.190 de 11.04.1996  e, 
ConSiderando, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 
de janeiro de;

reSolve:
ConCeder, licença assistência, aos servidores abaixo 
relacionados;

matrícula Nome Cargo período laudo

57190575-1 emanuelle rodrigueS 
Silva doS SantoS Fonoaudiologo 26.03.2018 a 

01.04.2018 193444a/26.04.2018

3214117-2 roSeane do SoCorro 
loPeS Furtado

téCniCo de 
laboratorio

16.04.2018 a 
20.04.2018 193575a/08.05.2018

6120431-1 maria Claudia teixeira 
de Souza

agente de 
Portaria

11.04.2018 a 
25.04.2018 193538a/08.05.2018

54195137-1 danielle matoS diniz 
teodoro

FarmaCêutiCo 
bioquimiCo

28.03.2018 a 
29.03.2018 38506/24.04.2018

2058200-2 maria da graça CaireS 
melo enFermeiro 09.04.2018 a 

08.05.2018 31536/25.04.2018

109843-1 rita maria Silva 
oliveira agente de Saúde 13.04.2018 a 

02.05.2018 218/03.05.2018

57194181-1 rita do SoCorro 
rodrigueS e Silva

agente 
adminiStrativo

07.03.2018 a 
05.04.2018 31453/06.04.2018

55588340-2 FranCoiSe Furton Paz 
PantoJa enFermeiro 02.04.2018 a 

09.04.2018 31525/20.04.2018

54190715-1 eriKa Simone de 
almeida lira

aSSiStente 
SoCial

06.04.2018 a 
13.04.2018 31529/20.04.2018

54191923-1 Claudio doS SantoS 
mello

agente 
adminiStrativo

27.02.2018 a 
28.03.2018 31463/13.04.2018

Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se
gdv/diretoria de geStão do trabalHo e da eduCação 
na Saúde
/SeCretaria de eStado de Saúde PúbliCa, em 03.07.2018.
 david Souza Figueiredo
diretor de gestão do trabalho e da educação na Saúde

protocolo: 334018

.

.

tERmo DE HomoloGAção
.

HomoloGAção Do pREGão ElEtRôNico Nº 064/
sEspA/2018
obJeto: aquisição de material de Consumo (moSquiteiro 
imPregnado), para atender o Programa estadual de Controle 
da malária, através da solicitação do departamento de Controle 
de doenças transmissíveis por vetores/ dCdtv/dvS/SeSPa.
Firma venCedora:
S t iraJá agrÍCola ltda, CnPJ 03.656.245/0001-60,  foi a 
vencedora do certame,  pelo critério de menor preço, no valor de 
r$ 3.259.600,00 (três milhões, duzentos e cinqüenta e nove mil 
e seiscentos reais);
Valor total do Pregão Eletrônico nº 064/SESPA/2018: R$ 
3.259.600,00 (três milhões, duzentos e cinqüenta e nove mil e 
seiscentos reais).
belém (Pa), 05/07/2018.
vitor manuel JeSuS mateuS
Secretário de estado de Saúde Pública.

protocolo: 334482
HomoloGAção Do pREGão ElEtRôNico Nº 123/
sEspA/2017
obJeto: aquisição de equipamentos/materiais permanentes para 
o município de uruará (ubS Federal/Centro de Saúde, unidade 
básica), com recursos da emenda parlamentar nº 32140001, 
aprovados mediante proposta nº 83.369.835.0001.16.006.
Firma venCedora:
F CardoSo e Cia ltda, CnPJ 04. 949.905/0001-63,  foi a 
vencedora dos itens 01, 08, 09, 12, 13, 16, 24 e 33,  pelo critério 
de menor preço, no valor de r$ 13.075,00 (treze mil e setenta 
e cinco reais)

maCro liFe imPortadora de ProdutoS médiCoS – eireli 
– ePP, CnPJ  05.022.486/0001-82,  foi a vencedora dos itens 14, 
30 e 34,  pelo critério de menor preço, no valor de r$ 14.256,00 
(quatorze mil,  duzentos e cinqüenta e seis reais).
lanCe norte diStribuidora de equiPamentoS eletro-
eletrôniCoS ltda - ePP,  CnPJ  11.235.712/0001-06,  foi a 
vencedora do item 38,  pelo critério de menor preço, no valor de 
r$ 34.999,90 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa e nove 
reais e noventa centavos).
J.lemoS de CarvalHo-me,  CnPJ  12.294.602/0001-88,  foi a 
vencedora dos itens 20 e 53,  pelo critério de menor preço, no 
valor de r$ 49.709,70 (quarenta e nove mil, setecentos e nove 
reais e setenta centavos).
univerSal mÓveiS ltda-me, CnPJ  21.041.143/0001-11,  foi a 
vencedora dos itens 15, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 50 e 51,  pelo critério de menor preço, no valor de r$ 
61.503,33  (sessenta e um mil, quinhentos e três reais e trinta 
e três centavos).
marte equiPamentoS Para laboratÓrio ltda – ePP, CnPJ  
68.886.605/0001-65,  foi a vencedora do item 03,  pelo critério 
de menor preço, no valor de r$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos 
e noventa reais).
rYKa ComérCio e ServiçoS ltda – me, CnPJ  83.581.827/0001-
63,  foi a vencedora dos itens 04, 49 e 56,  pelo critério de menor 
preço, no valor de r$ 21.650,00  (vinte e um mil, seiscentos e 
cinqüenta reais);
Valor total do Pregão Eletrônico  nº  123/SESPA/2017: R$ 
202.783,93 (duzentos e dois mil, setecentos e oitenta e três 
reais e noventa e três centavos).
belém (Pa), 05/07/2018.
vitor manuel JeSuS mateuS
Secretário de estado de Saúde Pública.

protocolo: 334449

.

.

ApostilAmENto
.

Apostilamento 003/2018 ao contrato 016/2017-proc. 
2018/284075.
objeto: incluir na dotação orçamentária para o exercício 2018 
o elemento de despesa: 3390-30 e a Fonte de recurso 0103.
assinatura: 05/07/2018
ordenador: vitor manuel JeSuS mateuS - Secretário de 
estado de Saúde Pública.

protocolo: 334188

.

.

coNvêNio
.

convênio: 01/2016- 2º termo Aditivo ERRAtA
Contratante: estado do Pará/ Secretaria de estado de Saúde 
Pública.
Contratada: Hospital divina Providencia- instituto Francisco 
Perez
onde se lê: dotação orçamentária 908292; Fonte de recurso: 
0103 (estadual); elemento de despesa: 335043
leia-se:dotação orçamentária 908291; Fonte de recurso: 0349 
e 0149 (Federal); elemento de despesa: 335043
dotação orçamentária 908292; Fonte de recurso: 0103 
(estadual); elemento de despesa: 335043

protocolo: 334286
convênio: 026/2014- 3º termo Aditivo ERRAtA
Contratante: estado do Pará/ Secretaria de estado de Saúde 
Pública.
Contratada: Hospital Santo antonio maria zaccaria
onde se lê: dotação orçamentária 908291; Fonte de recurso: 
0349 e 0149 (Federal); elemento de despesa: 335043
leia-se:dotação orçamentária 908291; Fonte de recurso: 0349 
e 0149 (Federal); elemento de despesa: 335043
dotação orçamentária 908292; Fonte de recurso: 0103 
(estadual); elemento de despesa: 335043

protocolo: 334291
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tERmo ADitivo A coNvêNio
.

5° tERmo ADitivo Ao coNvêNio Nº 04/2013
PartÍCiPeS:
Concedente: Secretaria de estado de Saúde Pública- SeSPa
Beneficiário ente Privado: Associação Cultural e Educacional do 
Pará
obJeto: Prorrogação de vigência por 12 (doze) meses.
vigênCia: 11/06/2018 a 10/06/2019
JuStiFiCativa: decorre da permissibilidade prevista na cláusula 
quinta do convênio em referência.
data de aSSinatura: 11/06/2017
ordenador: vitor manuel Jesus mateus

protocolo: 334585

.

.

féRiAs
.

poRtARiA colEtivA N.º 994 DE 05 DE julHo DE 2018.
o diretor de geStão do trabalHo e da eduCação na 
Saúde/dgteS, usando de suas atribuições que lhe foram 
conferidas pela Portaria nº. 039/03.04.96,
r e S o l v e:
ConCeder, Férias regulamentares aos servidores desta SeSPa, 
abaixo relacionados, para o mês de agoSto/2018.

mAtRiculA sERviDoREs pERíoDo 
AQuisitivo pERioDo DE Gozo

5176760-1 ana Helena da Silva 2017/2018 01.08.2018 a 30.08.2018

726737-1 Creuza raimunda da Silva Souza 2017/2018 01.08.2018 a 30.08.2018

102717-1 Joaquim nuneS Correa 2017/2018 01.08.2018 a 30.08.2018

Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se
gdv/diretoria de geStão do trabalHo e da eduCação 
na Saúde /SeCretaria de eStado de Saúde PúbliCa, em 
05.07.2018.
david Souza Figueiredo
diretor de gestão do trabalho e da educação na Saúde.

protocolo: 334570
ERRAtA DE féRiAs
Retifica-se a Portaria n° 527/06.06.2018, publicada no 
DoE N°.33.634/11.06.2018, referente a servidora  illANA 
pRiscilA fElipE sANtiAGo, matrícula n°. 6038113-1.
onde se lê: PerÍodo de gozo: 16.07.2018 a 14.08.2018.
leia-se: PerÍodo de gozo: 23.07.2018 a 21.08.2018.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se
gdv/diretoria de geStão do trabalHo e da eduCação 
na Saúde /SeCretaria de eStado de Saúde PúbliCa, em 
04.07.2018.
david Souza Figueiredo
diretor de gestão do trabalho e da educação na Saúde/SeSPa

protocolo: 334147
poRtARiA colEtivA N.º 677 DE 05 DE julHo DE 2018.
o diretor de geStão do trabalHo e da eduCação na 
Saúde/dgteS, usando de suas atribuições que lhe foram 
conferidas pela Portaria nº. 039/03.04.96,
r e S o l v e:
ConCeder, Férias regulamentares aos servidores desta SeSPa, 
abaixo relacionados, para o mês de JulHo/2018.

mAtRiculA sERviDoR pERíoDo 
AQuisitivo pERioDo DE Gozo

5179459-1 irene SoareS SaleS 2016/2017 02.07.2018 a 31.07.2018

5281520-1 Julio Cezar Pereira ramoS 2016/2017 02.07.2018 a 31.07.2018

Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se
gdv/diretoria de geStão do trabalHo e da eduCação 
na Saúde /SeCretaria de eStado de Saúde PúbliCa, em 
05.07.2018.
david Souza Figueiredo
diretor de gestão do trabalho e da educação na Saúde
poRtARiA N.º 679 DE 05 DE julHo DE 2018
o diretor de geStão do trabalHo e da eduCação na 
Saúde/dgteS, usando de suas atribuições que lhe foram 
conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96
r e S o l v e:
tornar Sem eFeito, as férias a servidora eliana do SoCorro 
Jardim gomeS, id. Funcional nº 8014408 / 1, ocupante do 

cargo de CHeFe de Centro Saude, lo tada na eSCola teCniCa 
do SuS, no período de 02 de Julho de 2018 a 31 de Julho de 
2018, referente ao período aquisitivo de 01 de março de 2017 a 
28 de Fevereiro de 2018, concedidas através da Portaria n° 527/ 
06.06.2018, publicada no doe n°. 33.634/11.06.2018.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se
gdv/diretoria de geStão do trabalHo e da eduCação 
na Saúde /SeCretaria de eStado de Saúde PúbliCa, em 
05.07.2018.
david Souza Figueiredo
diretor de gestão do trabalho e da educação na Saúde

poRtARiA N.º 680 DE 05 DE julHo DE 2018
o diretor de geStão do trabalHo e da eduCação na 
Saúde/dgteS, usando de suas atribuições que lhe foram 
conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96,
r e S o l v e:
tornar Sem eFeito, as férias da servidora eriCKa do SoCorro 
de lima barboSa, id. Funcional nº 57176321 / 5, ocupante 
do cargo de eConomiSta, lo tada na diretoria administrativa e 
Financeira, no período de 02 de Julho de 2018 a 31 de Julho de 
2018, referente ao período aquisitivo de 13 de abril de 2017 
a 12 de abril de 2018, concedidas através da Portaria n° 527/ 
06.06.2018, publicada no doe n°. 33.634/11.06.2018.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se
gdv/diretoria de geStão do trabalHo e da eduCação 
na Saúde /SeCretaria de eStado de Saúde PúbliCa, em 
05.07.2018.
david Souza Figueiredo
diretor de gestão do trabalho e da educação na Saúde

poRtARiA N º 676 DE 05 DE julHo DE 2018
o diretor de geStão do trabalHo e da eduCação na 
Saúde/dgteS, usando de suas atribuições que lhe foram 
conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96,
reSolve:
ConCeder 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora 
roSilene reiS de CarvalHo, id. Funcional nº 5081378 / 1, 
ocupante do cargo de odontologo, lo tada no Centro de Saúde 
- nossa Senhora da Paz, no período de 01 de Julho de 2018 a 30 
de Julho de 2018, referente ao período aquisitivo de 01 de Junho 
de 2016 a 31 de maio de 2017.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se
gdv/diretoria de geStão do trabalHo e da eduCação 
na Saúde /SeCretaria de eStado de Saúde PúbliCa, em 
05.07.2018.
david Souza Figueiredo
diretor de gestão do trabalho e da educação na Saúde.

poRtARiA N º 678 DE 05 DE julHo DE 2018
o diretor de geStão do trabalHo e da eduCação na 
Saúde/dgteS, usando de suas atribuições que lhe foram 
conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96,
reSolve:
ConCeder 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor 
Hernan auguSto CalCuCHimaC guilHerme medina 
Fernandez, id. Funcional nº 771325/1, ocupante do cargo de 
mediCo, lotaCao ProviSoria, no período de 01 de agosto de 
2018 a 30 de agosto de 2018, referente ao período aquisitivo de 
26 de Junho de 2017 a 25 de Junho de 2018.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se
gdv/diretoria de geStão do trabalHo e da eduCação 
na Saúde /SeCretaria de eStado de Saúde PúbliCa, em 
05.07.2018.
david Souza Figueiredo
diretor de gestão do trabalho e da educação na Saúde.

protocolo: 333978
poRtARiA N.º 690 DE 05 DE julHo DE 2018
o diretor de geStão do trabalHo e da eduCação na 
Saúde/dgteS, usando de suas atribuições que lhe foram 
conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96,
r e S o l v e:
tornar Sem eFeito, as férias a servidora JaCYleia alveS 
de Souza, id. Funcional nº 5156106 / 2, ocupante do cargo 

de aSSiStente SoCial, lo tada na unidade de reabilitação - 
Psicossocial, no período de 01 de agosto de 2018 a 30 de agosto 
de 2018, referente ao período aquisitivo de 08 de novembro de 
2016 a 07 de novembro de 2017, concedidas através da Portaria 
n° 650/ 04.07.2018, publicada no doe n°. 33.650/05.08.2018.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se
gdv/diretoria de geStão do trabalHo e da eduCação 
na Saúde /SeCretaria de eStado de Saúde PúbliCa, em 
05.07.2018.
david Souza Figueiredo
diretor de gestão do trabalho e da educação na Saúde

protocolo: 334123

.

.

outRAs mAtéRiAs
.

HospitAl REGioNAl púBlico Dr. ABElARDo sANtos
o estado do Pará, por intermédio da Secretaria estadual de 
Saúde Pública/SeSPa, CnPJ: 05.054.929/0001-17, torna-
se público que requereu, na Secretaria municipal de meio 
ambiente/Semma-belém, a licença de operação, Sob o número 
de Protocolo 4063/18, em 27/06/2018, do HoSPital regional 
PúbliCo dr. abelardo SantoS, situado na rodovia augusto 
montenegro, Km 13, S/n, distrito de icoaraci-Centro, município 
de belém/Pa.

protocolo: 334281
portaria nº 652, DE 05 DE julHo DE 2018.
o SeCretario de eStado de Saúde PúbliCa do do Pará, no 
uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 138, Parágrafo 
único, ii da Constituição estadual e,
Considerando a Portaria nº 2.001/gm/mS, de 03 de agosto de 
2017, que trata das contrapartidas estaduais e municipais na 
composição dos repasses exigidos na assistência Farmacêutica 
básica;
Considerando a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes, e dá outras providências;
Considerando que o cenário de desabastecimento de 
medicamentos nas unidades da rede da atenção Primária de 
Saúde, de âmbito municipal;
Considerando a resolução Cib nº 108/2018, que trata de apoio 
aos municípios.
resolve:
art. 1º - autorizar em caráter temporário, à partir da competência 
junho/2018, acrescimento de contra-partida do tesouro 
estadual, do Componente assistência Farmacêutica, conforme 
planilha em anexo;
art. 2º - os instrumentos comprobatórios da utilização dos 
recursos são os mesmos constituídos para a prestação de contas 
e demonstrados no relatório de gestão da Secretaria municipal 
de Saúde;
art. 4º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete do Secretário de estado de Saúde Pública, 05 de julho 
de 2018.
vitor manuel Jesus mateus
Secretário de estado de Saúde Pública

protocolo: 334695
Extrato de Termo Simplificado
espécie: 1º termo SimPliFiCado ao 1º termo de aJuSte 
ao 100º termo de CooPeração téCniCa, ConvenenteS: 
Celebram a união, Por intermédio do miniStério da 
Saúde – C.n.P.J. nº 00.530.493/001-71, o eStado do Pará, 
Por intermédio da SeCretaria eStadual de Saúde – C.n.P.J. 
nº 05.054.929/0001-17 e a organização Pan-ameriCana 
da Saúde/organização mundial da Saúde, C.n.P.J. nº 
04.096.431/0001-54, ProCeSSo:2018/107254. obJeto: ajusta 
o anexo ii, parte integrante do 1º termo de ajuste ao 100º 
termo de Cooperação técnica, que passa a vigorar na forma do 
anexo ao presente termo. data de aSSinatura: 03/07/2018. 
vigênCia: 22/03/2018 a 21/03/2023. Signatário: Senhor 
vitor manuel JeSuS mateuS, Secretário de estado – CPF nº 
115.956.472-87.

protocolo: 334320
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

portaria n.º 313, de 04 de julho de 2018.
a diretora do 1º Centro regional de Saúde, no uso de suas 
atribuições legais e,
ConSiderando os termos da Portaria n.º 130, de 26 de mar-
ço de 2018, que instaurou o Processo administrativo disciplinar 
n.º 2017/487354 (fls.01), em desfavor da servidora MARLY DA 
CoSta alveS, cargo de auxiliar de Saúde, lotada no CaPS ad 
iii/1º CrS/SeSPa, matrícula funcional n.º 5096456/1, para apu-
rar suposto acúmulo ilegal de cargo público, que se comprovado 
constitui transgressão disciplinar aos artigos 177, vi e 178, i, 
caracterizando o disposto no artigo 190, inciso xii, todos da lei 
5.810/94;
ConSiderando os termos do parecer da ConJur/gab/SeSPa, 
às fls. 113, do referido processo;
resolve:
i – redeSignar os servidores estáveis, norma de Fátima 
andrade, administradora, matrícula funcional n.º 54189583/1, 
elza maria da Silva lima, assistente Social, matrícula 
funcional n.º 54190781/1, luiz antonio marqueS Cabral, 
administrador, matricula funcional n.° 54189028/1, para sob 
a presidência da primeira, compor a Comissão de Processo 
administrativo disciplinar, objetivando a complementar os 
termos do relatório final, às fls. 110/111, conforme recomendado 
no parecer acima mencionado.
iii – Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos 
trabalhos, contados da publicação da presente portaria no doe.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
1º Centro regional de Saúde, em 04/07/2018.
ana amélia SantoS ramoS de oliveira
diretora do 1º Centro regional de Saúde/SeSPa

protocolo: 333956

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  2ª REGIONAL

.

poRtARiA
.

poRtARiA Nº 425 DE 16 DE mAio DE 2018.
 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 dos processos de n° 2012/197947- 
2018/3755-2018/125789 - 2018/125815.
 ConSiderando o art. 34 do decreto estadual nº 249 de 
11.10.2011, em observância ao art. 32  da  lei nº. 5.810/94, 
que dispõe sobre o cumprimento do estágio probatório de 
servidor público civil, ocupante de cargo de provimento efetivo.
 reSolve:
 Homologar, a avaliação de desempenho do estágio Probatório, 
da servidora relacionada abaixo, considerando-a  apta para 
exercer o cargo, com o conceito obtido de acordo com o seu 
respectivo processo.

mAtRículA NomE cARGo lotAção coNcEito

57234499-1
 NAtÁliA DE sousA RiBEiRo AssistENtE 

sociAl

2º cENtRo 
REGioNAl DE 

sAúDE
Bom

Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se,
gabinete do SeCretário de eStado de Saúde PúbliCa, em 
16.05.2018.
vitor manuel JeSuS mateuS
SeCretário de eStado de Saúde PúbliCa - SeSPa

protocolo: 334092
poRtARiA Nº 430  DE 24 DE mAio DE 2018.
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 dos processos de n° 2009/71311- 
2018/173695-2018/177183 - 2018/183825.
ConSiderando o art. 34 do decreto estadual nº 249 de 
11.10.2011, em observância ao art. 32  da  lei nº. 5.810/94, 
que dispõe sobre o cumprimento do estágio probatório de 
servidor público civil, ocupante de cargo de provimento efetivo.
reSolve:
Homologar, a avaliação de desempenho do estágio Probatório, 
da servidora relacionada abaixo, considerando-a  apta para 
exercer o cargo, com o conceito obtido de acordo com o seu 
respectivo processo.

mAtRículA NomE cARGo lotAção coNcEito

57196500-2
 

mARiA ApAREciDA DA silvA 
mulAtiNHo pEREiRA ENfERmEiRA

2º cENtRo 
REGioNAl DE 

sAúDE
Bom

Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se,
gabinete do SeCretário de eStado de Saúde PúbliCa, em 
24.05.2018.
vitor manuel JeSuS mateuS
SeCretário de eStado de Saúde PúbliCa – SeSPa,

protocolo: 334099

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

licENçA pRêmio
.

REsumo DE licENçA pRêmio – julHo-2018
portarias nº 027/2018 – 03.07.18 - DEtERmiNAR
nome: luCileia da Silva Pereira
matricula: 5105056-1
Cargo: enfermeira
lotação:   CaPS-CaStanHal     geP: estatutário efetivo
aquisitivo: 30.11.07 a 29.11.10
Período: 03.07.18 a 01.08.18 (30) trinta dias
Portarias nº 028/2018 – 03.07.18 - ConCeder
nome: FranCiSCo gomeS de aguiar
matricula: 5148170-1
Cargo: médico
lotação:   C.S.CaStanHal     geP:  estatutário efetivo
aquisitivo: 02.07.14 a 01.07.17
Período: 03.07.18 a 01.08.18 (30) trinta dias

protocolo: 334621

DiÁRiA
.

portarias   Nº  516 e 517  de Diárias  de  05/07/2018
objetivo: resolver assuntos administrativos referentes a 
recursos Humanos no dgteS/Sespa.
Servidores: etevaldo José m. da Paixão   diretor reg.   
mat:5167000-2
benedito José de l. da Silva    motorista   mat:5705304-1
origem: Castanhal/ belém     Período: 05/07/18
ordenador: etevaldo José m. da Paixão

protocolo: 333906

outRAs mAtéRiAs
.

comissão iNtERGEstoREs REGioNAl - ciR 
mEtRopolitANA iii

toRNAR sEm EfEito REsolução Nº 003 DE 
21/02/2018

tornar sem efeito a reSolução nº 003 de 21/02/2018, 
publicada no doe nº 33569, (pág.17) de 02/03/2018, que 
aprovou por unanimidade o Projeto de implantação de 01(um) 
naSF, modalidade ii no município de nova esperança do Piriá.
 etevaldo José modesto da Paixão
Presidente da Cir metropolitana iii/SuS/Pa/3ºCrS

protocolo: 334530

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

DiÁRiA
.

poRtARiA Nº 171 DE 04 DE julHo DE 2018.
objetivo: Conduzir embarcação nas ações de combate a raiva 
nas localidades do rio laguna/melgaço. 
origem: breveS/Pá - destino(s): melgaço/Pá.
Servidor (es): PomPeu da Silva miranda / 9,5 diárias de 01 
a 10/07/2018.
ordenador: eriKa barroS alveS Cordeiro

protocolo: 334491

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

poRtARiA Nº 40 DE 03 DE julHo DE 2018
o diretor do 9° Centro regional de Saúde, usando 
de suas atribuições que foram conferidas pela Portaria nº 
343/2018-CCG de 13/03/2018, publicada no Diário Oficial do Es-
tado nº 33577 de 14/03/2018.

ConSiderando os termos do Processo nº2018/295814
 reSolve:
designar a servidora Waldemarina gonçalveS barroSo, 
id Funcional n°5160987/1 ocupante do cargo de agente 
administrativo lotado no 9° Centro regional de Saúde para 
responder pela divisão de organização Controle e avaliação - 
DOCA do 9º Centro Regional de Saúde/SESPA, sem ônus, durante 
o impedimento do titular, irnando Siqueira da trindade, id 
Funcional nº 5895988no período de 04/07/2018 a 06/07/2018. 
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
SeSPa/ 9° CrS, 05 de Julho de 2018.
riSonilSon abreu da Silva
diretor do 9° Centro regional de Saúde

protocolo: 333992

ERRAtA
.

ERRAtA DE DiÁRiA
poRtARiA Nº 142 de 19 de junho de 2018.
Publicado no Diário Oficial n33644 de 26de Junho de 2018.
Protocolo: 329699
Servidores:
irnando Siqueira da trintade.
eraldo guilherme dos Santos Sá
onde se lê
Período: 02/07/2018 a 06/07/2018 / nº de diárias: 4,5 (quatro 
diárias e meias)
leia-se
Período: 20/08/2018 a 24/08/2018 / nº de diárias: 4,5 (quatro 
diárias e meias)
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
riSonilSon abreu da Silva
diretor do 9° Centro regional de Saúde

protocolo: 334038
ERRAtA DE DEsiGNAR fiscAl DE coNtRAto
poRtARiA Nº 34 de 20 de junho de 2018/ publicado no 
Diário Oficial n° 33.642 de 21 de Junho de 2018.
Protocolo: 328266
onde se lê
Designar como fiscal de contrato as servidoras: HELOANA DOS 
SantoS melo, matriCula nº 73504127/1.
leia-se
Designar como fiscal de contrato as servidoras: WALDEMARINA 
gonçalveS barroSo, matriCula nº 5160987/1.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
riSonilSon abreu da Silva
diretor do 9° Centro regional de Saúde

protocolo: 333990

DiÁRiA
.

portaria Nº148 de 05 de julho de 2018
Fundamento legal: deCreto n° 2819 de 06 Setembrode 
1994.
obJetivo: realizar capacitação e monitoramento das ações de 
Saúde do trabalhador.
origem: Santarém/ Pa- brasil
destino: almeirim/ Pa – brasil
Período: 23/07/2018 a 27/07/2018 / n° de diária: 4,5 (quatro 
diárias e meias)
Servidores:
aline kelly dos Santos Ferreira
CPF: 798.709.452-87
matrícula: 5901713
Cargo: técnica em enfermagem
ordenador: riSonilSon abreu da Silva

protocolo: 334040

toRNAR sEm EfEito
.

poRtARiA Nº 11 DE 29 DE juNHo DE 2018.
o diretor do 9° Centro regional de Saúde, usando 
de suas atribuições que foram conferidas pela Portaria nº 
343/2018-CCG de 13/03/2018, publicada no Diário Oficial do Es-
tado nº 33577 de 14/03/2018.
ConSiderando os termos do processo 2018/292035
reSolve:
tornar Sem eFeito a publicação da errata de nº 315262, 
publicada no doe nº. 33.623 de 23/05/2018, em nome do 
servidor (a) marY glauCY brito CHianCa neveS.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
9° CrS/SeSPa, 29 de Junho de 2018.
riSonilSon abreu da Silva
diretor do 9° Centro regional de Saúde

protocolo: 333995
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -10ª REGIONAL

.

poRtARiA
.

poRtARiA Nº 636/2018DE 28 De juNHo DE 2018.
o diretor do 10º Centro regional de Saúde, usando de suas atri-
buições que foram conferidas pela Portaria nº 538/2017-CCg 
de 18.04.2017 publicado o Diário Oficial do Estado nº 33.357 de 
19/04/2017,.
reSolve:
deSignar a Servidora Selma bezerra Silva, matrícula nº 
54191671, assistente de Consultório dentário, lotada no 10º 
CrS/altamira, para responder como CHeFe da SeSSão de 
PeSSoal de reCurSoS HumanoS, no período de 02/07/2018 
a 31/07/2018, por motivo de gozo de férias.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
10º Centro regional de Saúde em 28 de Junho de 2018.
lucas evangelista urel
diretor do 10º CrS/altamira.

protocolo: 333949

DiÁRiA
.

portaria n° 0638/2018, de 05/07/2018
portaria coletiva
objetivo: realizar monitoramento da produção dos Sistemas.
Fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJu
origem: altamira
destino (s): Castelo dos Sonhos
Servidor: 57224781 / edivaldo de Souza Silva (téc. de 
enfermagem) / 10,5 diárias (completa) de 03/08/2018 a 
13/08/2018
Servidor: 92550-1 / SuelY PenHa barboSa (enfermeira) / 10,5 
diárias (completa) de 03/08/2018 a 13/08/2018
Servidor: 57224801/1 / geralda Pereira de SouSa doS 
SantoS (teC. de enFermagem) / 10,5 diárias (completa) de 
03/08/2018 a 13/08/2018
Servidor: 54190012-1 / Claurilene laCerda loiola 
(enfermeira) / 10,5 diárias (completa) de 03/08/2018 a 
13/08/2018
ordenador de despesa:
luCaS evangeliSta urel
diretor do 10º CrS/ SeSPa
333.854.818-48

protocolo: 334024
portaria n° 0637/2018, de 05/07/2018
portaria coletiva
objetivo:realizar monitoramento dos programas da vacina SPni 
e imunização dos programas SiSCan / SiSPrenatal.
Fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJu
origem: altamira
destino (s): Porto de moz
Servidor: 59367391 / evalnize da Silva vargenS (enfermeira) 
/ 4,5 diárias (completa) de 16/07/2018 a 20/07/2018
Servidor: 5936785/1 / eliSangela Souza nogueira 
(enfermeiro) / 4,5 diárias (completa) de 16/07/2018 a 
20/07/2018
Servidor: 57224801/1 / geralda Pereira de SouSa doS 
SantoS (teC. de enFermagem) / 4,5 diárias (completa) de 
16/07/2018 a 20/07/2018
Servidor: 92550-1 / SuelY PenHa barboSa (enfermeira) / 4,5 
diárias (completa) de 16/07/2018 a 20/07/2018
ordenador de despesa:
luCaS evangeliSta urel
diretor do 10º CrS/ SeSPa
 333.854.818-48

protocolo: 334023
portaria n° 0639/2018, de 05/07/2018
portaria coletiva
objetivo: realizar Supervisão direta e indireta, ao combate e 
controle de vetores, diagnóstico e tratamento da malária, lta 
e raiva.
Fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJu
origem: altamira
destino (s): Pacajá
Servidor: 504165 / JoSé amânCio da Silva (agente de Saúde 
PúbliCa) / 9,5 diárias (completa) de 18/07/2018 a 27/07/2018
Servidor: 086899 / renildo da Silva CaStelo (agente 
de Saúde Publica) / 9,5 diárias (completa) de 18/07/2018 a 
27/07/2018
Servidor: 0504185 / geraldo FreitaS de SouSa (guarda 
de endemiaS) / 9,5 diárias (completa) de 18/07/2018 a 
27/07/2018
ordenador de despesa:
luCaS evangeliSta urel
diretor do 10º CrS/ SeSPa
 333.854.818-48

protocolo: 334025

portaria n° 0640/2018, de 05/07/2018
portaria individual
objetivo:Conduzir Viatura Oficial, com equipe que irá realizar 
monitoramento da produção dos Sistemas.
Fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJu
origem: altamira
destino (s): Castelo dos Sonhos
Servidor: 57200996/3/ Cleudino PeSSoa da Silva (motorista) 
/ 10,5 diárias (completa) de 03/08/2018 a 13/08/2018
ordenador de despesa:
luCaS evangeliSta urel
diretor do 10º CrS/ SeSPa
 333.854.818-48

protocolo: 334126

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -12ª REGIONAL

.

.

.

DEsiGNAR fiscAl DE coNtRAto
.

poRtARiA Nº027DE05 DE julHo DE 2018.
o diretor do 12º CrS/SeSPa, no uso de suas atribuições, atra-
vés da Portaria nº 497/2017 publicado no doe nº 33.350 de 
10.04.2017.
reSolve:
i - designar o servidor ademar Coelho barbosa -Siape nº 505545 
e edvaldo borges de Sousa - matricula nº 5832659-2 - como 
Fiscal do Contrato nº 04/2018 do Processo nº 204798/2018 
datado de 09/05/2018, objeto: Contratação de empresa 
especializada em aquisição de Peças para veiculos para atender 
este 12ºCrS/Se$SPa/endemiaS,através de relatório bem como 
dirimir e desembaraçar quaisquer duvidas e pendências que 
surgirem determinando o que for necessário a regularização das 
faltas, falhas, problemas ou defeitos observados tudo e dará 
ciência a Contratada conforme determina o art.67, da lei Federal 
8.666/93 e suas alterações.
ii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no 
d.o.e.
Publique - Se regiStre - Se e CumPra - Se.
gabinete do diretor do 12ºCentro regional de Saúde, em 05 de 
Julho de 2018.
Herbeti donizete Clemente
diretor regional
Portaria nº497/17
12º CrS/SeSPa

protocolo: 333988

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto N° 04/2018 Do pREGão 01/2018 EpRocEsso 
N° 204798/2018
obeJeto: o presente contrato destina a contratação de empresa 
especializado emFornecimento de material de aquisição de 
Peças para Veículos com especificação de acordo com o termo 
de referencia parte do edital de nº 01/2018, para atender este 
12ºCrS/SeSPa/endemiaS que fazcontrole de endemiasnos 15 
municípios de jurisdição deste 12° CrS/SeSPa, por um período 
de 12 (doze) meses.
emPreSa: Cruz & barroS ltda.
CnPJ:11.618.283/0001-56
valor:81.088,60 (oitenta e Hum mil e oitenta e oito reais e 
Sessenta Centavos)
dotação orçamentaria:
PtreS: 908338c/908302c
Fonte de recurso: 01030000000/0149001435
elementos de despesa: 339030
data de assinatura: 05/07/2018
vigência: 05/07/2018 a 06/07/2019
ordenador de despesa:
Herbetidonizete Clemente- diretor 12°CrS/SeSPa, Port. 
497/2017

protocolo: 333965

DiÁRiA
.

poRtARiA Nº 346 de 05 de julho de 2018.
nome: edvaldo borges de Souza
Cargo: agente de Controle de endemias
matrícula/Siape: 5832659-3
CPF: 318.628.102-49
nome: Jean Carvalho de mendonça
Cargo: agente administrativo
matrícula/Siape: 5832632-2
CPF: 650.634.812-72

Período: 22 a 28/07/2018
nº de diárias: seis e meia (6,5)
origem: Conceição do araguaia.
destino: São Felix do xingu, ourilândia do norte, tucumã e 
Sapucaia.
objetivo: Participar de reuniões junto aos técnicos sobre 
desenvolvimento de ações de saúde dos municípios
ordenador de despesas: Herbeti donizete Clemente.

protocolo: 334078
poRtARiA Nº 350 de 05 de julho de 2018.
nome: Jhonatas bispo da Silva
Cargo: agente administrativo
matrícula/Siape: 5897583-1
CPF: 886.588.302-25
nome: maria aparecida da Costa
Cargo: agente de Controle de endemias
matrícula/Siape: 5151449-1
CPF: 318.631.162-49
nome: José ivanaldo Sales da Silva
Cargo: agente de Saúde Pública
matrícula/Siape: 505600
CPF: 146.608.142-20
Período: 30.07 a 03.08.2018
nº de diárias: quatro e meia (4,5)
origem: Conceição do araguaia.
destino: água azul do norte e Cumaru do norte
Objetivo: realizar busca ativa de óbitos nas fontes notificadoras 
(hospitais, cartório, igrejas, cemitérios, funerárias e aCS)
ordenador de despesas: Herbeti donizete Clemente.

protocolo: 334373
poRtARiA Nº 353 de 05 de julho de 2018.
nome: João magalhaes de Carvalho
Cargo: agente de Saúde Pública
matrícula/Siape: 498811
CPF: 178.089.792-87
nome: divino de Sousa espindula
Cargo: guarda de endemias
matrícula/Siape: 504755
CPF: 246.720.762-53
nome: gaspar inácio de morais
Cargo: guarda de endemias
matrícula/Siape: 504786
CPF: 257.067.722-15
Período: 23 a 27.07.2018
nº de diárias: quatro e meia (4,5)
origem: Conceição do araguaia.
destino: Floresta do araguaia, Pau d’arco, rio maria, xinguara 
e São Felix xingu
objetivo: realizar ações de vigilância em saúde ambiental e 
acompanhar a (Sema) na operação veraneio/2018.
ordenador de despesas: Herbeti donizete Clemente.

protocolo: 334419
poRtARiA Nº 355 de 05 de julho de 2018.
nome: ademar Coelho barbosa.
Cargo: Motorista Oficial.
matrícula/Siape: 505545.
CPF: 032.693.292-53.
Período: 09 a 14.07.2018.
nº de diárias: 5,5 (cinco e meia).
origem: Conceição do araguaia-Pa.
destino: São Felix do xingu.
Objetivo: verificar as condições dos veículos e documentações 
dos mesmos, os quais pertencem ao 12º CrS/SeSPa.
ordenador de despesas: Herbeti donizete Clemente.

protocolo: 334438
poRtARiA Nº 352 de 05 de julho de 2018.
nome: edeuvaldo Ciriano da Silva
Cargo: agente de Saúde Pública
matrícula/Siape: 504714
CPF: 279.619.662-34
Nome: Antônio Luiz Pereira Lima
Cargo: agente de Saúde Publica
matrícula/Siape: 504620
CPF: 108.006.202-59
nome: José ivanaldo Sales da Silva
Cargo: agente de Saúde Pública
matrícula/Siape: 505600
CPF: 146.608.142-20
nome: edimir vieira tavares
Cargo: agente de Saúde Publica
matrícula/Siape: 504060
CPF: 082.847.092-87
Período: 09 a 13.07.2018
nº de diárias: quatro e meia (4,5)
origem: Conceição do araguaia.
destino: Pau d’arco
objetivo: realizar levantamento entomológico no campo da 
leishmaniose visceral americana
ordenador de despesas: Herbeti donizete Clemente.

protocolo: 334401
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poRtARiA Nº 354 de 05 de julho de 2018.
nome: Sharlene luciane gomes andrade.
Cargo: agente administrativa.
matrícula/Siape: 5897518-1.
CPF: 809.875.322.00.
Período: 09 a 13.07.2018
nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: Conceição do araguaia-Pa.
destino: belém
objetivo: tratar de assuntos relacionados ao setor de transporte 
em belém de jurisdição deste 12º CrS/SeSPa.
 hepatites virais, ppara
 ordenador de despesas: Herbeti donizete Clemente.

protocolo: 334426
poRtARiA Nº 348 de 05 de julho de 2018.
nome: miguel tabajara de lima tavares.
Cargo: guarda de endemias.
matrícula/Siape: 504438.
CPF: 234.680.252-20.
Período: 09 a 13.07.2018.
nº de diárias: quatro e meia (4,5)
origem: Conceição do araguaia.
destino: Santa maria das barreiras e Santana do araguaia
objetivo: realizar supervisão técnica nos trabalhos de controle 
do aedes aegypti
ordenador de despesas: Heberti donizete Clemente.

protocolo: 334128
poRtARiA Nº 357 de 05 de julho de 2018.
nome: ademar Coelho barbosa.
Cargo: Motorista Oficial.
matrícula/Siape: 505545.
CPF: 032.693.292-53.
Período: 16 a 20.07.2018.
nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: Conceição do araguaia-Pa.
destino: Santa maria das barreiras
objetivo: conduzir técnicos deste 12º CrS/SeSPa.
ordenador de despesas: Herbeti donizete Clemente.

protocolo: 334451
poRtARiA Nº 351 de 05 de julho de 2018.
nome: Jhonatas bispo da Silva
Cargo: agente administrativo
matrícula/Siape: 5897583-1
CPF: 886.588.302-25
nome: maria aparecida da Costa
Cargo: agente de Controle de endemias
matrícula/Siape: 5151449-1
CPF: 318.631.162-49
nome: José ivanaldo Sales da Silva
Cargo: agente de Saúde Pública
matrícula/Siape: 505600
CPF: 146.608.142-20
Período: 16 a 20.07.2018
nº de diárias: quatro e meia (4,5)
origem: Conceição do araguaia.
destino: Santa maria das barreiras, Casa de tábua e 
araguacema(to).
objetivo: realizar busca ativa de óbitos e nascido vivo nas fontes 
notificadoras (hospitais, cartório, Igrejas, cemitérios, funerárias 
e aCS)
ordenador de despesas: Herbeti donizete Clemente.

protocolo: 334384
poRtARiA Nº 356 de 05 de julho de 2018.
nome: maria Cruz marinho Silva.
Cargo: auxiliar de enfermagem.
matrícula/Siape: 06039553.
CPF: 041.216.828-66.
Período: 09 a 12.07.2018.
nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: Conceição do araguaia.
destino: rio vermelho/Sapucaia
objetivo: realizar vistoria técnica na equipe de saúde bucal da 
rio vermelho.
ordenador de despesas: Herbeti donizete Clemente.

protocolo: 334446
poRtARiA Nº 347 de 05 de julho de 2018.
nome: Celio Santos Cruz
Cargo: agente de Saúde Pública
matrícula/Siape: 504828
CPF: 270.785.661-49
nome: edilene maria Caldas dos Santos
Cargo: agente administrativo
matrícula/Siape: 0094420-1
CPF: 249.131.032-53
nome: José Carlos Sales da Silva
Cargo: agente de Saúde Pública
matrícula/Siape: 505559
CPF: 176.808.912-49
Período: 16 a 20/07/2018
nº de diárias: quatro e meia (4,5)

origem: Conceição do araguaia.
destino: São Felix do xingu, ourilândia do norte e tucumã.
objetivo: desenvolver atividades no controle da dengue
ordenador de despesas: Herbeti donizete Clemente.

protocolo: 334087
poRtARiA Nº 349 de 05 de julho de 2018.
nome: nestor de Souza oliveira
Cargo: agente de Saúde Pública
matrícula/Siape: 498815
CPF: 154.362.762-53
nome: miguel tabajara de lima tavares
Cargo: guarda de endemias
matrícula/Siape: 504438
CPF: 234.680.252-20
Período: 16 a 18/07/2018
nº de diárias: duas e meia (2,5)
origem: Conceição do araguaia.
destino: Pau d’arco
objetivo: realizar supervisão técnica nos trabalhos de controle 
do aedes aegypti
ordenador de despesas: Herbeti donizete Clemente.

protocolo: 334351
poRtARiA Nº 358 de 05 de julho de 2018.
nome: abias Pereira matos.
Cargo: guarda de endemias.
matrícula/Siape: 504379.
CPF: 159.166.852-20.
Período: 09 a 13.07.2018
nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: Conceição do araguaia.
destino: ourilândia do norte, tucumã e São Felix do xingu.
objetivo: Conduzir técnicos do denaSuS que irão fazer vistorias 
nos referidos municípios
ordenador de despesas: Herbeti donizete Clemente.

protocolo: 334460

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -13ª REGIONAL

.

.

.

tERmo ADitivo A coNtRAto
.

1º tERmo ADitivo Ao coNtRAto Nº 018/2018
Contratado: JonatHan baeta leão (CnPJ nº 28.377.666/0001-82).
objeto do contrato original: Contratação de empresa 
especializada na manutenção Corretiva em equipamento de 
processamento de dados, pelo período de 30 dias.
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração 
da dotação orçamentária para o PtreS: 908338; natureza de 
despesa: 3390-40; Fonte: 0103000000, em virtude da instrução 
normativa nº01/2018-SeFa/SePlan/Sead,
 e conforme justificativa apresentada pelo setor competente 
da CONTRATANTE. Ficam ratificadas as demais cláusulas e 
condições do Contrato original, que não foram alteradas por este 
termo aditivo.
data da assinatura: 04/07/2018
vigência: 27/06/2018 à 27/07/2018.
valor: r$ 1.500, 00
ordenador: João Haroldo diaS martinS.

protocolo: 334112

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

poRtARiA
.

poRtARiA Nº 439/2018 – GAB/DG/Hol
o diretor geral do HoSPital oPHir loYola, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 403/2018, 
publicada no doe n° 33.629 de 04/06/2018 e;
Considerando o disposto do art. 72, inciso iii, da lei nº 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda o processo de n° 2018/192395;
reSolve:
i - autorizar o afastamento da servidora ana Claudia Furtado 
de CarvalHo, ocupante do cargo de técnico de enfermagem, 
matricula nº 5612594/4, lotada na unidade de atendimento 
imediato – uai, a contar de 04/06/2018, por um período de 
08 (oito) dias, decorrente do falecimento de roSa maria de 
CarvalHo oliveira (irmã), sem prejuízo de sua remuneração.

ii - esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a data de 04/06/2018.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se
Hospital ophir loyola,
belém, 15 de junho de 2018
alberto gomeS Ferreira Junior
diretor geral do Hol em exercício

protocolo: 334390
poRtARiA Nº 449/2018 – DAf/Hol.
o diretor de adminiStração e FinançaS, do HoSPital 
oPHir loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 
pela Portaria nº 428/2018 – gab/dg/Hol de 11/06/2018, pu-
blicada no doe n° 33.637 de 14/06/2018.
ConSiderando os termos contidos no processo nº 2018/194218 
de 03/05/2018.
reSolve:
i-remaneJar a partir de 27/07/2016, o servidor Joao de 
Souza gonCalveS, técnico de enfermagem, matrícula nº 
55590150/1 para fins de regularização, pertencente ao Quadro 
de Pessoal ativo do Hol, da divisão de Farmácia, para o Setor de 
registro Hospitalar de Cancer-rHC deste Hospital.
ii – os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 
27/07/2016.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se e CumPra-Se
Hospital ophir loyola.
em, 20 de junho de 2018.
maria do Socorro de brito Sousa
diretora de administração e Finanças do Hol, em exercício

protocolo: 334402
poRtARiA Nº 440/2018 – GAB/DG/Hol
o diretor geral do HoSPital oPHir loYola, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 403/2018, 
publicada no doe n° 33.629 de 04/06/2018 e;
Considerando o disposto do art. 72, inciso iii, da lei nº 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda o processo de n° 2018/192395;
reSolve:
i - autorizar o afastamento da servidora maria oSaneia SantoS 
oliveira, ocupante do cargo de técnico de enfermagem, 
matricula nº 5939716/1, lotada na unidade de atendimento 
imediato – uai, a contar de 28/05/2018, por um período de 08 
(oito) dias, decorrente do falecimento de FeliPa doS SantoS 
oliveira (mãe), sem prejuízo de sua remuneração.
ii - esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a data de 28/05/2018.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se
Hospital ophir loyola,
belém, 15 de junho de 2018
alberto gomeS Ferreira Junior
diretor geral do Hol em exercício

protocolo: 334393

.

.

licENçA pRêmio
.

poRtARiA Nº 461/2018-GAB/DG/Hol
o diretor geral do HoSPital oPHir loYola, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 403/2018, 
publicada no doe n° 33.629 de 04/06/2018 e;
ConSiderando a nova redação do art. 116 da lei estadual nº 
5.099/83, Combinando com o art. 98 da lei nº 5.810/94-rJu
ConSiderando os termos contidos no Processo nº 2017/46946 
de 02/02/2017.
Considerando o que foi apurado nos assentamentos funcionais 
da servidora marCia doriani nabor de oliveira, técnico 
eletroencefalograma, matricula n° 5090083/1, lotada no 
departamento de ambulatório referente ao 8º triênio de 
09/02/2014 a 08/02/2017(30 dias).
reSolve:
ConCeder licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora marCia 
doriani nabor de oliveira, técnico eletroencefalograma, 
matricula n° 5090083/1, pertencente ao quadro de Pessoal 
ativo do Hol, para ser gozada no período de 09/07/2018 a 
07/08/2018.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique e CumPra-Se.
Hospital ophir loyola.
em, 21 de junho de 2018.
alberto gomeS Ferreira Junior
diretor geral do Hol em exercício

protocolo: 334353
poRtARiA Nº 457/2018-GAB/DG/Hol.
o diretor geral do HoSPital oPHir loYola, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 403/2018, 
publicada no doe n° 33.629 de 04/06/2018 e;
ConSiderando a nova redação do art. 116 da lei estadual nº 
5.099/83, Combinando com o art. 98 da lei nº 5.810/94-rJu;
ConSiderando os termos contidos no Processo nº 2018/104146 
de 08/03/2018.
Considerando o que foi apurado nos assentamentos funcionais 
da servidora Sonia goretH de FreitaS viana, escriturário, 
matricula n° 5087473/1, lotada no departamento de ambulatório 
referente ao 8º triênio de 01/06/2010 a 31/05/2013(30 dias).
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reSolve:
ConCeder licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora 
Sonia goretH de FreitaS viana, escriturário, matricula n° 
5087473/1, pertencente ao quadro de Pessoal ativo do Hol, 
para ser gozada no período de 02/07/2018 a 31/07/2018.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique e CumPra-Se.
Hospital ophir loyola.
em, 21 de junho de 2018.
alberto gomeS Ferreira Junior
diretor geral do Hol em exercício

protocolo: 334365
poRtARiA Nº 455/2018 - GAB/DG/Hol.
o diretor geral do HoSPital oPHir loYola, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 403/2018, 
publicada no doe n° 33.629 de 04/06/2018 e;.
ConSiderando a nova redação do art. 116 da lei estadual nº 
5.099/83, Combinando com o art. 98 da lei nº 5.810/94-rJu;
ConSiderando os termos contidos no Processo nº 2017/107180 
de 14/03/2017.
Considerando o que foi apurado nos assentamentos funcionais 
da servidora marineia Porto de oliveira, nutricionista, 
matricula n° 5571502/2, lotada na divisão de nutrição e dietética 
referente ao 2º triênio de 28/02/2008 a 27/02/2011(30 dias).
reSolve:
ConCeder licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora 
marineia Porto de oliveira nutricionista, matricula n° 
5571502/2, pertencente ao quadro de Pessoal ativo da SeSPa, 
para ser gozada no período de 02/07/2018 a 31/07/2018.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique e CumPra-Se.
Hospital ophir loyola.
em, 21 de junho de 2018.
alberto gomeS Ferreira Junior
diretor geral do Hol em exercício

protocolo: 334341
poRtARiA Nº 459/2018 – GAB/DG/Hol.
o diretor geral do HoSPital oPHir loYola, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 403/2018, 
publicada no doe n° 33.629 de 04/06/2018 e;
ConSiderando a nova redação do art. 116 da lei estadual nº 
5.099/83, Combinando com o art. 98 da lei nº 5.810/94-rJu;
ConSiderando os termos contidos no Processo nº 2017/485295 
de 10/11/2017.
Considerando o que foi apurado nos assentamentos 
funcionais da servidora doria leite Ferreira, Cargo 
Comissionado(Psicólogo), matricula n° 5893904/1 lotada na 
assessoria de ouvidoria, referente ao 2º triênio de 01/08/2014 
a 31/07/2017.
reSolve:
ConCeder licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora doria 
leite Ferreira, Cargo Comissionado (Psicólogo), matricula n° 
5893904/1, pertencente ao quadro de Pessoal ativo do Hol, 
para ser gozada no período de 02/07/2018 a 31/07/2018.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique e CumPra-Se.
Hospital ophir loyola.
em, 21 de junho de 2018
alberto gomeS Ferreira Junior
diretor geral do Hol em exercício

protocolo: 334350
poRtARiA Nº 460/2018 - GAB/DG/Hol.
o diretor geral do HoSPital oPHir loYola, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 403/2018, 
publicada no doe n° 33.629 de 04/06/2018 e;
ConSiderando a nova redação do art. 116 da lei estadual nº 
5.099/83, Combinando com o art. 98 da lei nº 5.810/94-rJu;
ConSiderando os termos contidos no Processo nº 2018/96305 
de 05/03/2018.
Considerando o que foi apurado nos assentamentos funcionais 
da servidora Jamilie Suelen doS PrazereS CamPoS, 
nutricionista, matricula n° 5890711/1, lotada na divisão de 
nutrição e dietética, referente ao 2º triênio de 28/07/2014 a 
27/07/2017.
reSolve:
ConCeder licença prêmio de 30 (trinta) dias, da servidora 
Jamilie Suelen doS PrazereS CamPoS, nutricionista, 
matricula n° 5890711/1, pertencente ao quadro de Pessoal 
ativo do Hol, para ser gozada no período de 02/07/2018 a 
31/07/2018.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique e CumPra-Se.
Hospital ophir loyola.
em, 21 de junho de 2018
alberto gomeS Ferreira Junior
diretor geral do Hol em exercício

protocolo: 334347
poRtARiA Nº 456/2018-GAB/DG/Hol.
o diretor geral do HoSPital oPHir loYola, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 403/2018, 
publicada no doe n° 33.629 de 04/06/2018 e;
ConSiderando a nova redação do art. 116 da lei estadual nº 
5.099/83, Combinando com o art. 98 da lei nº 5.810/94-rJu;
ConSiderando os termos contidos no Processo nº 2017/513538 

de 28/11/2017.
Considerando o que foi apurado nos assentamentos funcionais 
da servidora niele Caroline vaSConCeloS medeiroS, 
Fonoaudiólogo, matricula n° 5890970/1, lotada na divisão 
de Fonoaudiologia, referente ao 2º triênio de 02/08/2014 a 
01/08/2017.
reSolve:
ConCeder licença Prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora 
niele Caroline vaSConCeloS medeiroS, Fonoaudiólogo, 
pertencente ao quadro de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada 
no período de 16/07/2018 a 14/08/2018.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique e CumPra-Se.
Hospital ophir loyola.
em, 21 de junho de 2018.
alberto gomeS Ferreira Junior
diretor geral do Hol em exercício

protocolo: 334370
poRtARiA Nº 462/2018-GAB/DG/Hol.
o diretor geral do HoSPital oPHir loYola, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 403/2018, 
publicada no doe n° 33.629 de 04/06/2018 e;
ConSiderando a nova redação do art. 116 da lei estadual nº 
5.099/83, Combinando com o art. 98 da lei nº 5.810/94-rJu;
ConSiderando os termos contidos no Processo nº 2017/542367 
de 18/12/2017.
ConSiderando o que foi apurado nos assentamentos funcionais 
da servidora maria auxiliadora Ferreira veraS, agente 
administrativo, matrícula n° 3260291/1, lotada na Clínica de 
ginecologia oncológica, referente ao 6º triênio, de 03/07/2004 
a 02/07/2007(30 dias).
reSolve:
ConCeder licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora 
maria auxiliadora Ferreira veraS, agente administrativo, 
matrícula n°3260291/1, pertencente ao quadro de Pessoal 
ativo do Hol, para ser gozada no período de 02/07/2018 a 
31/07/2018.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
Hospital ophir loyola.
em, 21 de junho de 2018.
alberto gomeS Ferreira Junior
diretor geral do Hol em exercício

protocolo: 334383
poRtARiA Nº 438/2018 – GAB/DG/Hol
o diretor geral do HoSPital oPHir loYola, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 403/2018, 
publicada no doe n° 33.629 de 04/06/2018 e;
ConSiderando, o que dispõe o Parágrafo único do art. 91 da 
lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação 
dos registros Civil de nascimento nº 067595 01 55 2018 1 
00237 1810146680 08.
reSolve:
i-ConCeder ao servidor davYSon naSCimento de Sena, 
assistente administrativo, matrícula nº 5895923/3, lotado na 
divisão de Controle e movimentação de Pessoal (SoP), 10(dez) 
dias de licença paternidade, no período de 23/05/2018 a 
01/06/2018.
ii – esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a data de 23/05/2018.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique e CumPra-Se.
Hospital ophir loyola.
em, 15 de junho de 2018.
alberto gomeS Ferreira Junior
diretor geral do Hol em exercício

protocolo: 334387
poRtARiA Nº 463/2018-GAB/DG/Hol.
o diretor geral do HoSPital oPHir loYola, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 403/2018, 
publicada no doe n° 33.629 de 04/06/2018 e;
ConSiderando a nova redação do art. 116 da lei estadual nº 
5.099/83, Combinando com o art. 98 da lei nº 5.810/94-rJu;
ConSiderando os termos contidos no Processo nº 2017/111448 
de 16/03/2017
ConSiderando o que foi apurado nos assentamentos funcionais 
da servidora luzamor ribaS Jardim, auxiliar operacional, 
matrícula n° 3257070/1, lotada no Setor de registro Hospitalar 
de Cancer-rHC, referente ao 8º triênio, de 01/04/2008 a 
31/03/2011.
reSolve:
ConCeder licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora 
luzamor ribaS Jardim, auxiliar operacional, matrícula n° 
3257070/1, pertencente ao quadro de Pessoal ativo do Hol, 
para ser gozada no período de 15/07/2018 a 13/08/2018.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
Hospital ophir loyola.
em, 21 de junho de 2018.
alberto gomeS Ferreira Junior
diretor geral do Hol em exercício

protocolo: 334376

poRtARiA Nº 454/2018-GAB/DG/Hol.
o diretor geral do HoSPital oPHir loYola, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 403/2018, 
publicada no doe n° 33.629 de 04/06/2018 e;.
ConSiderando a nova redação do art. 116 da lei estadual nº 
5.099/83, Combinando com o art. 98 da lei nº 5.810/94-rJu;
ConSiderando os termos contidos no Processo nº 2014/250730 
de 02/06/2014
ConSiderando o que foi apurado nos assentamentos funcionais 
da servidora, maria Helena CamPoS de CarvalHo, matricula 
n° 3260917/1, lotada no departamento de enfermagem, 
referente ao 8 º triênio, de 24/02/2012 a 23/02/2015(30 dias)
reSolve:
ConCeder licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora 
maria Helena CamPoS de CarvalHo, agente administrativo, 
matricula n° 3260917/1 pertencente ao quadro de Pessoal 
ativo do Hol, para ser gozada no período de 09/07/2018 a 
07/08/2018.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
Hospital ophir loyola.
em, 21 de junho de 2018.
alberto gomeS Ferreira Junior
diretor geral do Hol em exercício

protocolo: 334367

.

.

DEsiGNAR fiscAl DE coNtRAto
.

poRtARiA fiscAl DE coNtRAto Nº 447/2018–GAB/DG/Hol
o diretor geral do HoSPital oPHir loYola, no uso de suas 
atribuições que lhe foram designadas através da Portaria nº 
402-gab/dg/Hol publicado no doe nº 33.629 de 04 de junho 
de 2018 e aquelas previstas na lei estadual nº 6.826/2006 e 
ainda;
reSolve:
designar o servidor desta autarquia Ítalo de JeSuS CoSta de 
Souza, farmacêutico bioquímico, matrícula nº 5789990/2-Hol, 
lotado na divisão de Farmácia do Hol e, no seu impedimento o 
servidor Fernando Caribé de morgado Júnior, matrícula 
nº 57223234/1-Hol, farmacêutico bioquímico, lotado na divisão 
de almoxarifado - CaF do Hospital ophir loyola, para a função 
de fiscais do Contrato Administrativo nº 149/2018 – HOL, 
firmado com a empresa ELFA MEDICAMENTOS LTDA, que tem 
como objeto o fornecimento do medicamento l-aSParaginaSe 
(nativa, recombinante ou Peguilada), pelo período de 180 (cento 
e oitenta) dias. Processo nº 2018/115947.
alberto gomeS Ferreira Junior
diretor geral em exercício

protocolo: 334540

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto ADmiNistRAtivo Nº 149/2018-Hol
objeto: Fornecimento do medicamento l-aSParaginaSe 
(nativa, recombinante ou Peguilada), pelo período de 180 (cento 
e oitenta) dias.
valor global: r$ 462.978,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil, 
novecentos e setenta e oito reais).
data assinatura: 29/06/2018
vigência: 29/06/2018 até 26/12/2018
Processo nº 2018/115947, dispensa de licitação nº 010/2018, 
com fundamento no art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93
orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103/0269
Contratado: elFa mediCamentoS ltda, com sede na rua 
Projetada, nº 106, lote d, sala 3, Sítio athayde, Praia do Jacaré, 
Cabedelo-Pb – CeP: 58.310-000, Fone: (83) 2106-2500, e-mail: 
cotaçãopublica@grupoelfa.com.br, inscrita no CnPJ sob o nº 
09.053.134/0002-26.
ordenador: alberto gomeS Ferreira Junior

protocolo: 334527

tERmo ADitivo A coNtRAto
.

1º tERmo ADitivo Ao coNtRAto ADmiNistRAtivo Nº 
097/2018-Hol
data assinatura: 03/07/2018
Processo nº: nº 2018/256.940
Justificativa: alterar a razão social e endereço da empresa 
diStribuidora HoSPitalab eireli para rCa diSt. de 
ProdutoS HoSPitalareS e Com. de equiPamentoS 
de inFormatiCa eireli, inscrita no CnPJ sob o nr° 
46.563.938/0001-10, endereço: travessa We 51 nº 141, bairro: 
Cidade nova, município: ananindeua/Pa, CeP: 67.133-340
vigência: este termo entrar em vigor a partir da data de 
assinatura
Contratado: rCa diSt. de ProdutoS HoSPitalareS e Com. 
de equiPamentoS de inFormatiCa eireli
alberto gomeS Ferreira Junior
diretor geral em exercício

protocolo: 333987
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outRAs mAtéRiAs
.

iNstRumENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho Nº 2018NE01233
valor: r$ 1.200,00
data de emissão: 29/06/2018
Processo nº 2016/469185
Origem: Pregão Eletrônico nº 48/2017
objeto: ForneCimento de mediCamento geral
orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: alFamed ComerCial ltda - ePP
CnPJ: 02.275.673/0001-80
ordenador de despesa em exercício: alberto gomeS Ferreira 
Junior

protocolo: 334543
iNstRumENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho Nº 2018NE01236
valor: r$ 22.440,00
data de emissão: 29/06/2018
Processo nº 2016/469185
Origem: Pregão Eletrônico nº 48/2017
objeto: ForneCimento de mediCamento geral
orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: F. CardoSo & Cia ltda
CnPJ: 04.949.905/0001-63
ordenador de despesa em exercício: alberto gomeS Ferreira 
Junior

protocolo: 334548
poRtARiA Nº 419/2018 – GAB/DG/Hol.
o diretor geral do HoSPital oPHir loYola, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram conferidas pela Portaria nº 
402/2018 – GAB/DG/HOL, publicado em Diário Oficial nº 33.629 
de 04/06/2018;
ConSiderando a devida regularidade nas atividades de apu-
ração, efetuadas pela Comissão de Sindicância administrativa 
investigatória instituída pela Portaria nº 186/2018 – gab/
dg/Hol de 02/03/2018, que atuou nos autos do Processo nº 
2017/530626 de 11/12/2017, e
ConSiderando a conclusão do Parecer PS 026/2018 de 
16/05/2018 da ProJur, que se manifestou pela regularidade 
jurídico-formal da Sindicância administrativa investigatória, 
arquivando-se os autos, conforme conclusão da comissão 
processante.
reSolve:
i – arquivar os autos do Processo nº 2017/530626 de 11/12/2017, 
uma vez que foram observadas as disposições legais pertinentes, 
de modo que sua conclusão de arquivamento foi adotada dentro 
da legalidade.
ii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
Hospital ophir loyola.
em, 07 de junho de 2018.
alberto gomeS Ferreira Junior
diretor geral do Hol, em exercício

protocolo: 334274
poRtARiA N° 452/2018 – GAB/DG/Hol.
o diretor geral do HoSPital oPHir loYola, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram conferidas pela Portaria nº 
402/2018 – GAB/DG/HOL, publicado em Diário Oficial nº 33.629 
de 04/06/2018;
ConSiderando os termos contidos no Processo nº 2018/237882 
de 28/05/2018.
ConSiderando o que diz o art. 199 da lei estadual n° 5.810/94 
– regime Jurídico único;
reSolve:
i – reConduzir, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a Comis-
são de Processo administrativo disciplinar – Pad designada pela 
Portaria nº 1091/2017 de 15/12/2017, para a apuração e con-
clusão de que trata o Processo nº 2017/353817 de 18/08/2017.
ii – manter em vigor os demais termos da Portaria n° 1091/2017 
– gab/dg/Hol
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
Hospital ophir loyola.
em, 21 de junho de 2018.
alberto gomeS Ferreira Junior
diretor geral do Hol, em exercício

protocolo: 334299
iNstRumENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho Nº 2018NE01235
valor: r$ 50.500,00
data de emissão: 29/06/2018
Processo nº 2016/456020
Origem: Pregão Eletrônico nº 90/2017
objeto: Fornecimento de medicamentos diversos fracassados ou 
desertos
orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: F. CardoSo & Cia ltda
CnPJ: 04.949.905/0001-63
ordenador de despesa em exercício: alberto gomeS Ferreira 
Junior

protocolo: 334569

iNstRumENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho Nº 2018NE01239
valor: r$ 11.900,00
data de emissão: 29/06/2018
Processo nº 2016/455949
Origem: Pregão Eletrônico nº 66/2016
objeto: ForneCimento de ContraSteS radiolÓgiCoS e 
aCeSSÓrioS da HemodinâmiCa
orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: dmax – diStribuidora de mediCamentoS e 
material HoSPitalar ltda - ePP
CnPJ: 09.390.408/0001-91
ordenador de despesa em exercício: alberto gomeS Ferreira 
Junior

protocolo: 334602
iNstRumENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho Nº 2018NE01230
valor: r$ 20.400,00
data de emissão: 29/06/2018
Processo nº 2016/411848
Origem: Pregão Eletrônico nº 26/2017
objeto:aquisição de Fornecimento de solução parenteral de 
grande volume hospitalar
orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: FarmaCe indúStria quÍmiCo FarmaCêutiCa 
CearenSe ltda
CnPJ: 06.628.333/0001-46
ordenador de despesa em exercício: alberto gomeS Ferreira 
Junior

protocolo: 334628
iNstRumENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho Nº 2018NE01228
valor: r$ 2.530,00
data de emissão: 29/06/2018
Processo nº 2018/10129
Origem: Pregão Eletrônico nº 44/2018
objeto: Fornecimento de medicamentos fracassados ou desertos
orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: baSCel SoluçÕeS ltda
CnPJ: 21.515.353/0001-02
ordenador de despesa em exercício: alberto gomeS Ferreira 
Junior

protocolo: 334468
iNstRumENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho Nº 2018NE01255
valor: r$ 2.530,00
data de emissão: 29/06/2018
Processo nº 2018/4621
Origem: Pregão Eletrônico nº 66/2018
objeto: ForneCimento de mediCamento quimioteraPiCo
orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269
Contratado: aSPen PHarma - indúStria FarmaCêutiCa ltda
CnPJ: 02.433.631/0001-20
ordenador de despesa em exercício: alberto gomeS Ferreira 
Junior

protocolo: 334495
poRtARiA Nº 416/2018 – GAB/DG/Hol.
o diretor geral do HoSPital oPHir loYola, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram conferidas pela Portaria nº 
402/2018 – GAB/DG/HOL, publicado em Diário Oficial nº 33.629 
de 04/06/2018;
ConSiderando a devida regularidade nas atividades de apu-
ração, efetuadas pela Comissão de Sindicância administrativa 
investigatória instituída pela Portaria nº 1075/2017 – gab/
dg/Hol de 12/12/2017, que atuou nos autos do Processo nº 
2017/236305 de 01/06/2017, e
ConSiderando a conclusão do Parecer PS 020/2018 de 
27/04/2018 da ProJur, que se manifestou pela regularidade 
jurídico-formal da Sindicância administrativa investigatória, 
arquivando-se os autos, conforme conclusão da comissão 
processante.
reSolve:
i – arquivar os autos do Processo nº 2017/236305 de 01/06/2017, 
uma vez que foram observadas as disposições legais pertinentes, 
de modo que sua conclusão de arquivamento foi adotada dentro 
da legalidade.
ii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
Hospital ophir loyola.
em, 06 de junho de 2018.
alberto gomeS Ferreira Junior
diretor geral do Hol, em exercício

protocolo: 334289
iNstRumENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho Nº 2018NE01238
valor: r$ 34.980,00
data de emissão: 29/06/2018
Processo nº 2016/455949
Origem: Pregão Eletrônico nº 66/2016
objeto: ForneCimento de ContraSteS radiolÓgiCoS e 
aCeSSÓrioS da HemodinâmiCa

orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: Call med ComérCio de mediCamentoS e 
rePreSentação ltda
CnPJ: 05.106.015/0001-52
ordenador de despesa em exercício: alberto gomeS Ferreira 
Junior

protocolo: 334599
iNstRumENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho Nº 2018NE01232
valor: r$ 600,00
data de emissão: 29/06/2018
Processo nº 2016/469185
Origem: Pregão Eletrônico nº 48/2017
objeto: ForneCimento de mediCamento geral
orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: Halex iStar – indúStria FarmaCêutiCa S.a
CnPJ: 01.571.702/0001-98
ordenador de despesa em exercício: alberto gomeS Ferreira 
Junior

protocolo: 334546
iNstRumENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho Nº 2018NE01234
valor: r$ 67,50
data de emissão: 29/06/2018
Processo nº 2016/456020
Origem: Pregão Eletrônico nº 90/2017
objeto: Fornecimento de medicamentos diversos fracassados ou 
desertos
orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: alFamed ComerCial ltda - ePP
CnPJ: 02.275.673/0001-80
ordenador de despesa em exercício: alberto gomeS Ferreira 
Junior

protocolo: 334562
iNstRumENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho Nº 2018NE01231
valor: r$ 2.710,00
data de emissão: 29/06/2018
Processo nº 2016/469185
Origem: Pregão Eletrônico nº 48/2017
objeto: ForneCimento de mediCamento geral
orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: luCiana Sama CHaCara ProdutoS 
HoSPitalareS
CnPJ: 07.657.571/0001-42
ordenador de despesa em exercício: alberto gomeS Ferreira 
Junior

protocolo: 334537

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

poRtARiA
.

poRtARiA Nº 344/2018-Gp/fscmp, DE 06 DE julHo DE 
2018 
a Presidente da Fundação Santa Casa de misericórdia do Pará - 
FSCmP, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso iv 
do artigo 5º da lei estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002 
e considerando as exigências da lei Federal nº 10.520/2002, o 
dispositivo no artigo 5º, inciso ii da lei estadual nº 2.069/2006.
reSolve:
i – nomear como Pregoeiro a servidora, iSiS Souza Coimbra, 
matricula nº 5919912/2, para realização dos processos 
licitatórios pelo prazo de 12 (doze) meses.
ii – esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
belém/Pa, 05 de Julho de 2018.
roSangela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 334473

ADmissão DE sERviDoR
.

partes: fundação santa casa de misericórdia do pará e 
cAEtANo Aluizio cAssiANo , Contratação em Caráter de 
substituição, autorizada através do Processo nº 2018/109043, 
não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
Cargo: médiCo
data da admissão: 01/07/2018
vigência:01/07/2018 a 30/06/2019.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
belém – Pa, 04 de julho de 2018.
roSangela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 334263
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Partes: Fundação Santa Casa de misericórdia do Pará e eriKa 
guerreiro borba, Contratação em Caráter de substituição, 
autorizada através do Processo nº 2018/209907, não acarretando 
acréscimo de despesas ao erário.
Cargo: aSSiStente adminiStrativo
data da admissão: 01/07/2018
vigência:01/07/2018 a 30/06/2019.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
belém – Pa, 04 de julho de 2018.
roSangela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 334267
partes: fundação santa casa de misericórdia do pará 
e cARoliNA Do AmARAl sAviNo tENoRio lisBoA, 
Contratação em Caráter de substituição, autorizada através 
do Processo nº 2018/109086, não acarretando acréscimo de 
despesas ao erário.
Cargo: médiCo
data da admissão: 01/07/2018
vigência:01/07/2018 a 30/06/2019.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
belém – Pa, 04 de julho de 2018.
roSangela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 334271
partes: fundação santa casa de misericórdia do pará e 
EliENi sANtANA DE ABREu, Contratação em Caráter de 
substituição, autorizada através do Processo nº 2018/209907, 
não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
Cargo: téCniCo de enFermagem
data da admissão: 01/06/2018
vigência:01/06/2018 a 31/05/2019.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
belém – Pa, 04 de julho de 2018.
roSangela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 334275
partes: fundação santa casa de misericórdia do pará e 
mARiliA limA DE mAttos, Contratação em Caráter de 
substituição, autorizada através do Processo nº 2018/209907, 
não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
Cargo: médiCo
data da admissão: 01/06/2018
vigência:01/06/2018 a 31/05/2019.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
belém – Pa, 04 de julho de 2018.
roSangela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 334279
partes: fundação santa casa de misericórdia do pará e 
tHAis mENEzEs DE cARDoso DA cRuz, Contratação em 
Caráter de substituição, autorizada através do Processo nº 
2018/237192, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
Cargo: médiCo
data da admissão: 01/07/2018
vigência:01/07/2018 a 30/06/2019.
Partes: Fundação Santa Casa de misericórdia do Pará e CelYne 
agraSSar da Silva, Contratação em Caráter de substituição, 
autorizada através do Processo nº 2018/237192, não acarretando 
acréscimo de despesas ao erário.
Cargo: médiCo
data da admissão: 01/07/2018
vigência:01/07/2018 a 30/06/2019.
partes: fundação santa casa de misericórdia do pará e 
lARA BAtistA DA foNsEcA, Contratação em Caráter de 
substituição, autorizada através do Processo nº 2018/237192, 
não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
Cargo: médiCo
data da admissão: 01/07/2018
vigência:01/07/2018 a 30/06/2019.
Partes: Fundação Santa Casa de misericórdia do Pará e SuelY 
de JeSuS da Silva CarvalHo, Contratação em Caráter de 
substituição, autorizada através do Processo nº 2018/237192, 
não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
Cargo: médiCo
data da admissão: 01/07/2018
vigência:01/07/2018 a 30/06/2019.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
belém – Pa, 04 de julho de 2018.
roSangela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 334278
partes: fundação santa casa de misericórdia do pará e 
RoBERvANiA fERREiRA DA costA, Contratação em Caráter 
de substituição, autorizada através do Processo nº 2018/209907, 
não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
Cargo: téCniCo de enFermagem
data da admissão: 01/06/2018
vigência:01/06/2018 a 31/05/2019.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
belém – Pa, 04 de julho de 2018.
roSangela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 334283

partes: fundação santa casa de misericórdia do pará e 
mARiA DE NAzARE GomEs mEsQuitA, Contratação em 
Caráter de substituição, autorizada através do Processo nº 
2018/229907, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
Cargo: médiCo
data da admissão: 01/06/2018
vigência:01/06/2018 a 31/05/2019.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
belém – Pa, 04 de julho de 2018.
roSangela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 334262
partes: fundação santa casa de misericórdia do pará e 
sANmARi costA fERREiRA, Contratação em Caráter de 
substituição, autorizada através do Processo nº 2017/537642, 
não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
Cargo: médiCo
data da admissão: 01/07/2018
vigência:01/07/2018 a 30/06/2019.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
belém – Pa, 04 de julho de 2018.
roSangela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 334265
partes: fundação santa casa de misericórdia do pará e 
luiz fElipE cotA soAREs, Contratação em Caráter de 
substituição, autorizada através do Processo nº 2018/215183, 
não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
Cargo: médiCo
data da admissão: 01/07/2018
vigência:01/07/2018 a 30/06/2019.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
belém – Pa, 04 de julho de 2018.
roSangela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 334269
partes: fundação santa casa de misericórdia do pará e 
mARiA HElENA DE jEsus foNsEcA, Contratação em Caráter 
de substituição, autorizada através do Processo nº 2018/109014, 
não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
Cargo: téCniCo de laboratÓrio
data da admissão: 01/07/2018
vigência:01/07/2018 a 30/06/2019.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
belém – Pa, 04 de julho de 2018.
roSangela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 334273
partes: fundação santa casa de misericórdia do pará e 
DANiEl BEzERRA mEiRElEs, Contratação em Caráter de 
substituição, autorizada através do Processo nº 2018/263433, 
não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
Cargo: téCniCo de radiologia
data da admissão: 01/07/2018
vigência:01/07/2018 a 30/06/2019.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
belém – Pa, 04 de julho de 2018.
roSangela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 334264
partes: fundação santa casa de misericórdia do pará e 
ANDREssA micHEllE QuEiRoz mEllo soDRé, Contratação 
em Caráter de substituição, autorizada através do Processo nº 
2018/240791, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
Cargo: enFermeiro
data da admissão: 01/07/2018
vigência:01/07/2018 a 30/06/2019.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
belém – Pa, 04 de julho de 2018.
roSangela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 334276

téRmiNo DE víNculo DE sERviDoR
.

poRtARiA Nº 343/2018 – GApE/Gp/fscmp, DE 05 DE 
julHo DE 2018.

a PreSidente da Fundação Santa CaSa de miSeriCÓrdia 
do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo decreto do dia 27/02/2015, publicado no doe 
n° 32.836,
reSolve:
exonerar, o servidor benedito da CoSta maueS, id. Funcional 
nº 12477035/5, do cargo exclusivamente comissionado, gerente 
i, Código geP – daS 011.4, desta Fundação, a contar de 
01/07/2018.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
belém – Pa, 05 de julho de 2018.
roSangela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 334613

poRtARiA Nº 345/2018 – GApE/Gp/fscmp, DE 05 DE 
julHo DE 2018.

a PreSidente da Fundação Santa CaSa de miSeriCÓrdia 
do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo decreto do dia 27/02/2015, publicado no doe 
n° 32.836,
reSolve:
exonerar, a servidora Julianne da Silva Peixoto, id. 
Funcional nº 5923693/2, do cargo exclusivamente comissionado, 
gerente i, Código geP – daS 011.3, desta Fundação, a contar 
de 01/07/2018.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
belém – Pa, 05 de julho de 2018.
roSangela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 334610

tERmo ADitivo A coNtRAto
.

termo Aditivo: 1
data assinatura: 29/06/2018
vigência: 30/06/2018 a 30/10/2018
Contrato: 195/2017/FSCmP
Objeto:O Presente Termo Aditivo tem por finalidade a 
prorrogação de prazo do contrato supramencionado pelo período 
compreendido entre 30/06/2018 a 30/10/2018, bem como 
o acréscimo de quantidade de 25% (vinte e cinco por cento), 
conforme disposto a seguir, consoante dispõe, respectivamente, 
o artigo 57, §1º, iv, e artigo 65, inciso i, alínea ‘b’, e § 1º, 
ambos da lei Federal n.º 8.666/93, cujo objeto é a compra de 
saneantes.
orçamento: Funcional Programática: 10.122.1297.8338 
e 10.302.1427.8288; Fontes de recurso: 0103, 0269, 
0269003264, 0269006841, 0269006842, 0669, 0669003264, 
0669006841 e 0669006842; elemento de despesa: 339030.
Contratado: ammer ComérCio de ProdutoS quÍmiCoS do 
braSil - eireli
CnPJ/mF: 19.876.529/0001-00
endereço: rua monte libano, nº 271-a, Padre eustáquio, belo 
Horizonte/mg, CeP: 30.730-450, telefone: (31) 3658-4356
ordenador: rosângela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 334183
termo Aditivo: 5
data assinatura: 04/07/2018
vigência: 05/07/2018 à 04/01/2019
Contrato: 004/2016/FSCmP
Objeto:O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação 
do prazo estabelecido no Contrato supramencionado, no período 
compreendido entre 05/07/2018 à 04/01/2019, consoante 
dispõe o artigo 57, ii da lei Federal n.º 8.666/93, cujo objeto é a 
prestação de Serviço médico de anestesiologia para atendimento 
de pacientes do Sistema único de Saúde – SuS, atendidos pela 
FSCmP, para cirurgias obstétricas, ginecológicas, pediátricas, 
torácicas, vasculares, ortopédicas, plásticas, urológicas e gerais, 
além de serviço de anestesiologia para neurocirurgia pediátrica.
orçamento: Funcional Programática: 10.302.1427.8288; 
Fontes de recursos: 0103, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0669, 0669003264, 0669006841 e 0669006842;; 
elemento de despesa: 339039.
Contratado: CooPerativa doS médiCoS aneSteSiologiStaS 
no eStado do Pará - CooPaneSt-Pa
CnPJ/mF: 15.290.125/0001-70
endereço: rua dos Pariquis, nº. 3001, edifício village medical 
Center, 12º andar, Cremação, belém/Pa, CeP: 66.040-320, 
telefone/fax (91) 3239-3168
ordenador: rosângela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 334174
termo Aditivo: 1
data assinatura: 29/06/2018
vigência: 30/06/2018 a 30/10/2018
Contrato: 194/2017/FSCmP
Objeto:O Presente Termo Aditivo tem por finalidade a 
prorrogação de prazo do contrato supramencionado pelo período 
compreendido entre 30/06/2018 a 30/10/2018, bem como 
o acréscimo de quantidade de 25% (vinte e cinco por cento), 
conforme disposto a seguir, consoante dispõe, respectivamente, 
o artigo 57, §1º, iv, e artigo 65, inciso i, alínea ‘b’, e § 1º, 
ambos da lei Federal n.º 8.666/93, cujo objeto é a compra de 
saneantes.
orçamento: Funcional Programática: 10.122.1297.8338 
e 10.302.1427.8288; Fontes de recurso: 0103, 0269, 
0269003264, 0269006841, 0269006842, 0669, 0669003264, 
0669006841 e 0669006842; elemento de despesa: 339030.
Contratado: neW médiCa ComérCio e ServiçoS de 
ProdutoS HoSPitalareS ltda
CnPJ/mF: 19.769.575/0001-00
endereço: tv. We 12, Conjunto Satélite, 1000, galpão a - 
Coqueiro, belém/Pa, CeP: 66.670-260, telefone: (91) 3347-
8469 / 3085-2757
ordenador: rosângela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 334191
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termo Aditivo: 2
data assinatura: 29/06/2018
vigência: 01/07/2018 a 30/06/2019
Contrato: 076/2016/FSCmP
Objeto:O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação 
do prazo estabelecido no contrato supramencionado, no período 
compreendido entre 01/07/2018 a 30/06/2019, com fulcro no 
artigo 57, inciso ii, da lei Federal n.º 8.666/93, cujo objeto 
é a prestação de serviço especializado de microfilmagem, 
digitalização, armazenamento de imagens digitais, guarda 
de rolos de microfilmes originais e licença de uso ilimitado ao 
sistema indexa para pesquisa e recuperação de informações 
dos documentos microfilmados e digitalizados.
orçamento: Funcional Programática: 10.126.1424.8238; Fontes 
de recursos: 0103002877; elemento de despesa: 339140.
Contratado: emPreSa de teCnologia da inFormação e 
ComuniCação do eStado do Pará - ProdePa
CnPJ/mF: 05.059.613/0001-18
endereço: rodovia augusto montenegro, Km 10, S/n, bairro 
icoaraci, belém/Pa, CeP: 66820-000, telefone: (91) 3344-5209
ordenador: rosângela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 334146

.

.

ApostilAmENto
.

ApostilAmENto
número: 1
data de assinatura: 05/07/2018
Justificativa: Inclusão da fonte 0303, consoante permite o § 8º 
do artigo 65 da lei 8.666/93.
Contrato: 105/2017/FSCmP
Contratado: andeS ComerCial ltda
ordenador: rosangela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 334303

.

.

féRiAs
.

poRtARiA Nº 324/2018 – GApE/GAB/fscmp
a PreSidente da Fundação Santa CaSa de miSeriCÓrdia 
do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo decreto do dia 26/02/2015, publicado no doe nº 
32.836 de 27/02/2015.
r e S o l v e:
tornar Sem eFeito o período de férias de nilvia de nazare 
CardoSo batiSta, Cargo de técnico de enfermagem, lotado (a) 
na gerência do Complexo ambulatorial, matrícula nº 5676797/2, 
concedida de 04/06/2018 a 03/07/2018 conforme Portaria nº 
210/2018 publicada no doe nº 33.617 de 15/05/2018.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém – Pa 25 de junho de 2018.
roSangela brandão monteiro
Presidente da FSCmP
poRtARiA Nº 325/2018 – GApE/GAB/fscmp
a PreSidente da Fundação Santa CaSa de miSeriCÓrdia 
do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo decreto do dia 26/02/2015, publicado no doe nº 
32.836 de 27/02/2015.
r e S o l v e:
tornar Sem eFeito o período de férias de ana Claudia Pi-
nHeiro nonato alveS, Cargo de assistente Social, lotado (a) 
no ProPaz, matrícula nº 54192692/1 e 54192692/2, concedida 
de 18/06/2018 a 17/07/2018 conforme Portaria nº 210/2018 
publicada no doe nº 33.617 de 15/05/2018.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém – Pa 25 de junho de 2018.
roSangela brandão monteiro
Presidente da FSCmP
poRtARiA Nº 328/2018 – GApE/Gp/fscmp
a PreSidente da Fundação Santa CaSa de miSeriCÓrdia 
do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo decreto do dia 26/02/2015, publicado no doe nº 
32.836 de 27/02/2015,
r e S o l v e:
alterar o período de férias da servidora Camila negrao 
monteiro, enfermeiro, id. Funcional nº 5890457/2, lotada na 
assessoria em gestão da qualidade, conforme Portaria coletiva 
nº 135/2018 publicada no doe nº 33.593 de 09/04/2018 do 
período de 17/05/2018 á 15/06/2018 para 16/08/2018 a 
14/09/2018.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém – Pa, 26 de junho de 2018.
roSangela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 333940

outRAs mAtéRiAs
.

instrumento substitutivo de contrato
Nota de Empenho da Despesa: 2018NE01604
valor: r$ 8.160,00
data: 20/06/2018
vigência: 20/06/2018 a 17/09/2018
objeto: compra de kit de parafuso à base de polímero (02 
unidades); placa à base de polímero bioabsorvível 1,5 mm (02 
unidades).
dispensa de licitação: 044/2018
orçamento:
Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fonte de recurso: 
0269006842; elemento de despesa: 339030.
Contratado: imPlantuS ComérCio e rePreSentação de 
ProdutoS HoSPitalareS ltda-me
CnPJ/mF: 83.335.448/0001-93
endereço: rua dom romualdo de Seixas, n.º 427, vila reis, 
Casa 51-a, umarizal, belém-Pa, CeP: 66.050-110, telefone: 
(91)3222-8368
ordenador: rosângela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 333907
instrumento substitutivo de contrato
Nota de Empenho da Despesa: 2018NE01627
valor: r$ 360,40
data: 21/06/2018
vigência: 21/06/2018 a 18/09/2018
objeto: compra de PaPel termo SenSÍvel Para arCo 
CirúrgiCo 210mm x 20m (05 roloS) e SondaS (diverSaS).
dispensa de licitação: 043/2018
orçamento:
Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fonte de recurso: 
0669006962; elemento de despesa: 339030.
Contratado: e. r. trindade - ePP (trimed)
CnPJ/mF: 04.252.742/0001-65
endereço: av. da república, nº 1525, bairro Centro, Santa isabel 
do Pará/Pa, CeP: 68.790-000.
ordenador: rosângela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 334013
iNstRumENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho da Despesa: 2018NE01623
valor: r$ 92.700,00
data: 20/06/2018
vigência: 20/06/2018 a 17/09/2018
objeto: compra do medicamento cloridrato de cetamina, 50mg/
ml, solução injetável, frasco-ampola com 10ml.
dispensa de licitação: 041/2018
orçamento:
Funcional Programática:10.302.1427.8288; Fonte de recurso: 
0269006841; elemento de despesa: 339030.
Contratado:F. CardoSo & Cia ltda
CnPJ/mF: 04.949.905/0001-63
endereço: rua João nunes de Souza, 125, br 316, Km 8, 
ananindeua-Pa, CeP: 67.033-030, telefone: (91)3202-1311.
ordenador: rosângela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 334081
instrumento substitutivo de contrato
Nota de Empenho da Despesa: 2018NE01626
valor: r$ 12.127,00
data: 19/06/2018
vigência: 19/06/2018 a 16/09/2018
objeto: compra de medicamentos diversos - fracassados nos 
processos licitatórios - Pe nº 66/2017, Pe nº 081/2017 e Pe nº 
99/2017 .
dispensa de licitação: 040/2018
orçamento:
Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fonte de recurso: 
0269006841; elemento de despesa: 339030.
Contratado: natan ComérCio ltda - ePP
CnPJ: 02.771.547/0001-16
endereço: rua da Piçarreira, 1915, Centro, marituba/Pa, CeP: 
67.200-00, telefone: (91)32561414
ordenador: rosângela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 334012
instrumento substitutivo de contrato
Nota de Empenho da Despesa: 2018NE01599
valor: r$ 14.400,00
data: 19/06/2018
vigência: 19/06/2018 a 16/09/2018
objeto: compra de medicamentos diversos - fracassados nos 
processos licitatórios - Pe nº 66/2017, Pe nº 081/2017 e Pe nº 
99/2017 .
dispensa de licitação: 040/2018
orçamento:
Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fonte de recurso: 
0269006841; elemento de despesa: 339030.

Contratado: PHenix HoSPitalar ltda - me.
endereço: Psg. álvaro adolfo, nº 108, Pedreira, belém/Pa, CeP: 
66.085-030, telefone: (91)3266-8571
ordenador: rosângela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 334004
instrumento substitutivo de contrato
Nota de Empenho da Despesa: 2018NE01614
valor: r$ 1.200,00
data: 18/06/2018
vigência: 18/06/2018 a 15/09/2018
objeto: compra de material de consumo - Cateter Para 
HemodiáliSe, duPlo lúmen, lomga PermanênCia, 
tamanHo 12.5 Fr (01 unidade).
dispensa de licitação: 00/2018
orçamento:
Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fonte de recurso: 
0269; elemento de despesa: 339030.
Contratado: SP ComérCio e rePreSentaçÕeS ltda - me
CnPJ: 04.552.011/0001-35
endereço: rua do una, nº 351-b , telégrafo, belém/Pa, CeP: 
66.113-200, telefone: (91)3222-5386
ordenador: rosângela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 333997
instrumento substitutivo de contrato
Nota de Empenho da Despesa: 2018NE01657
valor: r$ 4.350,00
data: 25/06/2018
vigência: 25/06/2018 a 22/09/2018
objeto: compra de material de consumo - PlaCa Para biSturi, 
inFantil (300 unidadeS) e PlaCa Para biSturi,neonatal 
(200 unidadeS).
dispensa de licitação: 00/2018
orçamento:
Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fonte de recurso: 
0269006842; elemento de despesa: 339030.
Contratado: e. r. trindade - ePP (trimed)
CnPJ/mF: 04.252.742/0001-65
endereço: av. da república, nº 1525, bairro Centro, Santa isabel 
do Pará/Pa, CeP: 68.790-000.
ordenador: rosângela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 334022
REsultADo fiNAl
 cHAmADA púBlicA N.º 05/2018/fscmp
a Presidente da Fundação Santa Casa de misericórdia do Pará, 
por meio da Comissão organizadora do Processo Seletivo Sim-
plificado da Chamada Pública n.º 05/2018 da Fundação Santa 
Casa de misericórdia do Pará- FSCmP, nomeada pela Portaria n.º 
422/2017- geSP/FSCmP, de 23 de agosto de 2017, publicada 
no doe n.º 33443 de 23 de agosto de 2017, na forma do item 
4.1 do edital, torna público o reSultado Final de candidatos 
classificados no certame.
1 - teraPeuta oCuPaCional

Nº NomE NotA fiNAl clAssificAçAo
1 lorena CarvalHo Santana 12,25 ClaSSiFiCado
2 roSiCleia mendeS boulHoSa 14.75 ClaSSiFiCado

Os candidatos classificados ficam convocados à comparecerem 
na Fundação Santa Casa de misericórdia do Pará, na gerencia 
de gestão de Pessoas, no dia 06/07/18 no horário de 8h às 
12h,munidos das documentações discriminadas no anexo xi do 
edital PSS/FSCmP nº05/2018, para recebimento de orientações 
pertinentes ao ingresso na função temporária na instituição.
belém/Pa,05 de Julho de 2018.
roSangela brandão monteiro
Presidente da FSCmP

protocolo: 334429
Aviso DE cHAmADA púBlicA Nº 06/2018 fscmp
a Presidente da Fundação Santa CaSa de miSeriCÓrdia do 
Pará – FSCmP, torna público, que em decorrência das últimas 
Chamadas Públicas onde restou FraCaSSada e deSerta 
para o Cargo de médico com especialidade, estará recebendo 
Curriculum juntamente com documentos comprobatórios, para 
seleção de médicos com as seguintes especialidades: Pediatra, 
ginecologista, Cirurgião Pediátrico e terapia intensiva Pediátrica 
para fins de Contrato Temporário.
as documentações deverão ser entregues na gerencia de gestão 
de Pessoas da Fundação Santa Casa de misericórdia do Pará, sito 
rua oliveira belo nº 395 bairro umarizal-belém-Pará.
belém/Pa, 05 de Julho de 2018.
rosângela brandão monteiro
Presidente da Fundação Santa Casa de misericórdia do Pará

protocolo: 334552
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FUNDAÇÃO CENTRO DE 
HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO 
PARÁ

.

ExtRAto DA NotA DE EmpENHo DE DEspEsA Nº 
2018NE00952 - pRocEsso ADmiNistRAtivo Nº 
2018/110672 – DispENsA DE licitAção Nº 45/2018 
com fulcRo No ARtiGo 24, iNciso ii DA lEi Nº 
8.666/93
daS ParteS:
Contratante: Fundação Centro de Hematologia e 
HemoteraPia do Pará – HemoPa
Contratado: Candida CriStina neder Caiado (ComerCial 
neder), inscrita no CnPJ sob o nº 27.226.780/0001-49, 
estabelecida à av. José bonifácio, nº 1190 - altos, São bras, CeP 
nº 66.063-075, belém – Pa.
do obJeto: aquiSição de etiqueta autoadeSiva, para 
atender as necessidades institucionais da Fundação HemoPa.
do Prazo: entrega imediata e integral, mediante ordem de 
fornecimento.
doS reCurSoS: os recursos orçamentários necessários para 
atender às despesas decorrentes deste contrato constam do 
orçamento da contratante, como a seguir especificado:
unidade orçamentária: 62201
Programa de trabalho: 10122129783380000
Fonte de recurso: 0269001022
natureza de despesa: 339030
do valor: o valor global é de r$ 1.080,00 (Hum mil e oitenta 
reais), já contemplando todos os custos necessários à aquisição 
e entrega do objeto, ou seja, todos os insumos, impostos, 
taxas, seguros, encargos sociais, previdenciários, comerciais, 
transportes, bem como quaisquer outras incidências diretas/ 
ou indiretas que possam incidir sobre o custo do objeto deste 
contrato, sendo vedado à contratada cobrar qualquer valor 
adicional a este título.
do FiSCal do Contrato: Celina Cláudia nunes Cortinhas – 
gerente de documentação técnica
do geStor do Contrato: lucidéia lira de oliveira – gerente 
de Almoxarifado e Patrimônio
do Foro: belém – Pará
data do emPenHo: 04 de junho de 2018.
rePreSentanteS daS ParteS:
ana SuelY leite Saraiva – HemoPa
Candida CriStina neder Caiado - Candida CriStina 
neder Caiado (ComerCial neder)
ordenador de deSPeSa - ana SuelY leite Saraiva – 
HemoPa
CPF nº 151.711.912-04

protocolo: 334324

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 
HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR 
VIANNA

.

.

.

poRtARiA
.

poRtARiA Nº 235, DE 04 DE julHo DE 2018.
a Presidente da Fundação Pública estadual Hospital de Clínicas 
gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 
pelo decreto de 27 de janeiro de 2012, publicada no doe nº 
32.087 de 30.01.2012.
Considerando o decreto 1960 de 18/01/18, publicado no doe nº 
33.542 de 22/01/18, que dispõe sobre a cessão de servidores no 
âmbito estadual e de outras providências.
Considerando o processo nº. 2018/200347 de 07/05/2018
reSolve:
Ceder, a partir de 06/07/2018 até 05/07/2020, para a Fundação 
Santa Casa de misericórdia do Pará – FSCmPa a servidora 
giSellY Julieta barroSo da Silva, matrícula nº.54184210/ 
2, ocupante do cargo de enfermeiro – especialidade: unidade de 
tratamento intensivo, lotada no Serviço de unidade de terapia 
intensiva – uti, em permuta com o servidor edilSon Ferreira 
CALANDRINI, matrícula n° 57174903/1, com ônus para o órgão 
de destino.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se e Publique-Se.
ana lYdia ledo de CaStro ribeiro Cabeça
Presidente / FPeHCgv
poRtARiA Nº 232, DE 03 DE julHo DE 2018.
a Presidente da Fundação Pública estadual Hospital de Clínicas 
gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 
pelo decreto governamental de 27 de janeiro de 2012, publicada 
no doe. n° 32.087 de 30.01.2012.

reSolve:
revogar a contar de 01/07/2018 a Portaria nº 152 de 
27/04/2018, publicada no doe nº 33.608 de 02/05/2018, que 
cedeu a servidora HeloiSa maria melo e Silva guimaraeS, 
matrícula 54185913/2, para a Casa Civil da governadoria do es-
tado do Pará -CCG, sem ônus para FPEHCGV.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
ana lYdia ledo de CaStro ribeiro Cabeça
Presidente / FPeHCgv
poRtARiA Nº 233, DE 03 DE julHo DE 2018.
a Presidente da Fundação Pública estadual Hospital de Clínicas 
gaspar vianna, usando das atribuições que lhe foram conferidas 
pelo decreto de 27 de janeiro de 2012, publicado no doe nº 
32.087 de 30.01.2012.
reSolve:
autorizar o afastamento da servidora HeloiSa maria melo e 
Silva guimaraeS, ocupante do cargo de médico, matrícula nº. 
54185913/2, da Fundação Pública estadual Hospital de Clínicas 
gaspar vianna - FPeHCgv, em virtude de concorrer a cargo 
eletivo, no período de 07/07/2018 a 07/10/2018.
dê-Se CiênCia, Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
ana lYdia ledo de CaStro ribeiro Cabeça
Presidente/ FPeHCgv
poRtARiA Nº 231, DE 03 DE julHo DE 2018.
a Presidente da Fundação Pública estadual Hospital de Clínicas 
gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 
pelo decreto governamental de 27 de janeiro de 2012, publicada 
no doe. n° 32.087 de 30.01.2012.
reSolve:
remover o (a) servidor (a) abaixo relacionado (a), lotado (a) no 
(a) Serviço de Clínica Cirúrgica para o Serviço de terapia renal 
Substitutiva/ agência transfusional, a contar de 05/06/2018.

matrÍCula nome Cargo
54195198/ 1 terezinHa FariaS de andrade téCniCo de enFermagem

dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se
ana lYdia ledo de CaStro ribeiro Cabeça
Presidente / FPeHCgv

protocolo: 333982

ADmissão DE sERviDoR
.

Ato: 1772
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: JoSe nelSon da Silva ConCeiCão
CPF: 573.485.102-72
Cargo do Servidor: adminiStrador – eSPeCialidade: 
adminiStração HoSPitalar
término de vÍnCulo: 03/07/2019
ato: SubStituição de Contrato adminiStrativo, 
ConForme ProCeSSo Seletivo
Contratação em caráter de substituição a raimundo rodrigueS 
doS SantoS através do processo nº 2017/550975, autorizado 
em 23.01.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao 
erário.
Ato: 1773
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: edmundo da Silva guerreiro neto
CPF: 930.453.602-20
Cargo do Servidor: analiSta de SiStemaS
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a miraldo tavareS 
veiga através do processo nº 2017/550975, autorizado em 
23.01.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1774
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: roSeana gomeS leal doS SantoS
CPF: 210.954.932-72
Cargo do Servidor: aSSiStente SoCial
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a andreia de Souza 
bezerra através do processo nº 2017/550975, autorizado em 
23.01.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1775
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018

Servidor: Celia maria menezeS da CoSta
CPF: 402.305.462-34
Cargo do Servidor: auxiliar adminiStrativo
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a andrea alveS 
balieiro através do processo nº 2017/550975, autorizado em 
23.01.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1776
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: Caroline KalY doS SantoS Silva
CPF: 789.393.722-04
Cargo do Servidor: auxiliar adminiStrativo
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a Fernando maueS 
de Souza através do processo nº 2017/550975, autorizado em 
23.01.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1777
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: JoSiana da ConCeiCão de oliveira Cruz
CPF: 448.283.302-91
Cargo do Servidor: auxiliar adminiStrativo
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a Jaime tavareS de 
Souza neto através do processo nº 2017/550975, autorizado 
em 23.01.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao 
erário.
Ato: 1778
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: mauro SoareS Souza
CPF: 635.484.612-04
Cargo do Servidor: auxiliar adminiStrativo
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a JoneS roberto 
FonSeCa Pereira através do processo nº 2017/550975, 
autorizado em 23.01.2018, não acarretando acréscimo de 
despesa ao erário.
Ato: 1779
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: maliSon martinS miCHele
CPF: 981.037.092-04
Cargo do Servidor: auxiliar adminiStrativo
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a luiSa monteiro de 
arauJo através do processo nº 2017/550975, autorizado em 
23.01.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1780
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: Celia Souza vaSConCeloS
CPF: 004.402.112-71
Cargo do Servidor: auxiliar adminiStrativo
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a maridelSon SouSa 
vieitaS através do processo nº 2017/550975, autorizado em 
23.01.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1781
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: Cilanna naSCimento moraeS
CPF: 888.761.282-04
Cargo do Servidor: auxiliar adminiStrativo
término de vÍnCulo: 03/07/2019
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Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a regiane Cante da 
Silva através do processo nº 2017/550975, autorizado em 
23.01.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1782
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: Suelem gomeS da Silva
CPF: 836.513.142-00
Cargo do Servidor: auxiliar adminiStrativo
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a roSalvina azevedo 
de Souza através do processo nº 2017/550975, autorizado em 
23.01.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1783
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: leila maria SantoS de arruda
CPF: 638.428.662-91
Cargo do Servidor: auxiliar adminiStrativo
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a roSemarY teleS 
brito através do processo nº 2017/550975, autorizado em 
23.01.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1784
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: graCilene arauJo de lima
CPF: 301.965.402-59
Cargo do Servidor: auxiliar adminiStrativo
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a Sergio obalSKi 
FilHo através do processo nº 2017/550975, autorizado em 
23.01.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1785
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: raimunda tavareS de moraiS
CPF: 249.613.022-87
Cargo do Servidor: auxiliar adminiStrativo
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a SimonY do SoCorro 
de almeida leal através do processo nº 2017/550975, 
autorizado em 23.01.2018, não acarretando acréscimo de 
despesa ao erário.
Ato: 1786
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: roSana nonata Silva gomeS
CPF: 767.412.572-68
Cargo do Servidor: auxiliar adminiStrativo
término de vÍnCulo: 03/04/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a zulima do SoCorro 
guimaraeS de oliveira maCHado através do processo nº 
2017/550975, autorizado em 23.01.2018, não acarretando 
acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1787
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: andreia luCia PinHeiro de CaStro
CPF: 588.568.382-49
Cargo do Servidor: aux. ServiCoS geraiS
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a JoSe edivaldo 
naSCimento CoSta através do processo nº 2017/550975, 
autorizado em 23.01.2018, não acarretando acréscimo de 
despesa ao erário.

Ato: 1788
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: leila maria amorin de Souza
CPF: 489.229.272-91
Cargo do Servidor: CoPeiro
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a CarloS PinHeiro de 
FreitaS através do processo nº 2017/550975, autorizado em 
23.01.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1794
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: luiz otavio Pereira de aSSunCao
CPF: 960.721.562-15
Cargo do Servidor: enFermeiro - Cl. mediCa
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a Fagnei iviSon Correa 
CarvalHo através do processo nº 2017/550975, autorizado em 
23.01.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1826
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: gabriela guedeS rodrigueS
CPF: 000.787.042-60
Cargo do Servidor: enFermeiro
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a eriKa oriana CoSta 
gonCalveS daS neveS através do processo nº 2017/550975, 
autorizado em 23.01.2018, não acarretando acréscimo de 
despesa ao erário.
Ato: 1822
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: Pammela oliva Silva
CPF: 947.806.842-34
Cargo do Servidor: enFermeiro - intenSiviSta
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a Fabiola lobato 
rolim através do processo nº 2017/550975, autorizado em 
23.01.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1792
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: edilma mergulHão PantoJa
CPF: 778.938.322-15
Cargo do Servidor: enFermeiro - intenSiviSta
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a driellY CoSta doS 
SantoS através do processo nº 2017/550975, autorizado em 
23.01.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1790
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: Carmen lariSSa SoareS arauJo
CPF: 020.705.242-56
Cargo do Servidor: enFermeiro - intenSiviSta
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a bruno iCaro da 
Silva ruivo através do processo nº 2017/550975, autorizado 
em 23.01.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao 
erário.
Ato: 1791
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 13/07/2018

Servidor: adriana miCHele baiao bezerra
CPF: 591.302.372-20
Cargo do Servidor: enFermeiro - Pediatria
término de vÍnCulo: 12/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a aline Silva da 
ConCeiCao através do processo nº 2017/550975, autorizado 
em 23.01.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao 
erário.
Ato: 1830
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 05/07/2018
Servidor: CHriStiane CarvalHo queiroz
CPF: 600.389.932-87
Cargo do Servidor: enFermeiro - eSPeCialidade: 
Centro CirurgiCo
término de vÍnCulo: 04/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a vaga liberada 
Pela Sead através do processo nº 2018/39268, autorizado em 
17.04.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1831
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 05/07/2018
Servidor: Jaqueline Fernanda SantoS doS SantoS
CPF: 947.333.502-44
Cargo do Servidor: enFermeiro - eSPeCialidade: 
Centro CirurgiCo
término de vÍnCulo: 04/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a vaga liberada 
Pela Sead através do processo nº 2018/39268, autorizado em 
17.04.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1828
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: allan oliveira de lira
CPF: 020.886.592-69
Cargo do Servidor: FiSioteraPeuta
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a vaga liberada Pela 
Sead através do processo nº 2018/177957, autorizado em 
20.06.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1829
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: bruno magalHaeS da Silva FreitaS
CPF: 901.542.232-04
Cargo do Servidor: FiSioteraPeuta
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a vaga liberada Pela 
Sead através do processo nº 2018/177957, autorizado em 
20.06.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1827
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: Joao antonio gomeS de PinHo Junior
CPF: 828.262.932-49
Cargo do Servidor: FiSioteraPeuta
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a vaga liberada Pela 
Sead através do processo nº 2018/177957, autorizado em 
20.06.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1818
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 27/06/2018
Servidor: PriSCila CavalCante Sá
CPF: 889.234.792-68
Cargo do Servidor: FiSioteraPeuta
término de vÍnCulo: 26/06/2019
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Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a amanda Faria 
barrozo através do processo nº 2018/237092, autorizado em 
11.06.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1795
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: aline KriStine Silva rodrigueS
CPF: 755.836.072-20
Cargo do Servidor: PSiCologo
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a FranCiSlaine Flamia 
inaCio e guedeS através do processo nº 2017/550975, 
autorizado em 23.01.2018, não acarretando acréscimo de 
despesa ao erário.
Ato: 1805
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: roSivan Pimenta de Souza
CPF: 634.309.242-00
Cargo do Servidor: téCniCo em eduCação FÍSiCa
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a leandro CeSar 
ConCeiCao da Silva através do processo nº 2017/550975, 
autorizado em 23.01.2018, não acarretando acréscimo de 
despesa ao erário.
Ato: 1824
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: bazilinete gonCalveS PantoJa
CPF: 595.072.502-63
Cargo do Servidor: téCniCo de enFermagem – 
exPeriênCia em teraPia intenSiva
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a deivid brabo 
lobato através do processo nº 2017/550975, autorizado em 
23.01.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1825
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: maYra do SoCorro roCHa Carneiro
CPF: 838.116.642-04
Cargo do Servidor: : téCniCo de enFermagem – 
exPeriênCia em ServiçoS de aPoio diagnÓStiCo
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a edilSon galeno de 
SouSa Junior através do processo nº 2017/550975, autorizado 
em 23.01.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao 
erário.
Ato: 1823
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: Jaldineia marqueS Silva
CPF: 394.693.522-20
Cargo do Servidor: téCniCo de enFermagem – 
exPeriênCia em teraPia intenSiva
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a Fabio JoSe braga 
teixeira através do processo nº 2017/550975, autorizado em 
23.01.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1800
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: Fernanda de JeSuS barboSa
CPF: 789.385.202-00
Cargo do Servidor: : téCniCo de enFermagem – 
exPeriênCia em neonatologia
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a vanilda moura 
dourado através do processo nº 2017/550975, autorizado em 
23.01.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

Ato: 1839
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 05/07/2018
Servidor: vania CriStina doS SantoS rabelo
CPF: 623.558.212-91
Cargo do Servidor: téCniCo de enFermagem – 
exPeriênCia em HemodiáliSe
término de vÍnCulo: 04/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a vaga liberada 
Pela Sead através do processo nº 2018/39268, autorizado em 
17.04.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1838
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 05/07/2018
Servidor: JuCelino auguSto bandeira de moraeS
CPF: 889.697.382-15
Cargo do Servidor: téCniCo de enFermagem – 
exPeriênCia em HemodinamiCa
término de vÍnCulo: 04/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a vaga liberada 
Pela Sead através do processo nº 2018/39268, autorizado em 
17.04.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1837
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 05/07/2018
Servidor: eliWelton CleYton SantoS de Souza
CPF: 015.760.392-00
Cargo do Servidor: téCniCo de enFermagem – 
exPeriênCia em HemodiáliSe
término de vÍnCulo: 04/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a vaga liberada 
Pela Sead através do processo nº 2018/39268, autorizado em 
17.04.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1836
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 05/07/2018
Servidor: ana Carolina CunHa gama
CPF: 528.279.502-78
Cargo do Servidor: téCniCo de enFermagem – 
exPeriênCia em HemodiáliSe
término de vÍnCulo: 04/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a vaga liberada 
Pela Sead através do processo nº 2018/39268, autorizado em 
17.04.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1796
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 05/07/2018
Servidor: natalina vulCão lima
CPF: 885.790.932-87
Cargo do Servidor: téCniCo de enFermagem – 
exPeriênCia em HemodiáliSe
término de vÍnCulo: 04/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a vaga liberada 
Pela Sead através do processo nº 2018/39268, autorizado em 
17.04.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1832
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 05/07/2018
Servidor: luana Sodre de Souza
CPF: 895.254.852-34
Cargo do Servidor: téCniCo de enFermagem – 
exPeriênCia em HemodiáliSe
término de vÍnCulo: 04/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a vaga liberada 
Pela Sead através do processo nº 2018/39268, autorizado em 
17.04.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1833
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 05/07/2018
Servidor: nilCe andreza Prata ribeiro
CPF: 630.151.672-72

Cargo do Servidor: téCniCo de enFermagem – 
exPeriênCia em HemodiáliSe
término de vÍnCulo: 04/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a vaga liberada 
Pela Sead através do processo nº 2018/39268, autorizado em 
17.04.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1835
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 05/07/2018
Servidor: edilene loPeS CoSta
CPF: 587.454.082-20
Cargo do Servidor: téCniCo de enFermagem – 
exPeriênCia em HemodiáliSe
término de vÍnCulo: 04/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a vaga liberada 
Pela Sead através do processo nº 2018/39268, autorizado em 
17.04.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1834
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 05/07/2018
Servidor: maxleY Fiel doS SantoS
CPF: 710.672.052-68
Cargo do Servidor: téCniCo de enFermagem – 
exPeriênCia em HemodiáliSe
término de vÍnCulo: 04/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a vaga liberada 
Pela Sead através do processo nº 2018/39268, autorizado em 
17.04.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1804
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: mario CeSar gomeS braSil
CPF: 093.808.502-63
Cargo do Servidor: téCniCo de laboratÓrio
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a Hilna de CamPoS 
monteiro através do processo nº 2017/550975, autorizado em 
23.01.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1803
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: oCilene neri de oliveira
CPF: 430.062+302-30
Cargo do Servidor: téCniCo de laboratÓrio
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a Silvania maria 
Ferreira martinS através do processo nº 2017/550975, 
autorizado em 23.01.2018, não acarretando acréscimo de 
despesa ao erário.
Ato: 1806
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 04/07/2018
Servidor: livia mello PonteS
CPF: 015.796.842-11
Cargo do Servidor: teraPeuta oCuPaCional
término de vÍnCulo: 03/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a laiS Sena leal através 
do processo nº 2017/550975, autorizado em 23.01.2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

protocolo: 334272
Ato: 1845
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 06/07/2018
Servidor: Carmem tereSinHa da Silva
CPF: 199.466.192-53
Cargo do Servidor: FarmaCeutiCo
término de vÍnCulo: 05/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a Hugo JoSe regiS de 
almeida através do processo nº 2018/230670, autorizado em 
20.06.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
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Ato: 1846
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 06/07/2018
Servidor: leniSe lemoS matiaS
CPF: 020.816.152-07
Cargo do Servidor: teCniCo de enFermagem
término de vÍnCulo: 05/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a vaga liberada 
Pela Sead através do processo nº 2018/39268, autorizado em 
17.04.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1847
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 06/07/2018
Servidor: PerCila elaine liSboa Souza
CPF: 807.114.212-34
Cargo do Servidor: teCniCo de enFermagem
término de vÍnCulo: 05/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a vaga liberada 
Pela Sead através do processo nº 2018/39268, autorizado em 
17.04.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1848
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 06/07/2018
Servidor: marCia CriStina da Silva SantoS
CPF: 449.665.712-00
Cargo do Servidor: teCniCo de enFermagem
término de vÍnCulo: 05/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a vaga liberada 
Pela Sead através do processo nº 2018/39268, autorizado em 
17.04.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1849
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 06/07/2018
Servidor: marCelene maria CarvalHo branCo de 
oliveira
CPF: 306.070.272-15
Cargo do Servidor: téCniCo de enFermagem
término de vÍnCulo: 05/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a vaga liberada 
Pela Sead através do processo nº 2018/39268, autorizado em 
17.04.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1850
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 06/07/2018
Servidor: marCio CunHa mouSinHo CoelHo
CPF: 734.046.082-91
Cargo do Servidor: mediCo – eSPeCialidade Cardiologia
término de vÍnCulo: 05/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a vaga liberada 
Pela Sead através do processo nº 2018/39268, autorizado em 
17.04.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1851
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 06/07/2018
Servidor: SuSSene darWiCH CaStro de Souza goeS
CPF: 981.335.352-04
Cargo do Servidor: mediCo - eSPeCialidade ClÍniCa 
médiCa
término de vÍnCulo: 05/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a alaiS brito 
naSCimento através do processo nº 2018/149730, autorizado 
em 10.05.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao 
erário.
Ato: 1852
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 06/07/2018
Servidor: KaSSia do SoCorro moraeS baia
CPF: 948.973.362-87
Cargo do Servidor: mediCo - eSPeCialidade ClÍniCa 
médiCa
término de vÍnCulo: 05/07/2019

Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a Fabio SoareS da 
Silva através do processo nº 2017/289560, autorizado em 
04.08.2017, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1853
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 06/07/2018
Servidor: deYvSon diego de lima reiS
CPF: 871.708.172-68
Cargo do Servidor: mediCo - eSPeCialidade PSiquiatria
término de vÍnCulo: 05/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a alberto JoSe Pinto 
através do processo nº 2016/284437, autorizado em 09.11.2016, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1791
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 06/07/2018
Servidor: adriana miCHele baiao bezerra
CPF: 591.302.372-20
Cargo do Servidor: enFermeiro - Pediatria
término de vÍnCulo: 05/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a aline Silva da 
ConCeiCao através do processo nº 2017/550975, autorizado 
em 23.01.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao 
erário.
Ato: 1854
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 06/07/2018
Servidor: regiane CriStina andre FariaS
CPF: 517.926.722-68
Cargo do Servidor: mediCo - eSPeCialidade PSiquiatria
término de vÍnCulo: 05/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a vaga liberada 
Pela Sead através do processo nº 2018/39268, autorizado em 
17.04.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1855
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 06/07/2018
Servidor: roberta goeS de mello Pereira
CPF: 686.146.082-68
Cargo do Servidor: mediCo - eSPeCialidade teraPia 
intenSiva
término de vÍnCulo: 05/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a CarloS auguSto 
abreu alberio através do processo nº 2018/127515, 
autorizado em 10.05.2018, não acarretando acréscimo de 
despesa ao erário.
Ato: 1856
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 06/07/2018
Servidor: CriStiane guimaraeS monte
CPF: 674.690.942-53
Cargo do Servidor: mediCo - eSPeCialidade teraPia 
intenSiva
término de vÍnCulo: 05/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a vaga liberada 
Pela Sead através do processo nº 2018/39268, autorizado em 
17.04.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1857
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 
nº 07/91)
data de admiSSão: 06/07/2018
Servidor: emanuelle negrão quareSma
CPF: 895.468.732-68
Cargo do Servidor: mediCo - eSPeCialidade teraPia 
intenSiva
término de vÍnCulo: 05/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a vaga liberada 
Pela Sead através do processo nº 2018/39268, autorizado em 
17.04.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
Ato: 1858
Órgão: FPeHCgv
modalidade de admiSSão: temPorário (lei complementar 

nº 07/91)
data de admiSSão: 06/07/2018
Servidor: luCiano meSquita SouSa bandeira
CPF: 627.186.492-91
Cargo do Servidor: auxiliar adminiStrativo
término de vÍnCulo: 05/07/2019
Ato: suBstituição DE coNtRAto ADmiNistRAtivo, 
coNfoRmE pRocEsso sElEtivo
Contratação em caráter de substituição a vaga liberada Pela 
Sead através do processo nº 2018/127555, autorizado em 
20.06.2018, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

protocolo: 334768

.

.

tERmo ADitivo A coNtRAto
.

termo Aditivo: 1°
data da assinatura: 27/06/2018
vigência: 27/06/2018 a 26/06/2018
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto realizar o 
acréscimo de aproximadamente 25% (vinte cinco por cento) ao 
valor do Contrato nº 152/2017, conforme o disposto na tabela do 
anexo i, respeitando o limite quantitativo e qualitativo de 25%, 
de acordo com o previsto no art. 65, i, alínea “b”, c/c o § 1º da 
lei 8.666/93.
Contrato: 152/2017
exercício: 2018
Contratado: PlF ComérCio ltda – me
endereço: rua 28 de setembro n° 1148 (altos)
CeP: 66.035-355
telefone: (91) 3225-1673
ordenadora: ana lYdia lédo de CaStro ribeiro Cabeça

protocolo: 334168
termo Aditivo: 1°
data da assinatura: 27/06/2018
vigência: 28/06/2018 a 27/06/2018
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto realizar o 
acréscimo de 25% (vinte cinco por cento) ao valor do Contrato 
nº 151/2017, conforme o disposto na tabela do anexo i, 
respeitando o limite quantitativo e qualitativo de 25%, de acordo 
com o previsto no art. 65, i, alínea “b”, c/c o § 1º da lei 8.666/93.
Contrato: 151/2017
exercício: 2018
Contratado: ivrS ComérCio e ServiçoS ltda – ePP
endereço: rodovia br 316, Km 03, rua do Fio guanabara
CeP: 67.010-050
telefone: (91) 3032-7894
ordenadora: ana lYdia lédo de CaStro ribeiro Cabeça

protocolo: 334171
termo Aditivo: 1°
data da assinatura: 26/06/2018
vigência: 28/06/2018 a 27/06/2018
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto realizar o 
acréscimo de aproximadamente 25% (vinte cinco por cento) ao 
valor do Contrato nº 154/2017, conforme o disposto na tabela do 
anexo i, respeitando o limite quantitativo e qualitativo de 25%, 
de acordo com o previsto no art. 65, i, alínea “b”, c/c o § 1º da 
lei 8.666/93.
Contrato: 154/2017
exercício: 2018
Contratado: aPolo ComerCial ltda – ePP
endereço: almirante Wandenkolk n°270
CeP: 66.055-030
telefone: (91)3223-2623/ (91) 3223-2851
ordenadora: ana lYdia lédo de CaStro ribeiro Cabeça

protocolo: 334164

DiÁRiA
.

DiÁRiA
REsumo DA poRtARiA Nº 228 DE 27 DE juNHo DE 2018
nome: tarCila de JeSuS do Couto abreu Sarmento
Cargo: ProCurador FundaCional
nº de diárias: 03 (três)
origem: belém/ Pa
destino: brasília/ dF
Período: 29/07/2018 a 01/08/2018.
objetivo: Participar do Seminário nacional como Planejar, Julga e 
Fiscalizar a execução de obras e Serviços de engenharia.
*republicado por ter saído com incorreções no doe nº 33650 
de 05/07/2018.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
ana lYdia ledo de CaStro ribeiro Cabeça
Presidente – FPeHCgv

protocolo: 334662
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outRAs mAtéRiAs
.

ExtRAto DA AtA DE REGistRo DE pREços Nº 62/2018/fHcGv
Ata de Registro de Preços nº 62/2018, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 44/2018/FHCGV/2018, Processo nº 
552655/2017 homologado pela diretora Presidente da Fundação Pública estadual Hospital de Clínicas gaspar vianna, em 19/06/2018.
OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços nº 62/2018, tem por objeto e finalidade o Registro de Preços para aquisição eventual 
de produtos para diálise Peritoneal ambulatorial Contínua (dPaC) , vinculados ao Serviço de terapia renal Substitutiva (StrS) da 
Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, 
propostas de preços e ata do Pregão eletrôniCo SrP nº 44/2018 vinculada ao Processo nº 552655/2017 que integram este 
instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
vigênCia: 28/06/2018 a 27/06/2019.
emPreSa: nova médiCa ComérCio e ServiçoS de ProdutoS HoSPitalareS ltda. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CnPJ/mF sob nº 19.769.575/0001-00, inscrição estadual nº 15.440.338-5, com sede no Conjunto Satélite, travessa We-12, galpão a, 
bairro do Coqueiro no município de belém, estado do Pará – CeP: 66.670-260.

PlanilHaS de eSPeCiFiCação e quantitativoS Para PerÍodo de 12 meSeS reFerente ao material Para uSo na admiSSão e manutenção de PaCienteS no Programa de diáliSe Peritoneal da FHCgv

lote 1 material Para admiSSão e manutenção doS PaCienteS em dPaC

item eSPeCiFiCaçÕeS apres necessidade p/ 12 
meses marCa FabriCante valor

unitário
valor global

eStimado  

1

Kit Para treinamento em dPaC (diáliSe 
Peritoneal ambulatorial ContÍnua) Para o 
Programa CrôniCo de diáliSe Peritoneal. 
Cada Kit deverá Conter:
30 bolSaS de diáliSe Peritoneal do SiStema 
de dPaC
01 Catéter de longa PermanênCia Para 
diáliSe Peritoneal ( Cateter em SiliCone 
FlexixÍvel Com liSta radioPaCa Com 2 CuFFS 
de daCron aComPanHado de adaPtador Para 
Conexão do Cateter
01 extenSão Para Catéter
adaPtador Curto ou tubo de extenSão Para 
Catéter de diáliSe Peritoneal Com ConeCxão 
ComPatÍvel ao SiStema CaPd/dPa
30 bolSaS de diáliSe Peritoneal do SiStema 
de CaPd/dPa
30 bolSaS de diáliSe Peritoneal PláStiCaS, 
FlexÍveiS, Clara, SiStema FeCHado de bolSaS 
duPlaS, Com Solução eStéril aPirogêniCa, 
aComPanHada de uma bolSa vazia de 
drenagem,
ambaS integradaS Por um SiStema em “Y” 
que Poderá diSPor de ClamP PláStiCo ou 
ConeCtor Com FeCHamento automátiCo ao 
término da SeSSão.
SoluçÕeS Contendo aS SeguinteS 
ConCentrçÕeS de gliCoSe: 1,5%, 2,3%, 2,5%, 
4,25% e 4,5% Com oPçÕeS de teor de CálCio 
de 2,5 meq/l( baixo CálCio) ou 3,5meq/l; e 
naS aPreSentaçÕeS Com volume de Solução 
de 2000ml, 2500ml.
40 ProtetoreS Para extenSão do Catéter
ProtetoreS deSCartáveiS e eStéreiS Para 
extenSão do Catéter
30 máSCaraS FaCiaiS
deSCartáveiS não eStéreiS

Kit 40 FreSeniuS FreSeniuS mediCal 
Care r$ 4.480,76 r$ 179.230,40

nova médiCa ComérCio 
e ServiçoS de ProdutoS 

HoSPitalareS ltda

02

Kit Para Para manutenção individual Por 
PaCiente Por mêS em CaPd, em Programa 
CrôniCo de diáliSe. Cada Kit deverá Conter:
120 bolSaS de CaPd
bolSaS de diáliSe Peritoneal, PláStiCaS, 
FlexÍveiS, ClaraS, SiStema FeCHado de 
bolSaS duPlaS, Com Solução eStéril 
aPirogêniCa, aComPanHada de uma bolSa 
vazia de drenagem, ambaS integradaS 
Por um SiStema em “Y” que Poderá diSPor 
de ClamP PláStiCo ou ConeCtor Com 
FeCHamento automátiCo ao término da 
SeSSão.
SoluçÕeS Contendo aS SeguinteS 
ConCentraçÕeS de gliCoSe: 1,5%, 2,3%, 2,5%, 
4,25% e 4,5%.
Com oPçÕeS de teor de CálCio de 2,5 
meq/l(baixo CálCio) ou 3,5meq/l ; e naS 
aPreSentaçÕeS Com volume de Solução de 
2000ml, 2500ml, 5000ml e 6000ml
120 ProtetoreS Para extenSão do Cateter
ProtetoreS deSCartáveiS e eStéreiS Para 
extenSão do Cateter
240 máSCaraS FaCiaiS
máSCaraS deSCartáveiS não eStéreiS
 

Kit 480 FreSeniuS FreSeniuS mediCal 
Care r$ 4.480,76 r$ 2.150.764,80

valor total eStimado r$ r$ 2.329.995,20 

o valor global estimado desta ata é de r$ 2.329.995,20 (doiS milHÕeS trezentoS e vinte e nove mil, noveCentoS e noventa 
e CinCo reaiS e vinte CentavoS).
dra. ana lydia lédo de Castro ribeiro Cabeça
ordenadora reSPonSável.

protocolo: 334160

HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ

.

.

.

poRtARiA
.

poRtARiA Nº 219 DE 16 DE mARço DE 2018
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 Processo de nº 2018/119182.
ConSiderando o que dispõe os decretos estaduais n°s. 1.945 
de 13/12/2005 e 249 de 11.11.2011, em observância aos arts. 
32 e 34 da lei n°. 5.810/94, e no art. 40, § da Constituição do 
estado;
reSolve:
Homologar, a avaliação de desempenho do estágio 
Probatório, do servidor relacionado abaixo, considerando-o apto 
para exercer o cargo, com conceito obtido de acordo com seu 
respectivo processo.

mAtRículA NomE cARGo lotAção coNcEito

54182110-2 FranCiSCo matoS 
vale médiCo

HoSPital 
regional de 

tuCuruÍ
exCelente

vitor manuel JeSuS mateuS
SeCretário de eStado de Saúde PúbliCa - SeSPa

protocolo: 334647
poRtARiA Nº 182 DE 16 DE mARço DE 2018
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 Processo de nº 2018/129607.
ConSiderando o que dispõe os decretos estaduais n°s. 1.945 
de 13/12/2005 e 249 de 11.11.2011, em observância aos arts. 
32 e 34 da lei n°. 5.810/94, e no art. 40, § da Constituição do 
estado;
reSolve:
Homologar, a avaliação de desempenho do estágio 
Probatório, do servidor relacionado abaixo, considerando-o apto 
para exercer o cargo, com conceito obtido de acordo com seu 
respectivo processo.

mAtRículA NomE cARGo lotAção coNcEito

5842271-2 rodSon martinS 
de oliveira

FarmaCeutiCo-
bioquimiCo

HoSPital 
regional de 

tuCuruÍ
bom

vitor manuel JeSuS mateuS
SeCretário de eStado de Saúde PúbliCa - SeSPa

protocolo: 334637
poRtARiA Nº 218 DE 16 DE mARço DE 2018
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 Processo de nº 2018/119176.
ConSiderando o que dispõe os decretos estaduais n°s. 1.945 
de 13/12/2005 e 249 de 11.11.2011, em observância aos arts. 
32 e 34 da lei n°. 5.810/94, e no art. 40, § da Constituição do 
estado;
reSolve:
Homologar, a avaliação de desempenho do estágio 
Probatório, do servidor relacionado abaixo, considerando-o apto 
para exercer o cargo, com conceito obtido de acordo com seu 
respectivo processo.

mAtRículA NomE cARGo lotAção coNcEito

54182670-2 ana Paula 
borgeS Pereira

aSSiStente 
SoCial

HoSPital 
regional de 

tuCuruÍ
bom

vitor manuel JeSuS mateuS
SeCretário de eStado de Saúde PúbliCa - SeSPa

protocolo: 334641
poRtARiA Nº 219 DE 10 DE ABRil DE 2018
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 Processo de nº 2018/148362.
ConSiderando o que dispõe os decretos estaduais n°s. 1.945 
de 13/12/2005 e 249 de 11.11.2011, em observância aos arts. 
32 e 34 da lei n°. 5.810/94, e no art. 40, § da Constituição do 
estado;
reSolve:
Homologar, a avaliação de desempenho do estágio 
Probatório, do servidor relacionado abaixo, considerando-o apto 
para exercer o cargo, com conceito obtido de acordo com seu 
respectivo processo.
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mAtRículA NomE cARGo lotAção coNcEito

54186304-1 JoSino quareSma 
de Souza FilHo médiCo

HoSPital 
regional de 

tuCuruÍ
exCelente

vitor manuel JeSuS mateuS
SeCretário de eStado de Saúde PúbliCa - SeSPa

protocolo: 334653
poRtARiA Nº 222 DE 16 DE ABRil DE 2018
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 Processo de nº 2018/119205.
ConSiderando o que dispõe os decretos estaduais n°s. 1.945 
de 13/12/2005 e 249 de 11.11.2011, em observância aos arts. 
32 e 34 da lei n°. 5.810/94, e no art. 40, § da Constituição do 
estado;
reSolve:
Homologar, a avaliação de desempenho do estágio 
Probatório, do servidor relacionado abaixo, considerando-o apto 
para exercer o cargo, com conceito obtido de acordo com seu 
respectivo processo.

mAtRículA NomE cARGo lotAção coNcEito

57174534-2 lourival 
menezeS FilHo médiCo

HoSPital 
regional de 

tuCuruÍ
bom

vitor manuel JeSuS mateuS
SeCretário de eStado de Saúde PúbliCa - SeSPa

protocolo: 334657
poRtARiA Nº 220 DE 10 DE ABRil DE 2018
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 Processo de nº 2018/119196.
ConSiderando o que dispõe os decretos estaduais n°s. 1.945 
de 13/12/2005 e 249 de 11.11.2011, em observância aos arts. 
32 e 34 da lei n°. 5.810/94, e no art. 40, § da Constituição do 
estado;
reSolve:
Homologar, a avaliação de desempenho do estágio 
Probatório, do servidor relacionado abaixo, considerando-o apto 
para exercer o cargo, com conceito obtido de acordo com seu 
respectivo processo.

mAtRículA NomE cARGo lotAção coNcEito

57192364-2 PatriCia vieira 
Sena enFermeiro

HoSPital 
regional de 

tuCuruÍ
bom

vitor manuel JeSuS mateuS
SeCretário de eStado de Saúde PúbliCa - SeSPa

protocolo: 334652

.

.

DiÁRiA
.

poRtARiA Nº 106 DE 05 DE julHo DE 2018
objetivo: levar Sorologia ao laCen taiS Como: Soro, 
HiStoPatologiCoS, laminaS dentre outroS Para 
diagnoStiCo de PatologiaS.
Fundamento legal: deCreto nº 2819 de 06 de Setembro de 
1994, que diSCiPlina a ConCeSSão de diáriaS em miSSão 
oFiCial do eStado e obtendo CaPaCitação ProFiSSional.
origem: tuCuruÍ/Pa - braSil
destino(s): belém/Pa - brasil
Servidor (es): 57206835-1/ luCimar PireS de arauJo / 2,5 
diárias / de27.06.2018 a 29.06.2018.
ordenador: PatriCia vieira Sena

protocolo: 334547
poRtARiA Nº 107 DE 05 DE julHo DE 2018
objetivo: levar Sorologia ao laCen taiS Como: Soro, 
HiStoPatologiCoS, laminaS dentre outroS Para 
diagnoStiCo de PatologiaS.
Fundamento legal: deCreto nº 2819 de 06 de Setembro de 
1994, que diSCiPlina a ConCeSSão de diáriaS em miSSão 
oFiCial do eStado e obtendo CaPaCitação ProFiSSional.
origem: tuCuruÍ/Pa - braSil
destino(s): belém/Pa - brasil
Servidor (es): 54193889-1/ lauro JoSe de lima/ 2,5 diárias / 
de18.04.2018 a 20.04.2018.
ordenador: PatriCia vieira Sena

protocolo: 334549

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO 
DO ARAGUAIA

.

.

.

poRtARiA
.

portaria n.º 260 DE 05 DE julHo DE 2018
o diretor do Hospital regional de Conceição do araguaia, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria 
de nº 1.715/2012 – CCg de 05 de julho de 2012.
reSolve:
ComPor a equipe de suporte técnico, para que os membros da 
mesma atuem na licitação Processo 2018 / 99323, o qual versa 
sobre a construção de 20 (vinte) leitos de uti.
i – membros titulares:
a) Sra. mara Cristina da Costa Silva, CPF: 999.756.611-49, com 
função específica de prestar esclarecimento sobre o processo, 
pois a mesma conhece o processo na sua integra e tem os 
contatos dos engenheiros que orientaram na formalização do 
mesmo.
b) Sr. márcio neiva, CPF: 331.863.831-53, com atuação de 
forma continua no sentindo de orientação, suporte e consultoria, 
antes e durante a realização do certame.
c) Sr. noeldo burati, CPF: 592.923.072-91, responsável técnico 
pela obra.
ll - Fica a direção do Hospital regional autorizada a dirimir 
eventuais dúvidas na aplicação do disposto nesta Portaria, 
podendo, se necessário expedir atos complementares à sua 
execução.
lll - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrario.
Publique – Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
Hospital regional de Conceição do araguaia, 05 de julho de 2018.
Wilson branco Filho
diretor do HrCa
Port. nº 1.715/2012

protocolo: 334505

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE 
SALINÓPOLIS

.

.

.

coNtRAto
.

ExtRAto DE coNtRAto
extrato do Contrato adminiStrativo nº 006/2018/HrS
o presente contrato decorre da licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico Nº 003/2018/HRS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 
processo nº 2018/166714 e possui por objeto o fornecimento, 
por parte da contratada, de material de ConSumo: gêneroS 
de alimentação PereCiveiS e não-PereCiveiS (lote 1 e 2), 
para suprir, pelo período de 12 (doze) meses as necessidades do 
setor de nutrição e dietética do Hospital regional de Salinópolis.
valor total do Contrato: loteS 1 e 2: r$ 783.577,60
lote 01: r$ 321.983,88
lote 02: r$ 461.593,72
vigênCia do Contrato original: 02/07/2018 a 02/07/2019
dotação orçamentária
dotação orçamentária: 10302142782880000
elemento de despesa: 3339030
Fonte de recurso: 0103000000 (FeS)
Fonte de recurso: 0132000000 (SuS)
Planto interno: 2080008288C
Contratada: Kaizen ComerCio e diStribuição de 
ProdutoS alimentiCioS eireli-eP, estabelecida na rua 
leopoldo teixeira, lote: 66, Centro, ananindeua-Pa, CnPJ nº 
11.872.436/0001-97, CeP 67.030-025, telefone (091) 2121-
8547.
valdeCir lutz
diretor do HoSPital regional de SalinÓPoliS
extrato do Contrato adminiStrativo nº 007/2018/HrS
o presente contrato decorre da licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico Nº 003/2018/HRS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 
processo nº 2018/166714 e possui por objeto o fornecimento, 
por parte da contratada, de material de ConSumo: 
HortFrutigranJeiroS (lote 3), para suprir, pelo período de 
12 (doze) meses as necessidades do setor de nutrição e dietética 
do Hospital regional de Salinópolis.
valor total do Contrato: lote 3: r$ 111.310,58
vigênCia do Contrato original: 02/07/2018 a 02/07/2019
dotação orçamentária

dotação orçamentária: 10302142782880000
elemento de despesa: 3339030
Fonte de recurso: 0103000000 (FeS)
Fonte de recurso: 0132000000 (SuS)
Planto interno: 2080008288C
Contratada: Higeia ComerCio e ServiçoS ltda, 
estabelecida no Conjuntoguajara i, tv. We 64-a, nº 1542, 
bairro: coqueiro, ananindeua-Pa, CnPJ nº 19.675.317/0001-56, 
CeP 67.143-400, telefone (091) 3120-0409.
valdeCir lutz
diretor do HoSPital regional de SalinÓPoliS

protocolo: 334431

.

.

tERmo DE HomoloGAção
.

tERmo DE HomoloGAção
Pregão eletrôniCo nº 002/2018/HrS
ProCeSSo nº 2018/165500
o diretor do Hospital regional de Salinópolis/Pa, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no inciso vi, do art.43, da 
lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,
reSolve:
Homologar os itens do procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico Nº 002/2018/HRS, do tipo Menor Preço por 
item, destinado à aquisição de mobiliario HoSPitalar: 
longarinaS em aço, baSe Fixa Com 4 lugareS Com braço, 
conforme quantitativos, especificações e condições gerais 
contidas no termo de referência - anexo i, deste edital.
emPreSaS venCedoraS:
empresa: SuYane lara barboSa Camelo medeiroS-me
CnPJ: 16.800.227/0001-51
valor total da liCitação: r$ 31.900,00 (trinta e um mil 
e noveCentoS reaiS)
Salinópolis/Pa, 05 de Julho de 2018.
valdeCir lutz
diretor
 Hospital regional de Salinópolis

protocolo: 334651

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
tRANspoRtEs

.

.

.

coNtRAto
.

ExtRAto Do coNtRAto DE EmpREitADA
nº.do Contrato: 34/2018Processo nº: 2017/524251
valor total: r$ 1.295.102,04 (um milHão, duzentoS e 
noventa e CinCo mil, Cento e doiS reaiS e quatro 
CentavoS).
objeto: o presente contrato tem como objeto a execução 
dos serviços de Conservação na vicinal beiradão. no trecho: 
Carapajó/Porto grande/entr. Pa-151, extensão de 16,30 km, na 
região de integração tocantins, sob a jurisdição do 4º núcleo 
regional.
data de assinatura: 03/07/2018inic. de vig.: 03/07/2018term. 
vig.: 30/12/2018
Foro: Comarca de belémPrazo: 180 dias
Decreto de Qualificação: s/nData: 14/04/2015Data da publ.: 
15/04/2015
nº. / exercício: 009/2018modalidade: Concorrência Pública
dotação orçamentária: unidade orçamentária: 29101 
Programa de trabalho: 26.782.1435.7432; natureza da despesa 
449051; origem do recurso: estadual; Fonte de recurso: 
01250000000.
dadoS do Contratado:
Pers: JurídicaCnPJ: 05.574.132/0001-40
nome: leal Junior ltda
logradouro: rodovia br-316, número 830, Km 01 CeP.: 66.645-
003
bairro: CastanheiraCidade: belémuF: Panº.: 830
ordenador: Kleber Ferreira de menezeS - SeCretário 
de eStado de tranSPorteS.

protocolo: 334212
ExtRAto Do coNtRAto DE EmpREitADA
nº do Contrato: 40/2018 ProCeSSo nº: 2017/470559
valor total: r$ 5.598.689,16 (cinco milhões, quinhentos e 
noventa e oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e dezesseis 
centavos).
obJeto: a execução dos serviços de conservação, na rodovia Pa-
102, no trecho: br-316 / br-308 (vila bastião), com extensão 
de 45.60 km na região de integração tocantins, sob Jurisdição 
do 2º núcleo regional.
data de assinatura: 05/07/2018iníc. de vig.: 05/07/2018 t. 
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vig.: 02/12/2018
Foro: Comarca de belémPrazo: 150 dias
deCreto de qualiFiCação: s/ndata: 14/04/2015data da 
Publ: 15/04/2015
nº. / exerCÍCio: 003/2018modalidade: Concorrência
dotação orçamentária: unidade orçamentária: 29101; 
Programa de trabalho: 26.782.1435.7429; natureza da despesa 
449051; origem do recurso: tesouro; Fonte do recurso: 
0126000000.
Contratada:
nome: rodoPlan ServiçoS de terraPlenagem ltda
PerS: JurídicaCnPJ: 07.014.625/0001-51
logradouro: ramal benjamin Constantnº.: 156bairro: vila 
Cururutuia CeP: 68600-000Cidade: belémuF: Pa
ordenador: Kleber Ferreira de menezeS - SeCretário 
de eStado de tranSPorteS.

protocolo: 334216

.

.

DiÁRiA
.

poRtARiA Nº 172 de 05 de julho de 2018
Fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: Conduzir o Senhor Secretário de transportes
origem: belém
destino(s): marabá
Servidor (a): Paulo Sérgio dos Santos neves
Cargo: motorista
id. Funcional: 3275981/1
Período: 28 a 29/06/2018
diária(s): 1,5 (uma e meia)
ordenador Hélio nunes Cardoso

protocolo: 334452

.

.

outRAs mAtéRiAs
.

REsultADo Do julGAmENto DE HABilitAção
modalidade: Concorrência
número: n.º 014/2018.
obJeto: Pavimentação na rodovia Pa-124, no trecho: entr. br-
316 / Km 3,1 (Perímetro urbano de Capanema), extensão de 
3,10 km, na região de integração rio Caetés, Sob a jurisdição 
do 2º núcleo regional.
a Secretaria de estado de transportes – Setran, através da 
Comissão Permanente de licitação torna público o resultado do 
julgamento dos documentos de Habilitação. as empresas luCena 
inFraeStrutura eireli e Siqueira loCaçÕeS ltda – ePP, 
foram consideradas inabilitadaS e a empresa ConStruameC 
– ConStruo agriCultura meCanizada S/a, foi considerada 
Habilitada. 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. Caso não haja interposição de 
recursos contra a habilitação, fica desde já marcada a data de 
17/07/2018, ás 14:00 horas, para dar continuidade ao certame, 
com a abertura das Propostas Financeiras.
belém, 05 de julho de 2018.
ernani liSboa CoutonHo Júnior
Presidente da C.P.l - Setran

protocolo: 333960
ExtRAto DE oRDEm DE sERviço
ordem de Serviço n°: 043/2018-dtt
Processo: 2018/087087
Partes: 
Setran-Secretaria de estado de transportes CnPJ - 
04.953.717/0001-09
engebraYF engenHaria ltda CnPJ - 02.311.006/0001-05
objeto: manutenção preventiva e corretiva, por demanda, de 
pontes em madeira, por um período de 12 (doze) meses, sob a 
jurisdição do 3º núcleo regional.
modalidade de licitação: tP-009/2018-001
Contrato: 036/018
valor Contratual: r$ 1.116.271,95
Prazo de execução: 365 (trezentos e Sessenta e Cinco ) dias
vigencia: 02/07/2018 à 01/07/2019
data: 02/07/2018
ordenador: Kleber Ferreira de menezes

protocolo: 334199
ExtRAto DE oRDEm DE sERviço
ordem de Serviço n°: 044/2018-dtt
Processo: 2018/059158
Partes: 
Setran-Secretaria de estado de transportes CnPJ - 
04.953.717/0001-09
amazon ConStrutora e emPreendimentoS ltda - ePP CnPJ 
- 27.532.063/0001-45
objeto: Conservação da rodovia Pa-263 trecho: Perímetro 
urbano de breu branco / barragem de tucuruí / Ponte br-422, 

com extensão de 9,30 km, na região de integração do lago de 
tucuruí, sob jurisdição do 5º núcleo regional.
modalidade de licitação: tP-008/2018-001
Contrato: 032/018
valor Contratual: r$ 861.433,96
Prazo de execução: 180 (Cento e oitenta ) dias
vigencia: 02/07/2018 à 28/12/2018
data: 02/07/2018
ordenador: Kleber Ferreira de menezes

protocolo: 334204
REsultADo Do julGAmENto DE HABilitAção
modalidade: Concorrência
número: n.º 015/2018.
obJeto: Pavimentação da Pa-324 (extensão de 59,80 km), 
trecho entroncamento br-316 / entroncamento Pa-124, na 
região de integração Caetés, sob a jurisdição do 2º núcleo 
regional.
a Secretaria de estado de transportes – Setran, através da 
Comissão Permanente de licitação torna público o resultado do 
julgamento dos documentos de Habilitação. as empresas luCena 
inFraeStrutura eireli e Siqueira loCaçÕeS ltda – ePP, 
foram consideradas inabilitadaS e a empresa ConStruameC 
– ConStruo agriCultura meCanizada S/a, foi considerada 
Habilitada. 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. Caso não haja interposição de 
recursos contra a habilitação, fica desde já marcada a data de 
16/07/2018, ás 14:00 horas, para dar continuidade ao certame, 
com a abertura das Propostas Financeiras.
belém, 05 de julho de 2018.
ernani liSboa CoutonHo Júnior
Presidente da C.P.l - Setran

protocolo: 333962

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS 
DO ESTADO DO PARÁ

.

ERRAtA
.

Na publicação n° 319667, coNtRAto 006/2018-cpH, 
publicado no DoE n° 33.629 de 04/06/2018, onde se lê: 
valor do Contrato: r$ 382.865,76, leia-se: valor do Contrato: 
r$ 378.334,10.

protocolo: 333908

outRAs mAtéRiAs
.

REsultADo Do julGAmENto DA licitAção
a Comissão Permanente de licitações-CPl da Companhia de Por-
tos e Hidrovias do estado do Pará - CPH, instituída pela Porta-
ria nº 101/2017-gP de 26/06/2017, torna público o resultado 
do Convite nº 003/2018-CPl/CPH, referente à contratação de 
empresa especializada para a prestação de obras e serviços de 
engenharia para a elaboração de Projeto executivo de reforço 
estrutural e adequação do terminal Hidroviário de alenquer, es-
tado do Pará, derivado do Processo nº 2018/217931, chegou 
ao seguinte resultado: a empresa r S vitelli engenHaria - 
ePP – naval norte engenHaria, inscrita no CnPJ/mF sob nº 
16.956.679/0001-27, foi à vencedora do único item pelo valor 
global de r$147.800,00 (cento e quarenta e sete mil e oitocen-
tos reais), por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a 
contratação. Para todos os efeitos legais.
belém/Pa, 29 de junho de 2018.
Cleide Cilene abud Ferreira
Presidente CPl/CPH

protocolo: 334079
REsultADo Do julGAmENto DA licitAção
a Comissão Permanente de licitações-CPl da Companhia de 
Portos e Hidrovias do estado do Pará - CPH, instituída pela Por-
taria nº 101/2017-gP de 26/06/2017, torna público o resulta-
do do Convite nº 002/2018-CPl/CPH, referente à contratação 
de empresa especializada para a prestação de obras e serviços 
de engenharia para a elaboração de Projeto executivo de re-
cuperação e adequação do terminal Hidroviário de Óbidos, es-
tado do Pará, derivado do Processo nº 2018/217966, chegou 
ao seguinte resultado: a empresa r S vitelli engenHaria - 
ePP – naval norte engenHaria inscrita no CnPJ/mF sob nº 
16.956.679/0001-27, foi à vencedora do único item pelo valor 
global de r$147.500,00 (cento e quarenta e sete mil e quinhen-
tos reais) por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a 
contratação. Para todos os efeitos legais.
belém/Pa, 28 de junho de 2018.
Cleide Cilene abud Ferreira
Presidente CPl/CPH

protocolo: 334076

tERmo DE HomoloGAção E ADjuDicAção
o Presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do estado do 
Pará - CPH, no uso de suas atribuições legais e após a análise 
conjunta da Comissão Permanente de licitação e parecer da 
gerência Jurídica, referente ao Processo nº 2018/217931 
resolve:
Homologar e adJudiCar o resultado do Convite nº 003/2018-
CPl/CPH, referente à contratação de empresa especializada para 
a prestação de obras e serviços de engenharia para a elaboração 
de Projeto executivo de reforço estrutural e adequação do 
terminal Hidroviário de alenquer, estado do Pará, chegou ao 
seguinte resultado: a empresa r S vitelli engenHaria - 
ePP – naval norte engenHaria inscrita no CnPJ/mF sob nº 
16.956.679/0001-27, foi à vencedora do único item pelo valor 
global de r$147.800,00 (cento e quarenta e sete mil e oitocentos 
reais), por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a 
contratação. registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
belém/Pa, 29 de junho de 2018.
Haroldo CoSta bezerra
diretor Presidente da CPH

protocolo: 334080
tERmo DE HomoloGAção E ADjuDicAção
o Presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do estado do 
Pará - CPH, no uso de suas atribuições legais e após a análise 
conjunta da Comissão Permanente de licitação e parecer da 
gerência Jurídica, referente ao Processo nº 2018/217966 
resolve:
Homologar e adJudiCar o resultado do Convite nº 002/2018-
CPl/CPH, referente à contratação de empresa especializada 
para a prestação de obras e serviços de engenharia para a 
elaboração de Projeto executivo de recuperação e adequação 
do terminal Hidroviário de Óbidos, estado do Pará, chegou ao 
seguinte resultado: a empresa r S vitelli engenHaria - 
ePP – naval norte engenHaria inscrita no CnPJ/mF sob nº 
16.956.679/0001-27, foi à vencedora do único item pelo valor 
global de r$147.500,00 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos 
reais), por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a 
contratação. registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
belém/Pa, 29 de junho de 2018.
Haroldo CoSta bezerra
diretor Presidente da CPH

protocolo: 334077

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO 
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

poRtARiA
.

poRtARiA Nº 466/2018–ARcoN–pA, 04 DE julHo DE 
2018. o diretor geral da agência de regulação e Controle de 
Serviços Públicos do estado do Pará – arCon-Pa, usando das 
atribuições conferidas pela lei nº 6.099 de 30 de dezembro de 
1997, e alterações introduzidas pela lei nº 6.838 de 20 de Fe-
vereiro de 2006. ConSiderando o disposto no art. 72, inciso 
iii, da lei nº. 5810, de 24.01.1994 e; reSolve: i – ConCeder 
08 (oito) dias de liCença noJo a servidora giSelle marilia 
bandeira da Silva melo, matrícula 54180433/4, ocupante do 
cargo de SuPerviSor i, lotada no grupo técnico de transporte 
rodoviário desta agência. ii – o efeito desta Portaria retroagirá a 
contar 19/06/2018.regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se. 
bruno Henrique reiS guedeS - diretor geral – arCon-Pa.

protocolo: 334385

.

.

outRAs mAtéRiAs
.

REsolução coNERc Nº 11/2018
o Senhor Presidente do Conselho estadual de regulação e 
Controle de Serviços Públicos do estado do Pará – ConerC, no 
uso de suas atribuições previstas no inciso vi, do art. 22, do 
regimento interno do ConerC; e
Considerando o pedido de reajuste tarifário anual dos serviços de 
transporte hidroviário intermunicipal de passageiros apresentado 
à arCon pela empresa viação tapajós ltda., operadora das linhas 
Santarém-alenquer, Santarém-Juruti e Santarém-trombetas 
(oriximiná), com seus respectivos seccionamentos, constante 
dos processos nº 2018/255736, 2018/255754 e 2018/255709 
arCon/gtH.
Considerando que a tarifa está sem reajuste desde março 2017 
e que compete ao ConerC analisar e aprovar reajuste e revisão 
tarifária dos serviços públicos de transporte intermunicipal de 
passageiros concedidos, permitidos e autorizados, prevista no 
art. 13, inciso vii, da lei 6.099/97 e no art. 1º, inciso vii do 
decreto nº 209/07;
Considerando os estudos e análises realizados pela gerência de 
transporte Hidroviário - gtH – arCon-Pa e, que culminaram 



40  diário oFiCial nº 33651 Sexta-feira, 06 DE JULHO DE 2018 

com os Pareceres técnicos constante dos autos,com destaque 
para o calculo tarifário com base no decreto nº 1.540/96;
Considerando os Pareceres Jurídicos nº 79/2018, 80/2018 e 
81/2018 – nuJur-arCon/Pa;
Considerando a análise do processo e decisão favorável com 
base no decreto 1.540/96, proferida à unanimidade dos Srs. 
Conselheiros na 11ª Sessão extraordinária, realizada em 28 de 
junho de 2018, transcrita em ata; e
Com fundamento nas leis estaduais nº 5.922/95, 6.099/97, 
decretos nº 1.540/96, 3.864/99 e 209/08 e na Constituição 
Federal.
reSolve:
art. 1º - Fixar o índice de reajuste da tarifa vigente, estabelecida 
para as linhas operadas pela empresa viação tapajós ltda., como 
segue: Santarém-alenquer, em 7,46% (sete inteiros e quarenta e 
seis centésimos percentuais); Santarém-Juruti, em 7,00% (sete 
inteiros percentuais); e Santarém-trombetas (oriximiná), em 
7,24% (sete inteiros e vinte e quatro centésimos percentuais), 
compreendendo o período de março de 2017 a maio de 2018.
Art. 2º - Os percentuais de reajuste, ora fixados, aplicam-se às 
tarifas correspondentes aos itinerários dos seccionamentos das 
referidas linhas, a saber, Santarém-Óbidos, Santarém-oriximiná 
e oriximiná-trombetas, conforme planilha elaborada pela 
gerência de transporte Hidroviário - gtH/arCon/Pa.
art. 3º - determinar à diretoria da arCon que adote as 
providências necessárias à atualização das tarifas tanto para 
as linhas como para seus seccionamentos nas condições 
presentemente estabelecidas.
art. 4º - esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
Sala de reuniões do ConerC, em 28 de junho de 2018.
raimundo nonato miranda de vaSConCeloS
Presidente

protocolo: 334372
poRtARiA Nº 467/2018 – ARcoN-pA, 05 DE julHo DE 
2018. o diretor geral da agência de regulação e Controle de 
Serviços Públicos do estado do Pará – arCon-Pa, usando das 
atribuições conferidas pela lei nº 6.099 de 30 de dezembro de 
1997, e alterações introduzidas pela lei nº 6.838 de 20 de Fe-
vereiro de 2006.reSolve:i – diStratar, luCaS mendeS ara-
gao, matricula n° 5923777/ 2, ocupante do cargo de Contro-
lador de ServiCoS PubliCoS desta arCon-Pa. ii – o efeito 
desta Portaria retroagirá a contar 05/07/2018. regiStre-Se, 
Publique-Se e CumPra-Se. bruno Henrique reiS guedeS 
diretor geral – arCon-Pa

protocolo: 333944
poRtARiA Nº 477/2018 – ARcoN-pA, 05 DE julHo DE 
2018. o diretor geral da agência de regulação e Controle de 
Serviços Públicos do estado do Pará – arCon-Pa, usando das 
atribuições conferidas pela lei nº 6.099 de 30 de dezembro de 
1997, e alterações introduzidas pela lei nº 6.838 de 20 de Feve-
reiro de 2006 e; reSolve: i – ConCeder, ao servidor vaneSSa 
arCanJo da CoSta Silva matricula n.º 5934355/ 1, ocupante 
do cargo Controlador de Serviços Públicos, 03 (três) meses de 
afastamento para promover sua candidatura nas eleições de 05 
de outubro de 2018, a contar de 05/07/2018 à 05/10/2018. ii – 
esta Portaria retroagirá a contar de 05/07/2018. regiStre-Se, 
Publique-Se e CumPra-Se.bruno Henrique reiS guedeS-
diretor geral – arCon-Pa

protocolo: 334205
poRtARiA Nº 468 /2018 – ARcoN-pA, DE 04 DE julHo 
DE 2018. o diretor geral da agência de regulação e Controle 
de Serviços Públicos do estado do Pará – arCon-Pa, usando 
das atribuições conferidas pela lei nº 6.099 de 30 de dezembro 
de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 6.838 de 20 de 
Fevereiro de 2006 e; Considerando os termos do Cap. vi art.12, 
54197141/ § 1º e 2º da lei n.º 56.563 de 01 de agosto de 2003, 
que cria a Gratificação de Atividade de Motorista – GAM, desti-
nada a remunerar exclusivamente os motoristas de Secretários 
especiais, Secretários executivos e seus equivalentes, Secretá-
rios-adjuntos e diretores de autarquias e Fundações do Poder 
executivo. reSolve:i - revogar, a Portaria n.266/2016-
-arCon-Pa, de 26/04/2016, que designou elCimir daS neveS 
naSCimento, matrícula nº 5905734/2, a exercer a Função de 
Gratificação de Atividade de Motorista – GAM, a contar de 26 
de abril de 2016. ii - deSignar, Candido rodrigueS mon-
teiro, matricula nº 5432065/1, ocupante do cargo motorista, 
lotado no gabinete do diretor geral, para exercer a Função gra-
tificada de Atividade de Motorista – GAM, a contar de 05 de Julho 
de 2018. regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se. bruno 
Henrique reiS guedeS diretor geral – arCon-Pa

protocolo: 333938
REsolução coNERc Nº 12/2018
o Senhor Presidente do Conselho estadual de regulação e 
Controle de Serviços Públicos do estado do Pará – ConerC, no 
uso de suas atribuições previstas no inciso vi, do art. 22, do 
regimento interno do ConerC; e
Considerando o pedido de reajuste tarifário anual da tarifa de 
embarque dos terminais rodoviários apresentado à arCon pela 
Sinart – Sociedade nacional de apoio rodoviário e turístico 
ltda, constante nos processos nº 2018188210-arCon/Pa;

Considerando que as tarifas estão sem reajuste desde dezembro 
de 2016 e que compete ao ConerC analisar e aprovar os reajustes 
tarifários dos serviços públicos de transporte intermunicipal de 
passageiros concedidos, permitidos e autorizados, prevista no 
art. 13, inciso vii, da lei 6.099/97 e no art. 1º, inciso vii do 
decreto nº 209/07, nos quais inclui-se a administração dos 
terminais rodoviários conforme estabelecido no Contrato de 
Concessão de uso nº 01/2001-FterPa-Sinert;
Considerando os estudos e análises realizados pela Comissão 
de Fiscalização do Contrato de uso nº 01/2001-FterPa-Sinart, 
designada pela Portaria nº 1058/2013 – arCon/Pa/CaF que 
culminaram com o Parecer técnico nº 09/2018, propondo índice 
de reajuste tarifário com base no inPC-ibge;
Considerando o Parecer Jurídico nº 082/2018 nuJur-arCon/
Pa de 15/06/2018 que concluiu pela legalidade e justeza da 
aplicação do índice de reajuste tarifário proposto;
Considerando a análise do processo e decisão favorável proferida 
pelos Srs. Conselheiros em sessão extraordinária realizada em 
28 de junho de 2018, transcrita em ata;
Considerando, ainda, que o reajuste tarifário ora analisado e 
aprovado de 3,36% compreende período acumulado do inPC/
ibge de dezembro de 2016 a março de 2018; e
Com fundamento nas lei estadual 6.099/97.
reSolve:
Art. 1º - APROVAR reajuste tarifário requerido, fixando em 3,36% 
(três inteiros e trintae seis centésimos percentuais) o índice 
de reajuste das tarifas de embarque vigentes nos terminais 
rodoviários estaduais administrados pela Sociedade nacional de 
apoio rodoviário e turístico ltda - Sinart, correspondente ao 
período acumulado do inPC/ibge de dezembro de 2016 a março 
de 2018.
art. 2º - determinar à diretoria da arCon que adote as 
providências necessárias à atualização das tarifas nas condições 
presentemente estabelecidas
art. 3º - esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
Sala de reuniões do ConerC, em 28 de junho de 2018.
raimundo nonato miranda de vasconcelos
Presidente

protocolo: 334388
poRtARiA Nº 478/2018 – ARcoN-pA, 05 DE julHo DE 
2018. o diretor geral da agência de regulação e Controle de 
Serviços Públicos do estado do Pará – arCon-Pa, usando das 
atribuições conferidas pela lei nº 6.099 de 30 de dezembro de 
1997, e alterações introduzidas pela lei nº 6.838 de 20 de Fe-
vereiro de 2006 e; reSolve: i – ConCeder, ao servidor Sa-
muel nuneS de almeidamatricula n.º 5134145/ 1, ocupante 
do cargo Controlador de Serviços Públicos, 03 (três) meses de 
afastamento para promover sua candidatura nas eleições de 05 
de outubro de 2018, a contar de 05/07/2018 à 05/10/2018. ii 
– esta Portaria retroagirá a contar de 05/07/2018. regiStre-
-Se, Publique-Se e CumPra-Se. agênCia de regulação e 
Controle de ServiçoS PúbliCoS do eStado do Pará, 05 
de julho de 2018. bruno Henrique reiS guedeSdiretor ge-
ral – arCon-Pa

protocolo: 334210
REsolução ARcoN Nº 09/2018 DE 04 DE julHo DE 2018.
estabelece procedimentos complementares necessários ao 
cumprimento das normas do decreto nº 1.935, de 6 de 
dezembro de 2017
o diretor geral da agênCia eStadual de regulação e 
Controle de ServiçoS PúbliCoS - arCon, no uso de suas 
atribuições previstas no artigo 16 e inciso i do artigo 19, da lei 
6.099, de 30 de dezembro de 1997, de acordo com a deliberação 
da diretoria, e
Considerando a necessidade de se estabelecer os procedimentos 
a que se referem o inciso i artigo 2º, , e art. 7º do decreto 
estadual n° 1.935 de 6 de dezembro de 2017 , que regulamenta 
as isenções de tarifa no serviço de transporte intermunicipal de 
passageiros concedidos, permitidos e autorizados no estado do 
Pará;
Considerando a necessidade de normatizar o que dispõem os 
artigos 33 e 34, da resolução arCon n° 001/2000, de 12 de 
janeiro de 2000, quanto à obrigatoriedade da emissão de bilhetes 
de passagem e as informações que os mesmos deverão conter, 
nos casos de isenção tarifária, pelas empresas de transporte 
intermunicipal de passageiros; e
Considerando, ainda, a resolução ConerC nº 10/2018, publicada 
no doe nº 33.643, de 21/06/2018, que aprovou integralmente o 
teor da presente resolução.
reSolve:
art. 1º - o documento a que se refere o inciso i, do art. 2º, 
do decreto estadual nº 1.935 de 6 de dezembro de 2017, a 
ser apresentado pela pessoa com deficiência mental, sensorial 
ou motora de caráter permanente, consistirá em Carteira de 
gratuidade em transportes intermunicipais em virtude de 
Deficiência, conforme modelos constantes nos anexos desta 
resolução.
art. 2º - a Carteira de gratuidade em transportes intermunicipais 
em virtude de Deficiência referida no artigo anterior é pessoal e 

intransferível, conterá foto do beneficiário e seu reconhecimento 
será feito mediante qr Code, dispensando a apresentação de 
qualquer outro documento.
Parágrafo único: Alem dos dados de identificação do beneficiário, 
constarão no QR CODE os nomes dos profissionais membros da 
junta médica, nº do registro profissional e local do exame.
art. 3º - a Carteira de gratuidade em transportes intermunicipais 
em virtude de Deficiência será emitida pela ARCON-PA após o 
reconhecimento da presença de deficiência mental, sensorial 
ou motora de caráter permanente por junta médica vinculada 
ao Sistema Único de Saúde, nos termos das definições e 
procedimentos estabelecidos pela Secretaria de Saúde do estado 
do Pará - SeSPa.
§ 1° -o laudo médico a ser utilizado por ocasião do reconhecimento 
da deficiência para fins de gratuidade intermunicipal será emitido 
em formulário impresso pela arCon, que os enviará à Secretaria 
executiva de estado de Saúde Pública, sendo por esta distribuído 
à rede credenciada do SuS para disponibilização às pessoas com 
deficiência mental, sensorial ou motora.
§ 2° - a Junta médica referida no Caput deverá avaliar também 
a necessidade ou desnecessidade de acompanhante por ocasião 
do reconhecimento da deficiência apta a fundamentar o benefício 
da gratuidade tarifária em transportes intermunicipais.
§ 3º relativamente à pericia médica das pessoas portadores de 
deficiência, é facultado ao Sindicato das Empresas de Transportes 
intermunicipal de Passageiros do estado do Pará – SetiPeP 
indicar profissional médico para comporjunta médica definida 
no caput, ressalvando-se que a não indicação ou eventual 
ausência do profissional indicado, não implica em interrupção 
dos trabalhos da junta médica.
art. 4º - a pessoa interessada em obter a Carteira de gratuidade 
em Transportes Intermunicipais em virtude de Deficiência deverá 
entrar em contato com a SESPA a fim de agendar a realização 
de perícia (avalição médica) em uma de suas unidades regionais 
de Saúde.
§ 1° uma vez efetuado o agendamento, a pessoa interessada em 
obter a Carteira de gratuidade em transportes intermunicipais em 
virtude de Deficiência deverá comparecer na respectiva Unidade 
regional estadual de Saúde na data marcada, apresentando 
originais e entregando uma cópia da seguinte documentação:
i - Cédula de identidade ou Carteira nacional de Habilitação - 
CnH;
ii - Cadastro de Pessoa Física - CPF;
iii- Comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone) 
ou contrato de locação;
iv - duas fotos coloridas 3x4;
v- quaisquer laudos médicos anteriores que porventura possua.
§ 2° a solicitação da emissão da Carteira de gratuidade em 
Transportes Intermunicipais em virtude de Deficiência implica em 
ciência e concordância por parte do beneficiário com a realização 
de coleta de dados de utilização da mesma para composição de 
banco de dados interno do estado do Pará, o qual terá como 
objetivo subsidiar o planejamento de ações destinadas ao 
atendimento das populações com deficiência.
Art. 5º - A pessoa que tiver sua deficiência reconhecida receberá 
uma via do laudo lavrado pela Junta médica, podendo utilizá-lo 
provisoriamente para acessar de maneira imediata o benefício 
da gratuidade tarifária intermunicipal, pelo prazo de 4 (quatro) 
meses improrrogáveis, contados de sua lavratura.
§1° - na hipótese de acesso à gratuidade tarifária mediante 
apresentação do laudo, o beneficiário necessitará apresentar 
também documento com foto que comprove sua identidade.
§2° - Findo o prazo estabelecido no caput, o benefício só poderá 
ser acessado mediante apresentação da Carteira de gratuidade 
em Transportes Intermunicipais em Virtude de Deficiência.
art. 6º - o controle e acompanhamento dos laudos médicos 
emitidos para fins de gratuidade em transportes intermunicipais 
em virtude de deficiência será feito mediante digitalização e 
registro em sistema eletrônico mantido em conjunto pela ARCON 
e pela ProdePa.
Parágrafo Único - Para fins de alimentação do sistema e emissão 
das Carteiras de gratuidade em transportes intermunicipais em 
Virtude de Deficiência, competirá à SESPA o encaminhamento 
à PRODEPA do Laudo Médico emitido para fins de gratuidade 
em transportes intermunicipais em virtude de deficiência, 
acompanhado das cópias dos documentos descritos no art. 4°, 
§1°, incisos I a V, entregues pelo beneficiário por ocasião da 
pericia médica.
art. 7° - após a emissão das Carteiras de gratuidade em 
Transportes Intermunicipais em Virtude de Deficiência, a ARCON-
Pa as encaminhará à ureS na qual foi realizada a perícia medica, 
onde poderão ser retiradas pelos beneficiários.
art. 8° - a Carteira de gratuidade em transportes intermunicipais 
em Virtude de Deficiência terá validade de 5 (cinco) anos.
§1° - Para efetivar a renovação da Carteira de gratuidade, a 
pessoa com deficiência deverá agendar avaliação simplificada de 
acompanhamento e realizá-la perante à SeSPacom antecedência 
de 90 (noventa) dias antes da data do encerramento do prazode 
sua validade.
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§2° - Caso não sejam constatadas alterações na deficiência apta 
a fundamentar o benefício de isenção tarifária, o benefício será 
renovado por mais 5 (cinco) anos.
§3° - Caso se verifique alteração na situação de saúde que 
implique na necessidade ou desnecessidade superveniente de um 
acompanhante, será emitida uma nova Carteira de gratuidade 
em Transportes Intermunicipais em Virtude de Deficiência com 
as respectivas alterações.
§4° - Caso finde o prazo de validade da Carteira de Gratuidade 
em Transportes Intermunicipais em Virtude de Deficiência sem o 
comparecimento do beneficiário, o benefício será suspenso até 
que o beneficiário submeta-se à avaliação de acompanhamento.
§5° - Em caso de não comparecimento do beneficiário à 
avaliação simplificada de acompanhamento após passado um 
ano de suspensão do benefício nos termos do §3°, o benefício 
será definitivamente cancelado.
§6° -em caso de perda ou inutilização da Carteira de gratuidade 
em Transportes Intermunicipais em Virtude de Deficiência antes 
da expiração de seu prazo, o beneficiário poderá requerer à 
arCon-Pa a emissão de uma 2a via, com o mesmo prazo da 
anterior, sem a necessidade de submeter-se à nova avaliação 
médica.
art. 9 - a arCon-Pa disponibilizará gratuitamente às operadoras 
e interessados aplicativo de smartphone apto a realizar o 
reconhecimento da autenticidade dos qr CodeS constantes 
na Carteira de gratuidade em transportes intermunicipais em 
Virtude de Deficiência.
art. 10 - os operadores de transporte intermunicipal de 
passageiros registrados nesta agência terão a obrigação de 
manter em seus postos fixos de venda de passagens pelo menos 
um smartphone que possua o aplicativo mencionado no artigo 
anterior.
§1° - na hipótese de não possuírem o aplicativo para 
reconhecimento da autenticidade em seus pontos fixos de 
venda de passagens, os operadores deverão presumir a 
validade de todas as Carteiras de gratuidade em transportes 
Intermunicipais em Virtude de Deficiência apresentadas, desde 
que acompanhadas de documento de identidade válido.
§2º - na hipótese de ser detectada carteira adulterada, será 
gerado pelo aplicativo registro automático da ocorrência, 
devendo a operadora reter o documento e encaminhá-lo à 
arCon com os demais dados, no prazo de 5 (cinco) dias, para 
apuração do ocorrido.
§3° - Ficam dispensados da exigência do caput os operadores de 
serviços seletivos e especiais prestados paralelamente a serviços 
regulares.
art. 11 - as empresas de transporte intermunicipal deverão 
informar à ARCON, conforme modelo definido no Anexo II desta 
resolução, a quantidade de bilhetes de passagens gratuitos, por 
categoria (pessoa com deficiência mental, sensorial ou motora de 
caráter permanente; menores de seis anos, inclusive; maiores 
de sessenta e cinco anos; policiais civis e militares e carteiros), 
efetivamente utilizados no mês, até o 10° (décimo) dia útil do 
mês subseqüente.
art. 12 – os modelos dos bilhetes de passagem gratuitos a 
serem utilizados pelas empresas de transporte intermunicipal, 
serão diferenciados por tipo de linha, interurbana e semi-urbana, 
conforme definidos nos anexos III, IV e V desta resolução, e 
deverão estar disponíveis aos beneficiários de isenção tarifária 
no prazo previsto no art. 18 desta resolução.
art. 13 - Considera-se local de embarque, além dos terminais de 
passageiros, os pontos fixos de parada obrigatória estabelecidos 
pela arCon.
art. 14 – o disposto no parágrafo único do art. 3º do decreto nº 
1.935/2017 somente se aplica para as linhas diretas.
 § 1º – nas linhas diretas, quando o número de passageiros 
com direito à isenção tarifária for superior às vagas decorrentes 
da aplicação do caput do art. 3º do decreto nº 1.935/2017, e 
houver disponibilidade de assentos não ocupados por passageiros 
pagantes, o excedente de passageiros gratuitos poderá ocupar 
os assentos destinados aos demais passageiros.
§ 2º - entende-se por linhas diretas aquelas em que a viagem 
ocorre entre origem e destino, sem seccionamentos ou paradas 
intermediárias.
art. 15 – nas linhas de natureza semi – urbana, nas quais são 
admitidos passageiros em pé, as empresas deverão assegurar 
que 4 (quatro) assentos estejam identificados para ocupação 
preferencial por idosos epessoas com deficiência mental, 
sensorial ou motora de caráter permanente, conforme modelo a 
ser definido pela ARCON.
Art. 16 - As pessoas com deficiência que possuam o laudo 
expedido de acordo com o modelo constante no anexo i da 
resolução n° 05/2000 terão o prazo de 4 (quatro) meses para 
adaptarem-se às exigências desta resolução.
Parágrafo único - durante o prazo previsto no caput, as pessoas 
portadoras do laudo constante no anexo i da resolução n° 
05/2000 poderão utilizá-lo para acessar o benefício da gratuidade 
tarifária em transportes intermunicipais.
art. 17 - os operadores do serviço de transporte intermunicipal 
de passageiros terão o prazo de 4 (quatro) meses contados da 

publicação desta resolução para adaptar-se as suas exigências.
art. 18 – a obtenção da Carteira de gratuidade em 
Transportes Intermunicipais em virtude de Deficiência sem 
a devida observância por parte do usuário ou agente publico 
dos procedimentosestabelecidos nesta resolução, uma vez 
configurada a infração, resultará em comunicação da ARCON à 
autoridade competente para as devidas providencias nos termos 
da lei.
art. 19 - esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário, em especial a 
resolução n° 05/2000.
BRuNo HENRiQuE REis GuEDEs
DiREtoR GERAl DA ARcoN-pA

protocolo: 334769

sEcREtARiA DE EstADo 
DE DEsENvolvimENto 
AGRopEcuÁRio E DA pEscA

.

poRtARiA
.

poRtARiA Nº 228 DE 05 DE julHo DE 2018
o SeCretário de eStado de deSenvolvimento 
agroPeCuário e da PeSCa, no uso de suas atribuições que 
lhe foram delegadas pelo decreto governamental de 20 de abril 
de 2018, publicado no Diário Oficial nº 33.602 de 20 de Abril de 
2018,
ConSiderando o Processo nº 2018/246637 - SedaP;
ConSiderando o decreto estadual nº 870 de 04/10/2013;
r e S o l v e:
deSignar, a contar de 05/07/2018, o servidor tHiago 
luiz Ferreira da CoSta, matrícula nº. 5931747/1 para 
acompanhar e fiscalizar o Convênio de nº. 014/2018 oriundo 
dos autos do processo n.º 2018/246637, firmado entre esta 
Secretaria e a Prefeitura municipal de quatipuru, tomando todas 
as providências necessárias para fiscalização da fiel execução do 
objetivo do referido convênio.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
João CarloS leão ramoS
Secretário de estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca

protocolo: 334483
poRtARiA Nº 223 DE 05 DE julHo DE 2018.
a SeCretária adJunta de eStado de deSenvolvimento 
agroPeCuário e da PeSCa, no uso de suas atribuições que 
lhe foram delegadas pelo decreto governamental de 20 de abril 
de 2018, publicado no Diário Oficial nº 33.602 de 20 de Abril de 
2018;
ConSiderando a necessidade de esta SedaP adequar-se às 
disposições da lei 13.019/14;
ConSiderando o Processo n° 2018/266831;
ConSiderando o termo de Fomento nº 005/2018;
reSolve:
art. 1° deSignar os servidores Fábio JoSé gonçalveS - 
Matrícula 23272/1 – Engenheiro Agrônomo e ARNALDO JOSÉ DE 
AGUIAR GRANA - Matrícula 14052/1 – Engenheiro Agrônomo, 
como integrantes da comissão de monitoramento e avaliação do 
cumprimento dos projetos de parceria voluntária celebrados pela 
SedaP.
art. 2° Salvo designação em contrário, os servidores listados 
no art. 1º são responsáveis pelas atividades de monitoramento 
e avaliação do cumprimento do termo de Fomento nº 
005/2018 celebrado pela SedaP com Serviço naCional de 
aPrendizagem ruraladminiStração regional do Pará - 
Senar
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
João CarloS leão ramoS
Secretário de estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca

protocolo: 334690
poRtARiA Nº 226 DE 05 DE julHo DE 2018
o SeCretário de eStado de deSenvolvimento 
agroPeCuário e da PeSCa, no uso de suas atribuições que 
lhe foram delegadas pelo decreto governamental de 20 de abril 
de 2018, publicado no Diário Oficial nº 33.602 de 20 de Abril de 
2018,
ConSiderando o Processo nº 2018/258480 - SedaP;
ConSiderando o decreto estadual nº 870 de 04/10/2013;
r e S o l v e:
deSignar, a contar de 05/07/2018, o servidor Flávio 
PinHeiro viana, matrícula nº. 18.066/1 para acompanhar 
e fiscalizar o Convênio de nº. 012/2018 oriundo dos autos do 
processo n.º 2018/258480, firmado entre esta Secretaria e a 
Prefeitura municipal de garrafão do norte, tomando todas as 
providências necessárias para fiscalização da fiel execução do 
objetivo do referido convênio.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
João CarloS leão ramoS
Secretário de estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca

protocolo: 334305

poRtARiA Nº 227 DE 05 DE julHo DE 2018
o SeCretário de eStado de deSenvolvimento 
agroPeCuário e da PeSCa, no uso de suas atribuições que 
lhe foram delegadas pelo decreto governamental de 20 de abril 
de 2018, publicado no Diário Oficial nº 33.602 de 20 de Abril de 
2018,
ConSiderando o Processo nº 2018/258576 - SedaP;
ConSiderando o decreto estadual nº 870 de 04/10/2013;
r e S o l v e:
deSignar, a contar de 05/07/2018, o servidor Flávio 
PinHeiro viana, matrícula nº. 18.066/1 para acompanhar 
e fiscalizar o Convênio de nº. 013/2018 oriundo dos autos do 
processo n.º 2018/258576, firmado entre esta Secretaria e a 
Prefeitura municipal de garrafão do norte, tomando todas as 
providências necessárias para fiscalização da fiel execução do 
objetivo do referido convênio.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
João CarloS leão ramoS
Secretário de estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca

protocolo: 334463
poRtARiA Nº 222 DE 05 DE julHo DE 2018
o SeCretário de eStado de deSenvolvimento 
agroPeCuário e da PeSCa, no uso de suas atribuições que 
lhe foram delegadas pelo decreto governamental de 20 de abril 
de 2018, publicado no Diário Oficial nº 33.602 de 20 de Abril de 
2018;
ConSiderando a necessidade de esta SedaP adequar-se às 
disposições da lei 13.019/14;
ConSiderando o decreto estadual n° 870 de 04/10/2013;
ConSiderando o Processo n° 2018/266831;
reSolve:
art. 1º - deSignar, a contar de 05/07/2018, o servidor manoel 
Ferreira SaleS, matrícula nº. 10596/1, como geStor do 
termo de Fomento nº. 005/2018, oriundo dos autos do processo 
n.º 2018/266831, firmado entre esta Secretaria e SERVIÇO 
naCional de aPrendizagem rural adminiStração 
regional Pará - Senar, tomando todas as providências 
necessárias para controle e fiscalização da fiel execução do 
objetivo do referido termo de Fomento;
art. 2º - São atribuições do geStor da ParCeria: acompanhar 
e fiscalizar a execução da parceria; Informar ao seu superior 
hierárquico a existência de fatos de indícios de irregularidades 
na gestão dos recursos; emitir Parecer técnico conclusivo de 
análise da prestação de contas final.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se
João CarloS leão ramoS
Secretário de estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca

protocolo: 334689
poRtARiA Nº 225 DE 05 DE julHo DE 2018
o SeCretário de eStado de deSenvolvimento 
agroPeCuário e da PeSCa, no uso de suas atribuições que 
lhe foram delegadas pelo decreto governamental de 20 de abril 
de 2018, publicado no Diário Oficial nº 33.602 de 20 de Abril de 
2018,
ConSiderando o Processo nº 2018/126617 - SedaP;
ConSiderando o decreto estadual nº 870 de 04/10/2013;
r e S o l v e:
deSignar, a contar de 05/07/2018, o servidor idalgino 
tierrY Wermem gonçalveS neto, matrícula nº. 3178536/1 
para acompanhar e fiscalizar o Convênio de nº. 011/2018 
oriundo dos autos do processo n.º 2018/126617, firmado entre 
esta Secretaria e a Prefeitura municipal de garrafão do norte, 
tomando todas as providências necessárias para fiscalização da 
fiel execução do objetivo do referido convênio.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
João CarloS leão ramoS
Secretário de estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca

protocolo: 334294
poRtARiA Nº 224 DE 05 DE julHo DE 2018
o SeCretário de eStado de deSenvolvimento 
agroPeCuário e da PeSCa, no uso das atribuições que lhe 
foram delegadas pelo decreto governamental de 19 de abril de 
2018, publicado no Diário Oficial n° 33.602 de 20 de abril de 
2018,
r e S o l v e:
deSignar o servidor HYlber menezeS de andrade, matrícula 
nº 5931882/1, ocupante do cargo de Coordenador, para 
responder pelo cargo de Coordenador do núcleo Jurídico, no 
período de 02/07/2018 a 31/07/2018, em virtude das férias do 
titular FabriCio miranda Sizo, matrícula 54180119/6.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se
João CarloS leão ramoS
Secretário de estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca

protocolo: 334106
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ADmissão DE sERviDoR
.

Contratação mediante Processo Seletivo Simplificado, nos 
termos do edital nº 02/2018, de 06 de Junho de 2018,publicado 
no Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado-SIPROS 
em 06.06.2018, devidamente autorizado pelo governo do estado 
do Pará.
ato: 005
Órgão: SeCretaria de eStado de deSenvolvimento 
agroPeCuário e da PeSCa
modalidade de admiSSão: temPorário
data de admiSSão: 05/07/2018
Servidor: daniel SouSa Silva Correia
Cargo do Servidor: aSSiStente adminiStrativo
término de vÍnCulo: 04/07/2019
ordenador reSPonSável: Joâo CarloS leão ramoS
ato: 006
Órgão: SeCretaria de eStado de deSenvolvimento 
agroPeCuário e da PeSCa
modalidade de admiSSão: temPorário
data de admiSSão: 05/07/2018
Servidor: gabriel melo naSCimento
Cargo do Servidor: aSSiStente adminiStrativo
término de vÍnCulo: 04/07/2019
ordenador reSPonSável: Joâo CarloS leão ramoS

protocolo: 334110

.

.

ERRAtA
.

Na poRtARiA Nº 205 de 03.07.18, publicada no DoE Nº 
33.649 de 04.07.2018.
Portaria nº
oNDE sE lê: 205
lEiA-sE: 206

protocolo: 334002

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto
Contrato nº 136/2018
Pregão Eletrônico 006/2017 - SEDAP
objeto: aquisição de veículos e implementos agrícolas.
valor: r$ 29.344,00
data da assinatura: 05/07/2018
vigência: 06 meses a partir da data de assinatura.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 6393; natureza de 
despesa: 449052; Fonte: 0106, 0306, 6101 e 6301.
Contratada: metalúrgiCa FreitaS ltda - ePP
endereço: rua São João, nº. 1699 bairro: Centro CeP: 95.920-
000, inscrita no CnPJ/mF sob o nº. 05.852.250/0001-73.
ordenador: João CarloS leão ramoS

protocolo: 334326
coNtRAto
Contrato nº 153/2018
Pregão Eletrônico 006/2017 - SEDAP
objeto: aquisição de veículos e implementos agrícolas.
valor: r$ 392.000,00
data da assinatura: 05/07/2018
vigência: 06 meses a partir da data de assinatura.
dotação orçamentária: 6393/4490-52/0106 e 6101.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 6393; natureza de 
despesa: 449052; Fonte: 0106 e 6101.
Contratada: terraneW ComérCio de equiPamentoS ltda - me
endereço: rodovia br 316, Km 05, n° 357, bairro: águas 
lindas. CeP: 67.220-000, inscrita no CnPJ/mF sob o nº: 
07.220.006/0001-13.
ordenador: João CarloS leão ramoS

protocolo: 334215
Contrato
Contrato nº 155/2018
Pregão Eletrônico 006/2017 - SEDAP
objeto: aquisição de veículos e implementos agrícolas.
valor: r$78.370,00
data da assinatura: 05/07/2018
vigência: 06 meses a partir da data de assinatura.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 6393; natureza de 
despesa: 449052; Fonte: 0106 e 6101. Função Programática: 
20.608.1449.6393.
Contratada: KoHler imPlementoS agrÍColaS eireli - ePP
endereço: rua Santa augusta, 2º distrito São lourenço do Sul 
CeP: 96.174-970 – São lourenço do Sul/rS, inscrita no CnPJ/mF 
sob o nº: 92.264.472/0001-70.
ordenador: João CarloS leão ramoS

protocolo: 334219
coNtRAto
Contrato nº 154/2018
Pregão Eletrônico 006/2017 - SEDAP
objeto: aquisição de veículos e implementos agrícolas.
valor: r$30.000,00

data da assinatura: 05/07/2018
vigência: 06 meses a partir da data de assinatura.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 6393; natureza de 
despesa: 449052; Fonte: 0106 e 6101. Função Programática: 
20.608.1449.6393.
Contratada: metalúrgiCa FreitaS ltda – ePP
endereço: rua São João, nº 1699. CeP: 95.920-000 – boqueirão 
leão /rS, inscrita no CnPJ/mF sob o nº: 05.852.250/0001-73.
ordenador: João CarloS leão ramoS

protocolo: 334217
coNtRAto
Contrato nº 140/2018
Pregão Eletrônico 006/2017 - SEDAP
objeto: aquisição de veículos e implementos agrícolas.
valor: r$ 5.672,00
data da assinatura: 05/07/2018
vigência: 06 meses a partir da data de assinatura.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 6393; natureza de 
despesa: 449052; Fonte: 0106 e 0306.
Contratada: metalúrgiCa FreitaS ltda - ePP
endereço: rua São João, nº. 1699 bairro: Centro CeP: 95.920-
000, inscrita no CnPJ/mF sob o nº. 05.852.250/0001-73.
ordenador: João CarloS leão ramoS

protocolo: 334443
coNtRAto
Contrato nº 148/2018-SedaP
Processo nº: 2018/265652
data da assinatura: 05/07/2018
objeto: locação de veículos automotores.
valor: r$ 4.798,90.
dotação orçamentária: ação: 6394, elemento de despesa 
339033, fonte 0106.
Contratada: interbraSil rent a Car
endereço: rua oliveira belo, 122, inscrita no CnPJ sob nº 
03.434.532/0001-25.
Fiscal: luiz Claudio loPeS de Souza, matrícula 57211729.
ordenador responsável: João CarloS leão ramoS

protocolo: 334000
coNtRAto
Contrato nº 157/2018
Pregão Eletrônico 006/2017 - SEDAP
objeto: aquisição de veículos e implementos agrícolas.
valor: r$ 45.567,00
data da assinatura: 05/07/2018
vigência: 06 meses a partir da data de assinatura.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 6393; natureza de 
despesa: 449052; Fonte: 0106, 0306, 6101 e 6301.
Contratada: Stratel agri eireli – ePP
endereço: rua laci marcio Henges, nº 403, Jardim imperial. 
CeP: 47.850-000 – luís eduardo magalhães/ba, inscrita no 
CnPJ/mF sob o nº 20.111.388/0001-05.
ordenador: João CarloS leão ramoS

protocolo: 334222
coNtRAto
Contrato nº 152/2018
Pregão Eletrônico 006/2017 - SEDAP
objeto: aquisição de veículos e implementos agrícolas.
valor: r$ 75.945,00
data da assinatura: 05/07/2018
vigência: 06 meses a partir da data de assinatura.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 6393; natureza de 
despesa: 449052; Fonte: 0106 e 6101.
Contratada: Stratel agri eireli – ePP
endereço: rua laci marcio Henges, nº 403, Jardim imperial. 
CeP: 47.850-000 – luís eduardo magalhães/ba, inscrita no 
CnPJ/mF sob o nº 20.111.388/0001-05.
ordenador: João CarloS leão ramoS

protocolo: 334214
contrato nº158/2018-sEDAp
ato de inexigibilidade n° 002/2018 – SedaP
objeto: aquisição de um Stand de 18m2, montado e decorado, 
no x FeStival internaCional do CHoColate e CaCau da 
baHia a realizar-se no Centro de Convenções de ilhéus, estado 
da bahia, no período de 18 a 22 de julho de 2018.
valor total: r$ 61.000,00
dotação orçamentária 8447/0335/339039
data assinatura: 05/07/2018.
vigência: 05/07/2018 a 04/09/2018.
Contratado: mvu empreendimentos ltda-me
endereço: avenida Soares lopes, nº 2.000, Centro, Cidade 
de ilhéus, estado da bahia, CeP: 45653-005, inscrita no CnPJ 
03.501.530/0001-01.
Fiscal: maria de lourdes martins minssen, matrícula: 5917049/1.
ordenador: João CarloS leão ramoS

protocolo: 334655

tERmo ADitivo A coNtRAto
.

2º termo Aditivo ao contrato nº 073/2016-sEDAp
data da assinatura: 27/06/2018
objeto: Prorrogação da vigência de 29/06/18 à 28/06/19; 
alteração da nomenclatura; acréscimo e redução do valor 
unitário da internet; e do Preço e dotação orçamentária.

Contratada: emPreSa de teCnologia da inFormação e 
ComuniCação do eStado do Pará - ProdePa.
endereço: rod. augusto montenegro, km 10, belém/Pa, inscrita 
no CnPJ sob o nº. 05.059.613/0001-18.
ordenador responsável: João CarloS leão ramoS

protocolo: 334470
primeiro termo Aditivo ao contrato nº 068/2017-sEDAp
data da assinatura: 23/03/2018
Processo: 2017/442336
objeto: prorrogação de prazo a contar de 24/03/2018 até 23 de 
julho de 2018.
Contratada: Plan ComerCial e ServiçoS ltda – ePP
endereço: rua t-36, quadra 112, lote 09, Setor bueno, goiânia, 
inscrita no CnPJ/mF sob o nº: 15.221.549/0001-83
Ordenador responsável: Afif Al Jawabri

protocolo: 334259

.

.

iNExiGiBiliDADE DE licitAção
.

Ato DE iNExiGiBiliDADE DE licitAção Nº 002/2018
tendo como razão de convencimento o Parecer Jurídico n° 
190/2018 e justificativa técnica, juntados aos Autos do Processo 
nº 2018/273258, autorizo e ratiFiCo a inexigibilidade de 
licitação nº 002/2018, com fundamento no art. 25, incisos i, 
da lei Federal nº 8.666/93 e alterações, para locação de espaço 
físico especificado nos autos do Processo acima identificado, 
referente ao x Festival internacional do Chocolate da bahia, 
a se realizar no período de 18 a 22 de julho de 2018, tendo 
como contratada a empresa mvu emPreendimentoS ltda - 
me, conforme proposta contida nos autos, no valor total de r$ 
61.000,00 (sessenta e um mil reais) obedecidas as exigências 
legais e princípios que regem o assunto.
belém-Pa06 de julho de 2018.
roSiraYna maria rodrigueS remor
Secretário de estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca em exercício

protocolo: 334589

.

.

coNvêNio
.

convênio N° 014/2018 - sEDAp
Concedente: Secretaria de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca
objeto: apoiar a realização do 36º Festival do Caranguejo de 
quatipuru.
data de assinatura: 05/07/2018
valor total: r$ 23.000,00
dotação orçamentária: 8449/334041/0101
vigência: 05/07/2018 a 31/12/2018
Convenente: Prefeitura municipal de quatipuru.
Endereço: Rua Cônego Siqueira Mendes, s/n, Bairro: Centro, 
CeP: 68.709-000 – quatipuru/Pará
ordenador: João CarloS leão ramoS

protocolo: 334480
convênio N° 012/2018 - sEDAp
Concedente: Secretaria de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca
objeto: aquisição de 1100 horas/máquinas para mecanização 
de 314 hectares de áreas agrícolas no município de garrafão do 
norte.
data de assinatura: 05/07/2018
valor total: r$ 165.000,00
dotação orçamentária: 8447/334041/0301
vigência: 05/07/2018 a 04/01/2019
Fiscal: Flávio Pinheiro viana, matrícula: 18066/1
Convenente: Prefeitura municipal de garrafão do norte.
endereço: rua luiz eduardo magalhães, s/n, bairro: Pedrinhas, 
CeP: 68.665-000 – garrafão do norte/Pará
ordenador: João CarloS leão ramoS

protocolo: 334255
convênio N° 013/2018 - sEDAp
Concedente: Secretaria de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca
objeto: mecanização de 342 hectares de áreas agrícolas.
data de assinatura: 05/07/2018
valor total: r$180.000,00
dotação orçamentária: 8447/334041/0301
vigência: 05/07/2018 a 04/01/2019
Convenente: Prefeitura municipal de garrafão do norte.
endereço: rua luiz eduardo magalhães, s/n, bairro: Pedrinhas, 
CeP: 68.665-000 – garrafão do norte/Pará
ordenador: João CarloS leão ramoS

protocolo: 334411
convênio N° 015/2018 - sEDAp
Concedente: Secretaria de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca
objeto: apoiar o projeto intitulado “desenvolvimento de 
Sistemas de Produção do Cacaueiro nos ecossistemas de várzeas 
do estado do Pará”.
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data de assinatura: 05/07/2018
valor total: r$ 425.623,00
dotação orçamentária: 8447/332041 e 442042/0335
vigência: 05/07/2018 a 31/03/2025
Convenente: ComiSSão exeCutiva do Plano da lavoura 
CaCaueira – CePlaC
endereço: av. augusto montenegro, Km 07, CeP: 66.635.110 – 
belém - Pará
ordenador: João CarloS leão ramoS

protocolo: 334676
convênio N° 017/2018 - sEDAp
Concedente: Secretaria de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca
objeto: Financiar o projeto intitulado “armadilhas de Captura com 
Isca de Feromônio para Monitoramento da Dispersão e Controle 
de broca dos Frutos do Cacau (Conotrachelus humeropictus) no 
estado do Pará”
data de assinatura: 05/07/2018
valor total: r$ 292.198,00
dotação orçamentária: 6394/332041/0135
vigência: 05/07/2018 a 31/03/2020
Convenente: ComiSSão exeCutiva do Plano da lavoura 
CaCaueira – CePlaC
endereço: av. augusto montenegro, Km 07, CeP: 66.635.110 – 
belém - Pará
ordenador: João CarloS leão ramoS

protocolo: 334680
convênio N° 011/2018 - sEDAp
Concedente: Secretaria de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca
objeto: aquisição de 74 toneladas de adubo químico de 
formulação 4/20/20 e 315 toneladas de calcário dolomitico para 
apoiar a cadeia produtiva da mandioca.
data de assinatura: 05/07/2018
valor total: r$ 257.720,00
dotação orçamentária: 8447/334041/0301
vigência: 05/07/2018 a 04/03/2019
Fiscal: idalgino tierry Wermem gonçalves neto, matrícula: 
3178536/1
Convenente: Prefeitura municipal de garrafão do norte.
endereço: rua luiz eduardo magalhães, s/n, bairro: Pedrinhas, 
CeP: 68.665-000 – garrafão do norte/Pará
ordenador: João CarloS leão ramoS

protocolo: 334254
convênio N° 018/2018 - sEDAp
Concedente: Secretaria de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca
objeto: Financiar o projeto intitulado “avaliação de Clones 
elites de Cacau (Theoboma cacao), selecionados em Campo de 
Competição da CePlaC em tomé açu (Pa) utilizando marcadores 
moleculares”.
data de assinatura: 05/07/2018
valor total: r$ 220.800,00
dotação orçamentária: 8447/332041 e 442042/0335
vigência: 05/07/2018 a 31/04/2020
Convenente: ComiSSão exeCutiva do Plano da lavoura 
CaCaueira – CePlaC
endereço: av. augusto montenegro, Km 07, CeP: 66.635.110 – 
belém - Pará
ordenador: João CarloS leão ramoS

protocolo: 334682
convênio N° 016/2018 - sEDAp
Concedente: Secretaria de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca
objeto: Financiar o projeto intitulado “Potencial de Controle 
alternativo da vassoura-de-bruxa (Moniliophtora perniciosa) do 
Cacaueiro pela utilização do Óleo essencial de Piper Aduncun e 
de seus Subprodutos”
data de assinatura: 05/07/2018
valor total: r$ 185.800,00
dotação orçamentária: 8447/332041/0135
vigência: 05/07/2018 a 31/04/2020
Convenente: ComiSSão exeCutiva do Plano da lavoura 
CaCaueira – CePlaC
endereço: av. augusto montenegro, Km 07, CeP: 66.635.110 – 
belém - Pará
ordenador: João CarloS leão ramoS

protocolo: 334677

supRimENto DE fuNDo
.

poRtARiA Nº26/2018
Prazo Para aPliCação: 30 diaS Prazo de PreStação de 
ContaS: 15 diaS
obJetivo: ocorrer co despesas de pronto pagamento de 
serviços necessário na Gerência de Patrimônio e Seviços 
em belém. beneFiCiário: Fernando dias martins Cargo/ 
Função: Supervisor matrÍCula: 58301762 valor: 
r$ 2.000,00 (dois mil reais)ProJ.atv.: 8338 Fonte de 
reCurSo:0101000000natureza da deSPeSa: 3390-36; 
3390-39 ordenador: luiz Claudio braga Cavalcante

protocolo: 334175

DiÁRiA
.

poRtARiA Nº 341/2018
Fundamento legal: lei n° 5.810/94, art. 145.
obJetivo: Participar do evento eFlor/2018deStino: 
Campinas/SP PerÍodo: 08 a 10/07/2018 nº de diáriaS: 
2 e ½ (duas e meia) beneFiCiário: João Carlos leão ramos 
(Secretário de estado de desenvolvimento agropecuário) 
matrÍCula: 5815398 origem: belém/Paordendor: luiz 
Claudio braga Cavalcante
poRtARiA Nº 342/2018
Fundamento legal: lei n° 5.810/94, art. 145.
obJetivo: Participar do evento eFlor/2018deStino: 
Campinas/SP PerÍodo: 08 a 10/07/2018 nº de diáriaS: 2 e 
½ (duas e meia) beneFiCiário:Carla Carolina teixeira quemel 
(Chefe de gabinete) matrÍCula: 59311727 origem: belém/Pa 
ordendor: luiz Claudio braga Cavalcante

protocolo: 334149
poRtARiA Nº 343/2018
Fundamento legal: lei n° 5.810/94, art. 145.
obJetivo: Conduzir servidoras que irão participar do WorKSHoP 
da Cadeia Produtiva do açai.deStino: nova timboteua/Pa 
PerÍodo: 06/07/2018 nº de diáriaS: ½ (meia)beneFiCiário: 
emerson de Souza vieira (motorista) matrÍCula: 57205257 
origem: belém/Paordendor: luiz Claudio braga Cavalcante

protocolo: 334475

.

.

outRAs mAtéRiAs
.

tERmo DE cEssão DE uso Nº 005/2018
Cedente: Secretaria de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca – SedaP
CeSSionária: Prefeitura municipal de água azul do norte
obJeto de CeSSão: 02 prensas em ferro para mandioca; 03 
fornos manuais em chapa de ferro e 03 cochos em madeira.
data de aSSinatura: 29/06/2018
vigênCia: 29/06/2018 a 31/12/2020
ordenador reSPonSável: João Carlos leão ramos

protocolo: 333979
termo de fomento n° 005/2018 - sEDAp
Concedente: Secretaria de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca.
organização da Sociedade Civil: Serviço nacional de 
aprendizagem rural administração regional do Pará - Senar
endereço: travessa dr. moraes, n° 21. edifício Palácio da 
agricultura, 7º andar. CeP: 66.035-080, belém/Pa.
objeto: “1º Workshop da Cadeia Produtiva do açaí”.
data de assinatura: 05/07/2018
vigência: 05/07/2018 à 05/01/2019
valor total da Parceria: r$ 46.000,00
dotação orçamentária: ação 8447, elemento de despesa 
335041 e Fonte 0301
ordenador: João CarloS leão ramoS

protocolo: 334686
tERmo DE cEssão DE uso Nº 019/2018
Cedente: Secretaria de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca – SedaP
CeSSionária: Prefeitura municipal de itupiranga
obJeto de CeSSão: 01 van master vitre l3H2, marca: renault, 
ano: 2018/2019.
data de aSSinatura: 29/06/2018
vigênCia: 29/06/2018 a 31/12/2020
ordenador reSPonSável: João Carlos leão ramos

protocolo: 334661
tERmo DE cEssão DE uso Nº 016/2018
Cedente: Secretaria de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca – SedaP
CeSSionária: Prefeitura municipal de rurópolis
obJeto de CeSSão: 01 motocicleta Honda zK, modelo Cg 160 
Start, ano: 2018.
data de aSSinatura: 29/06/2018
vigênCia: 29/06/2018 a 31/12/2020
ordenador reSPonSável: João Carlos leão ramos

protocolo: 334665
tERmo DE cEssão DE uso Nº 013/2018
Cedente: Secretaria de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca – SedaP
CeSSionária: Prefeitura municipal de Capitão Poço
obJeto de CeSSão: 01 veículo Hyundai Hb20 1.0, ano: 
2017/2018, Flex, Cor: branco Polar.
data de aSSinatura: 29/06/2018
vigênCia: 29/06/2018 a 31/12/2020
ordenador reSPonSável: João Carlos leão ramos

protocolo: 334670
tERmo DE cEssão DE uso Nº 023/2018
Cedente: Secretaria de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca – SedaP
CeSSionária: Prefeitura municipal mãe do rio
obJeto de CeSSão: trator 75 Cv, Plataformado, motor a diesel, 
4 cilindros, 2200 rPme Plaina agrícola dianteira.

data de aSSinatura: 29/06/2018
vigênCia: 29/06/2018 a 31/12/2020
ordenador reSPonSável: João Carlos leão ramos

protocolo: 334227
tERmo DE cEssão DE uso Nº 012/2018
Cedente: Secretaria de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca – SedaP
CeSSionária: Prefeitura municipal de monte alegre
obJeto de CeSSão: 01 trator agrícola com Plaina, 75 Cv e 01 
grade aradora.
data de aSSinatura: 29/06/2018
vigênCia: 29/06/2018 a 31/12/2020
ordenador reSPonSável: João Carlos leão ramos

protocolo: 334001
tERmo DE cEssão DE uso Nº 024/2018
Cedente: Secretaria de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca – SedaP
CeSSionária: Prefeitura municipal de Palestina do Pará
obJeto de CeSSão: trator de rodas com Plaina, motor 4 
cilindros e uma grade aradora com Controle remoto
data de aSSinatura: 29/06/2018
vigênCia: 29/06/2018 a 31/12/2020
ordenador reSPonSável: João Carlos leão ramos

protocolo: 334694
tERmo DE cEssão DE uso Nº 020/2018
Cedente: Secretaria de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca – SedaP
CeSSionária: Prefeitura municipal de oeiras do Pará
obJeto de CeSSão: 03 motores estacionários Horizontais.
data de aSSinatura: 29/06/2018
vigênCia: 29/06/2018 a 31/12/2020
ordenador reSPonSável: João Carlos leão ramos

protocolo: 334660
tERmo DE cEssão DE uso Nº 017/2018
Cedente: Secretaria de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca – SedaP
CeSSionária: Prefeitura municipal de traquateua
obJeto de CeSSão: 01 Prensa em Ferro, 01 Forno manual e 01 
Conjunto triturador.
data de aSSinatura: 29/06/2018
vigênCia: 29/06/2018 a 31/12/2020
ordenador reSPonSável: João Carlos leão ramos

protocolo: 334664
tERmo DE cEssão DE uso Nº 014/2018
Cedente: Secretaria de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca – SedaP
CeSSionária: Prefeitura municipal de itaituba
obJeto de CeSSão: 01 motocicleta Honda zK, modelo Cg 
160 Start, ano: 2018 e 01 veículo Hyundai Hb20 1,0, ano: 
2017/2018, Flex, Cor: branco Polar.
data de aSSinatura: 29/06/2018
vigênCia: 29/06/2018 a 31/12/2020
ordenador reSPonSável: João Carlos leão ramos

protocolo: 334669
tERmo DE cEssão DE uso Nº 002/2018
Cedente: Secretaria de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca – SedaP
CeSSionária: Prefeitura municipal de almeirim
obJeto de CeSSão: 01 retroescavadeira 4x4, 85 HP, diesel.
data de aSSinatura: 29/06/2018
vigênCia: 29/06/2018 a 31/12/2020
ordenador reSPonSável: João Carlos leão ramos

protocolo: 333976
tERmo DE cEssão DE uso Nº 010/2018
Cedente: Secretaria de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca – SedaP
CeSSionária: Prefeitura municipal de São geraldo do araguaia
obJeto de CeSSão: 01 trator agrícola com Plaina, 75 Cv e 01 
grade aradora.
data de aSSinatura: 29/06/2018
vigênCia: 29/06/2018 a 31/12/2020
ordenador reSPonSável: João Carlos leão ramos

protocolo: 333984
tERmo DE cEssão DE uso Nº 015/2018
Cedente: Secretaria de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca – SedaP
CeSSionária: Prefeitura municipal de redenção
obJeto de CeSSão: 02 motocicletas Honda zK, modelo Cg 160 
Start, ano: 2018.
data de aSSinatura: 29/06/2018
vigênCia: 29/06/2018 a 31/12/2020
ordenador reSPonSável: João Carlos leão ramos

protocolo: 334666
tERmo DE cEssão DE uso Nº 018/2018
Cedente: Secretaria de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca – SedaP
CeSSionária: Prefeitura municipal de eldorado dos Carajás
obJeto de CeSSão: 01 trator agrícola 60 Cv, 2018, marca: 
Solis e 01 grade aradora, marca: Kholer.
data de aSSinatura: 29/06/2018
vigênCia: 29/06/2018 a 31/12/2020
ordenador reSPonSável: João Carlos leão ramos

protocolo: 334654
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tERmo DE cEssão DE uso Nº 022/2018
Cedente: Secretaria de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca – SedaP
CeSSionária: Prefeitura municipal de Cachoeira do Piriá
obJeto de CeSSão: 01 conjunto triturador em madeira de lei; 
01 forno manual em chapa de ferro e 01 prensa em ferro.
data de aSSinatura: 29/06/2018
vigênCia: 29/06/2018 a 31/12/2020
ordenador reSPonSável: João Carlos leão ramos

protocolo: 334658
tERmo DE cEssão DE uso Nº 011/2018
Cedente: Secretaria de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca – SedaP
CeSSionária: Prefeitura municipal de vigia de nazaré
obJeto de CeSSão: 01 trator agrícola com Plaina, 75 Cv e 01 
grade aradora.
data de aSSinatura: 29/06/2018
vigênCia: 29/06/2018 a 31/12/2020
ordenador reSPonSável: João Carlos leão ramos

protocolo: 333986
tERmo DE cEssão DE uso Nº 021/2018
Cedente: Secretaria de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca – SedaP
CeSSionária: Prefeitura municipal de Santa luzia do Pará
obJeto de CeSSão: 01 trator agrícola Plataformado, motor 
mWm.
data de aSSinatura: 29/06/2018
vigênCia: 29/06/2018 a 31/12/2020
ordenador reSPonSável: João Carlos leão ramos

protocolo: 334659

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

poRtARiA
.

poRtARiA N°673/2018 – Gp/itERpA - cessão
o Presidente do instituto de terras do Pará – iterPa, no uso 
das atribuições que lhe confere a lei estadual n°4.584, de 08 de 
outubro de 1975, regulamentada pelo decreto n° 63, de 14 de 
março de 2007.
ConSiderando o processo nº2018/70093.
ConSiderando termo de Convênio nº01/2018 – Sead.
reSolve:
Ceder, para a assembléia legislativa do estado do Pará - 
alePa, o servidor Waldemar JoSé ramoS SoareS, matrícula 
nº316.7780/1, ocupante do cargo Técnico Agrimensor, com ônus 
para o órgão Cedente, mediante reembolso da remuneração do 
servidor, acrescido dos valores dos encargos Sociais, pelo Órgão 
Cessionário, conforme o que dispõe art. 31 da lei nº5.810, de 
24 de janeiro de 1994, decreto n°1.960/2018 de 18.01.2018 e 
o termo de Convênio nº01/2018,pelo período de 01 de julho de 
2018 a 28 de fevereiro de 2019.
 Publique-se.
max andré brandão da Costa
Presidente
gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – iterPa, 
03 de julho de 2018

protocolo: 334427
poRtARiA Nº 662/2018 – itERpA
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, combinado 
com o art. 1º a lei nº 5.810, de 21 de janeiro de 1994 e,
ConSiderando o teor artigos 58, inciso iii, 66 e 67 da lei nº 
8.666/93, com suas alterações e regulamentações posteriores, 
que regulam os procedimentos de fiscalização de contratos no 
âmbito da administração Pública;
reSolve:
i – deSignar os servidores abaixo para desempenharem 
a função de FiSCal de Contrato e SuPlente, tendo por 
obrigação acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos 
administrativos, firmados entre o Instituto de Terras do Pará-
iterPa e a Contratada, em consonância com o instrumento 
contratual, termo de referência e demais documentos, anotando 
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços e/ou fornecimento dos bens, determinando 
o que for necessário à regulamentação das faltas ou defeitos, 
dentre outras atribuições correlatas a esta função:
Contrato: 015/2018
obJeto: PreStação de ServiçoS de Jardinagem
Contratada: aval emPreSa de ServiçoS eSPeCializadoS 
- CnPJ: 24.930.315/0001-04
FiSCal: raimundoPaCHeCo - matrÍCula 3161595/3 - 
lotação: glt

SuPlente:Karla baraCHo -matrÍCula 5942268/01 - 
lotação: glt
ii - Fazer vigorar os efeitos da presente Portaria a partir da 
assinatura do Contrato.
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iterPa - instituto de terras do Pará, 05 de julho de 2018.
max andré brandão da CoSta
Presidente
iterPa

protocolo: 334232

.

.

DispENsA DE licitAção
.

tERmo DE DispENsA DE licitAção Nº 009/2018-itERpA
ProCeSSo nº 2018/240132
Fica caracterizada a diSPenSa de liCitação, conforme 
justificativa constante nos altos, para despesa abaixo especificada, 
cujo objeto é a aquisição de envelopes timbrados, com fulcro no 
artigo 24, inciso xvi, da lei no 8.666/93, e em consonância com 
o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso 
vi, do mesmo diploma legal.

NomE Do cREDoR: imPreSa oFiCial do eStado do Pará-ioe/Pa
cNpj: 04.835.476/0001-01

ENDEREço: trav. Chaco, nº 2271, bairro marco, belém (Pa), CeP: 66.093-410, Fone: 
4009.7803

vAloR GloBAl: r$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais)

DotAção 
oRçAmENtÁRiA:

ProJ/atividade: 56.201.21.122.1297.8338
Fonte: 0261/0661

elemento de deSPeSa: 339030

belém (Pa), 05 de julho de 2018.
Sandra roSemarY Pereira de Souza nerY
diretora de adminiStração e FinançaS – daF
iterPa

protocolo: 334309

RAtificAção DE DispENsA DE licitAção
.

RAtificAção DA DispENsA DE licitAção Nº 
009/2018-itERpA
pRocEsso Nº 2018/240132
Considerando a manifestação favorável da diretoria Jurídica desta 
instituição, ratiFiCo a diSPenSa de liCitação, conforme 
justificativa constante nos altos, cujo objeto é a aquisição de 
envelopes timbrados, com fulcro no artigo 24, inciso xvi, da 
lei no 8.666/93, e solicito a publicação da mesma na imprensa 
Oficial no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, como condição 
para eficácia dos atos.
belém (Pa), 05 de julho de 2018.
max andré brandão da CoSta
PreSidente
iterPa

protocolo: 334311

.

.

AltERAção DE féRiAs
.

poRtARiA Nº 00680/2018
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;
r e S o l v e:
alterar o período de gozo de Férias, do servidor, de 25.07.2016, 
o gozo de licença Pr CelSo antonio trierWeiler, matrícula 
nº 5898672/3, assessor Chefe, concedida através da Portaria 
n° 0590 de 08.06.2018, publicada no doe n° 33.637,de 
14.06.2018, do período de 02.07.2018 a 31.07.2018 para 
12.07.2018 a 10.08.2018.
Publique-se.
max andré brandão da Costa
Presidente
gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará– iterPa, 
em 03 de julho de 2018.

protocolo: 334553

outRAs mAtéRiAs
.

iNstRumENto suBstitutivo: 2018NE00639-
05/07/2018
Contratante: inStituto de terraS do Pará – iterPa 
CnPJ: 05.089.495/0001-90
Contratado: imPrenSa oFiCial do eStado-ioe/Pa CnPJ: 
04.835.476/0001-01
Fundamentação legal: art. 24,xvi, da lei 8.666/93.
diSPenSa de liCitação: 009/2018-iterPa
obJeto: aquiSição de enveloPeS timbradoS
Prazo Para entrega: imediato
vigênCia do inStrumento: 05/07/2018
nota de emPenHo: 2018ne00639-05/07/2018
valor global: r$1.850,00 (mil, oitoCentoS e Cinquenta 
reaiS)

exerCÍCio: 2018 - ProJ.atividade: 56.201.21.122.1297.8338
natureza de deSPeSa: 339030 - Fonte:.0261/0661
data: 05/07/2018 - ordenador: max andré brandão da 
CoSta - PreSidente

protocolo: 334338

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PARÁ RURAL

.

DiÁRiA
.

poRtARiA Nº. 0171/2018-NGpR - 03/07/2018.
o gerente exeCutivo do núCleo de gerenCiamento do 
Pará rural - ngPr, no exercício de suas atribuições legais, 
estabelecida na lei estadual nº 6.797, de 16 de novembro de 
2005 e de acordo com o processo nº 2018/285155.
reSolve: ConCeder 5,5 (cinco e meia) diárias, ao servidor 
aarão Petter, gerente administrativo e Financeiro, matricula 
5903253/2 e Jorge Silva de matos Filho, Cargo apoio técnico 
e Financeiro, matricula 593549/2, para custear as despesas 
com a viagem aos municípios de oeiras do Pará/Pa, no período 
12/07/2018 a 17/07/2018, com o objetivo: acompanhar o inicio 
e encerramento do curso gestão e empreendedorismo no PiP 
aPreSaP. Conforme lei estadual 5810/94.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
valdo luiz dos Santos gaspar
gerente executivo do núcleo de gerenciamento Pará rural

protocolo: 333999
poRtARiA Nº. 0172/2018-NGpR - 03/07/2018.
o gerente exeCutivo do núCleo de gerenCiamento do 
Pará rural - ngPr, no exercício de suas atribuições legais, 
estabelecida na lei estadual nº 6.797, de 16 de novembro de 
2005 e de acordo com o processo nº 2018/285291.
reSolve: ConCeder 5,5 (cinco e meia) diárias, ao servidor 
rodrigo oliveira aguiar, Cargo apoio técnico, matricula 
5933061/1, para custear as despesas com a viagem ao município 
de oeiras do Pará/Pa, no período 12/07/2018 a 17/07/2018, 
com o objetivo: acompanhar o inicio e encerramento do Curso 
de gestão e empreendedorismo no PiP aPreSaP. Conforme lei 
estadual 5810/94.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
valdo luiz dos Santos gaspar
gerente executivo do núcleo de gerenciamento Pará rural

protocolo: 333989

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

téRmiNo DE víNculo DE sERviDoR
.

tERmo DE DistRAto uNilAtERAl
Pelo presente instrumento de diStrato, agênCia eStadual de 
deFaSa agroPeCuária do eStado do Pará, pessoa jurídica 
de direito público, com sede na av. Pedro miranda, 1666 – bairro 
da Pedreira, inscrita no CnPJ/mF sob n° 05.407.347/0001-
11, representado por luiz Pinto de oliveira, diretor 
geral,casado, residente e domiciliado a rua domingos marreiros, 
nº238, apt 401, bairro umarizal, belém– Pa, portador da 
cédula de identidade n° 4844894 expedida por Segup/Pa, CPF 
029.972.902-87 e Paulo CeSar FaCHetti Junior, brasileiro, 
solteiro, residente e domiciliado à av. rondonia, nº 450, 
município: ulianopolis/Pa, portador da cédula de identidade n° 
4020490 PC/Pa e CPF n° 808.660.932-49, cargo de auxiliar de 
Campo, resolvem distratar a partir de 01/07/2018, as cláusulas 
e condições pactuadas através do contrato firmado e publicado 
no doe n° 33487 de 27/10/2017, qual teve por objetivo a 
contratação administrativa baseada no parágrafo único, art. 1° 
da lei Complementar n° 07/91.
e por assim estarem em pleno acordo, assinam o presente termo 
em duas vias de igual teor e para o mesmo fim, na presença de 
duas testemunhas, para que sejam produzidos os efeitos legais 
pretendidos.
belém, 05 de julho de 2018.
Contratante:
luiz Pinto de oliveira
diretor geral
Contrato:
Paulo CeSar FaCHetti Junior
testemunhas:
1ª _______________________________
2ª _______________________________

protocolo: 334194
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DiÁRiA
.

portaria: 2003/2018 objetivo: realizar levantamento de 
detecção da mosca da carambola. Fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: vigia/Pa destino: São 
Caetano de odivelaS/Pa Servidor: 56877053/Joao CarloS 
da Cruz melo (engenHeiro FloreStal) / 0,5 diáriaS / 
13/07/2018 a 13/07/2018 Servidor: 56877053/Joao CarloS 
da Cruz melo (engenHeiro FloreStal) / 0,5 diáriaS / 
27/07/2018 a 27/07/2018
ordenador: Sálvio CarloS Freire da Silva

protocolo: 334100
portaria: 2006/2018 objetivo: realizar captura de morcegos 
em 10 propriedades de bovídeos. Fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: Portel/Pa destino: melgaço/Pa 
Servidor: 572228931/WilSon Santana (teCniCo agriCola) 
/ 7,5 diáriaS / 12/07/2018 a 19/07/2018 Servidor: 5906564/
edinaldo maCiel melo (aSSiStente adminiStrativo) / 7,5 
diáriaS / 12/07/2018 a 19/07/2018
ordenador: Sálvio CarloS Freire da Silva

protocolo: 334053
portaria: 2001/2018 objetivo: realizar coleta de grãos em 
empresas embaladoras. Fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: belém/Pa destino: breu branCo, 
goianeSia do Para, tailandia, tuCurui/Pa Servidor: 
000131021/aroldo gomeS nuneS (agente de deFeSa 
agroPeCuaria) / 4,5 diáriaS / 16/07/2018 a 20/07/2018 
Servidor: 00230351/Paulo de tarSo marqueS de CaStro 
(engenHeiro agronomo) / 4,5 diáriaS / 16/07/2018 a 
20/07/2018
ordenador: Sálvio CarloS Freire da Silva

protocolo: 334416
portaria: 2000/2018 objetivo: realizar levantamento de 
detecção da mosca da carambola. Fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: CurralinHo/Pa destino: São 
SebaStiao da boa viSta/Pa Servidor: 51855499/Joaquim 
WilKe de almeida doS SantoS (teCniCo em agroPeCuaria) 
/ 1,5 diáriaS / 26/07/2018 a 27/07/2018
ordenador: Sálvio CarloS Freire da Silva

protocolo: 334517
portaria: 1995/2018 objetivo: realizar levantamentos de 
detecção e cadastro de propriedades produtoras de cacau. 
Fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
moCaJuba/Pa destino: baião/Pa Servidor: 571897721/Cleber 
euFraSio SamPaio (engenHeiro agronomo) / 2,5 diáriaS 
/ 30/07/2018 a 01/08/2018.
ordenador: Salvio CarloS Freire da Silva

protocolo: 334521
portaria: 2004/2018 objetivo: realizar levantamento de 
detecção da mosca da carambola, sendo meia diária por dia. 
Fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: São 
FranCiSCo do Pará/Pa destino: Curuça, maraPanim/
Pa Servidor: 541890871/roSivaldo Santa brigida 
borgeS (agente de deFeSa agroPeCuaria) / 1 diáriaS / 
16/07/2018 a 16/07/2018 Servidor: 541890871/roSivaldo 
Santa brigida borgeS (agente de deFeSa agroPeCuaria) 
/ 1 diáriaS / 30/07/2018 a 31/07/2018
ordenador: Sálvio CarloS Freire da Silva

protocolo: 334433
portaria: 2008/2018 objetivo: realizar vigilância 
epidemiológica em 04 propriedades rurais. Fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: Santa izabel do Para/
Pa destino: marituba/Pa Servidor: 59089741/Sandra de 
mamedeS CoSta (FiSCal eStadual agroPeCuario) / 0,5 
diáriaS / 12/07/2018 a 12/07/2018
ordenador: Sálvio CarloS Freire da Silva

protocolo: 334396
portaria: 2009/2018 objetivo: dar apoio na vigilância 
epidemiológica em 04 propriedades rurais. Fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: Santa izabel do Para/Pa 
destino: marituba/Pa Servidor: 572236421/maiCon JoSe de 
Santana SantoS (agente de deFeSa agroPeCuaria) / 0,5 
diáriaS / 12/07/2018 a 12/07/2018
ordenador: Sálvio CarloS Freire da Silva

protocolo: 334408
portaria: 2005/2018 objetivo: Substituir a titular lotada no Sie 
– Frigorífico Ouro Verde, sendo meia diária por dia. Fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: garraFão do 
norte/Pa destino: CaPitão Poço/Pa Servidor: 572236071/
JoSileide araúJo da Silva (mediCo veterinario) / 2,5 
diáriaS / 16/07/2018 a 20/07/2018 Servidor: 572236071/
JoSileide araúJo da Silva (mediCo veterinario) / 2,5 
diáriaS / 23/07/2018 a 27/07/2018 Servidor: 572236071/
JoSileide araúJo da Silva (mediCo veterinario) / 2,5 
diáriaS / 30/07/2018 a 03/08/2018
ordenador: Salvio CarloS Freire da Silva

protocolo: 334140
portaria: 1998/2018 objetivo: dar apoio em palestras 
educativas sobre o uso correto de agrotóxicos e mosca da 
carambola. Fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 

origem: CaPanema/Pa destino: SalinoPoliS, São Joao de 
PirabaS/Pa Servidor: 541967451/CleomeneS demerval 
Pimentel CoSta (agente de deFeSa agroPeCuaria) / 1,5 
diáriaS / 30/07/2018 a 31/07/2018
ordenador: Sálvio CarloS Freire da Silva

protocolo: 334526
portaria: 2002/2018 objetivo: realizar atendimento ao público 
e confecção de relatórios durante o período de férias do servidor 
local. Fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
JaCareaCanga/Pa destino: aveiro/Pa Servidor: 572009683/
leandro CoutinHo rodrigueS (teCniCo agriCola) / 4,5 
diáriaS / 16/07/2018 a 20/07/2018 Servidor: 572009683/
leandro CoutinHo rodrigueS (teCniCo agriCola) / 4,5 
diáriaS / 23/07/2018 a 27/07/2018
ordenador: Salvio CarloS Freire da Silva

protocolo: 334145
portaria: 2007/2018 objetivo: Coletar amostras referente 
à sorologia. Fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: São geraldo do araguaia/Pa destino: ituPiranga/
Pa Servidor: 57235825/Flavio aquino diaS (agente de 
deFeSa agroPeCuaria) / 2,5 diáriaS / 09/07/2018 a 
11/07/2018
ordenador: Sálvio CarloS Freire da Silva

protocolo: 334377
portaria: 1996/2018 objetivo: realizar entrega de material 
de expediente e pneus. Fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: belém/Pa destino: CaCHoeira do arari, 
Salvaterra, Soure/Pa Servidor: 541872232/ovidio gomeS 
briCio neto (agente de deFeSa agroPeCuaria) / 2,5 
diáriaS / 16/07/2018 a 18/07/2018
ordenador: Sálvio CarloS Freire da Silva

protocolo: 334467
portaria: 1999/2018 objetivo: ministrar palestra sobre 
a certificação artesanal de subprodutos de origem animal. 
Fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
rondon do Para/Pa destino: bom JeSuS do toCantinS/
Pa Servidor: 572253871/FeliPe baraldi Sobral (mediCo 
veterinario) / 0,5 diáriaS / 17/07/2018 a 17/07/2018
ordenador: Sálvio CarloS Freire da Silva

protocolo: 334498
portaria: 1993/2018 Objetivo: Realizar fiscalização em 
estabelecimentos comerciais de sementes e mudas. Fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: belém/Pa 
destino: abel Figueiredo, dom eliSeu, rondon do Para, 
ulianoPoliS/Pa Servidor: 57756982/Walbert diaS gabriel 
(engenHeiro agronomo) / 5,5 diáriaS / 16/07/2018 a 
21/07/2018
ordenador: Sálvio CarloS Freire da Silva

protocolo: 334489
portaria: 1997/2018 objetivo: realizar sacrifícios de equinos 
positivos para aie. Fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: CHaveS/Pa destino: Portel/Pa Servidor: 
59083461/SloW batiSta barboSa (FiSCal eStadual 
agroPeCuario) / 6,5 diáriaS / 16/07/2018 a 22/07/2018
ordenador: Sálvio CarloS Freire da Silva

protocolo: 334448
portaria: 1994/2018 objetivo: ministrar treinamento à 
equipe do Serviço de inspeção municipal - Sim. Fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: belém/Pa destino: 
Ponta de PedraS/Pa Servidor: 58828773/marCio daS neveS 
Pinto (mediCo veterinario) / 2,5 diáriaS / 24/07/2018 a 
26/07/2018
ordenador: Sálvio CarloS Freire da Silva

protocolo: 334512

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO 
PARÁ

.

poRtARiA
.

poRtARiA Nº0253/2018 – 29.06.2018
o Presidente da emater-Pa, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas, reSolve:
SubStituir, a Fiscal dos Contratos de números 020, 021, 022, 
023 e 024/2018, a extensionista rural i vladYene monteiro 
nuneS da CoSta -matricula nº57210223/1, nomeada através 
das Portarias de nºs 0212, 0213, 0214 e 0215/2018, pelo 
extensionista rural i antonio andreY Silva matoS - matricula 
nº 51855508/3, para acompanhar a execução dos referidos 
contratos.
daniel nuneS loPeS-Presidente
poRtARiA Nº 0254/2018 – 03.07.2018
o Presidente da emater-Pa, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas, reSolve:
deSignar, a contar de 02/07/2018 à 03/08/2018, a técnica 
de recursos Humanos, administradora maria edineia baStoS 
PIRES- Matricula nº 3175375/1, para responder pela Chefia do 

núcleo de desenvolvimento de recursos Humanos/nrH/CodeS, 
em virtude da titular encontrar - se em gozo de Férias.
daniel nuneS loPeS -Presidente
poRtARiA Nº 0255/2018 – 03.07.2018
o Presidente da emater-Pa, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas, reSolve:
deSignar, a contar de 01/08/2018 à 05/09/2018, o extensionista 
rural ii,técnico em agropecuária Claudean marinHo de 
SOUSA- Matricula nº54196731 /1, para responder pela Chefia do 
escritório local de nova ipixuna/escritório regional de marabá, 
em virtude do titular encontrar - se em gozo de Férias.
daniel nuneS loPeS -Presidente
poRtARiA Nº 0256/2018 – 03.07.2018
o Presidente da emater-Pa, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas, reSolve:
deSignar, a contar de 01/08/2018 à 05/09/2018, a 
extensionista Social ii maria de Fátima monteiro SouSa- 
Matricula nº 3175227/1, para responder pela Chefia do Escritório 
local de brejo grande do araguaia/escritório regional de marabá, 
em virtude do titular encontrar - se em gozo de Férias.
daniel nuneS loPeS - Presidente
poRtARiA Nº 0257/2018 – 03.07.2018
o Presidente da emater-Pa, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas, reSolve:
deSignar, a contar de 06/08/2018 à 11/09/2018, o 
Extensionista Rural I, Engº- Agrônomo EVERTON LUIZ CANUTO 
de SouSa- matricula nº 55585922/1, para responder pela 
Chefia do Escritório Local de Parauapebas/Escritório Regional de 
marabá, em virtude do titular encontrar - se em gozo de Férias.
daniel nuneS loPeS - Presidente
poRtARiA Nº 0258/2018 – 03.07.2018
o Presidente da emater-Pa, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas, reSolve:
deSignar, a contar de 01/08/2018 à 05/09/2018, o 
extensionista rural i, médico veterinário leandro CarloS de 
ABREU- Matricula nº 55585566/1, para responder pela Chefia do 
escritório local de Conceição do araguaia/escritório regional de 
Conceição do araguaia, em virtude do titular encontrar - se em 
gozo de Férias.
daniel nuneS loPeS - Presidente
poRtARiA Nº 0259/2018 – 03.07.2018
o Presidente da emater-Pa, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas, reSolve:
deSignar, a contar de 01/08/2018 à 05/09/2018, o 
extensionista rural i, engº- de Pesca gilmar FeitoSa de 
SOUSA- Matricula nº 55585656/1, para responder pela Chefia 
do escritório local de bujarú/escritório regional de Castanhal, 
em virtude do titular encontrar - se em gozo de Férias.
daniel nuneS loPeS - Presidente
poRtARiA Nº 0260/2018 – 03.07.2018
o Presidente da emater-Pa, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas, reSolve:
deSignar, a contar de 01/08/2018 à 05/09/2018, o 
extensionista rural ii, técnico em agropecuária ederlan 
Correa Pereira- matricula nº 57189839/2, para responder 
pela Chefia do Escritório Local de Mojuí dos Campos/Escritório 
regional de Santarém, em virtude do titular encontrar - se em 
gozo de Férias.
daniel nuneS loPeS - Presidente
poRtARiA Nº 0261/2018 – 03.07.2018
o Presidente da emater-Pa, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas, reSolve:
deSignar, a contar de 01/08/2018 à 05/09/2018, o 
Extensionista Rural I, Engº- Agrônomo RODRIGO SOUZA DE 
LIMA- Matricula nº 57174850/1, para responder pela Chefia do 
escritório local de São domingos do Capim/escritório regional 
de São miguel do guamá, em virtude da titular encontrar - se 
em gozo de Férias.
daniel nuneS loPeS - Presidente
poRtARiA Nº 0262/2018 – 03.07.2018
o Presidente da emater-Pa, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas, reSolve:
adotar as seguintes medidas administrativas, a contar de 
03.07.2018:
i – deSignar, Pregoeiro e equipe de apoio para realização 
de Pregão Presencial, cujo objeto é Contratação doS 
ServiçoS de alimentação e Pintura, aquiSição de 
CamiSaS, ForneCimento de materiaiS gráFiCo, elétriCo 
e HidraúliCo, com vistas a realização do projeto modelo rural 
2018, coordenado pela emater-Pará que faz parte da 50ª 
exPoFaC, a realizar-se no período de 02 à 09 de setembro de 
2018, com os seguintes empregados:
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DADos Do sERviDoR pERfil
nome: SHirleY do SoCorro braga Correa

matrícula: 57197888/5
telefone Comercial (91) 3299-3463

endereço Comercial: rodovia br 316, Km 12 – marituba – Pa

Pregoeira

nome: Jaira maria da Silva Pimentel
matrícula: 5069360

telefone Comercial (91) 3299-3463
endereço Comercial: rodovia br 316, Km 12 – marituba – Pa

equipe de apoio

nome: maria de lourdeS guimarãeS de oliveira
matrícula: 3174085

telefone Comercial (91) 3711-0170
endereço Comercial: avenida Presidente vargas nº 2219, Centro – Castanhal 

– Pa.

equipe de apoio

nome: norma iraCema Silva da roSa
matrícula: 5044200

telefone Comercial (91) 3711-0170
endereço Comercial: avenida Presidente vargas nº 2219, Centro – Castanhal 

– Pa.

autoridade 
Homologadora

ii – a designação de que trata esta Portaria é válida para o 
período de 03/07/2018 à 30/09/2018.
daniel nuneS loPeS - Presidente
poRtARiA Nº0263/2018 – 04.07.2018
o Presidente da emater-Pa, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas, reSolve:
revogar, a contar de 02.07.2018, a Portaria de nº 0494/2015, 
que designou a Extensionista Rural I, Engª- Agrônoma ANA 
FranCiSCa da CunHa lima - matrícula nº 5844843/2, para 
exercer a Função Gratificada de Chefe do Escritório Local de 
Santo antonio do tauá/escritório regional de Castanhal.
daniel nuneS loPeS - Presidente
poRtARiA Nº0264/2018 – 04.07.2018
o Presidente da emater-Pa, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas, reSolve:
deSignar, a contar de 02.07.2018, o extensionista rural ii - 
técnico em aquicultura, arlindo oliveira da Silva Junior 
- Matrícula nº 54196285/1, para exercer a Função Gratificada 
de Chefe do escritório local de Santo antonio do tauá/escritório 
regional de Castanhal.
daniel nuneS loPeS - Presidente
poRtARiA Nº 0266/2018 – 04.07.2018
o Presidente da emater-Pa, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas, reSolve:
ConCeder, a auxiliar de administração, maria aPareCida 
leite de oliveira- matricula nº 57174828/1, lotado no 
escritório local de Santarém/escritório regional de Santarém, 
05 dias de licença Casamento, no período de 15.06.2018 à 
21.06.2018, formalizada de acordo a Certidão nº 0656490155
2018200117211002197535, em atenção a Cláusula vigésima 
quarta do acordo Coletivo de trabalho 2017/2018.
daniel nuneS loPeS - Presidente
poRtARiA Nº 0267/2018 – 04.07.2018
o Presidente da emater-Pa, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas, reSolve:
ConCeder, a extensionista Social ii, maria edna lima 
SuCuPira- matricula nº 3178056/1, lotado no escritório local 
de Santa maria do Pará/escritório regional de Castanhal, 08 dias 
de licença Falecimento, no período de 01.06.2018 à 08.06.2018, 
formalizada de acordo a Certidão nº0199920155201840052303
5035374851, em atenção a Cláusula vigésima quarta do acordo 
Coletivo de trabalho 2017/2018.
daniel nuneS loPeS - Presidente

protocolo: 334121

.

.

licENçA pRêmio
.

a Coordenadora de deSenvolvimento de reCurSoS 
HumanoS da emater – Pará, no uso das atribuições: 
ConCede liCença Prêmio, referente ao mês de JulHo/2018, 
ao empregado abaixo relacionado:

mAtRiculA NomE QuiNQuêNio mEsEs poRtARiA licENçA1° 2° 3° nº

5818958/2 jADER moNtEiRo 
mouRA

31.05.2011 À 
30.05.2016  x x 0177/2018

16.07.2018 
À 

13.09.2018

roSa Helena CamPoS de melo– Coordenadora de 
deSenvolvimento de reCurSoS HumanoS

protocolo: 334266

coNvêNio
.

tERmo DE coNvêNio Nº 002/2018
data de assinatura: 05/04/2018
vigência: opresente termo de Cooperação técnicaentrará em 
vigor na data de sua assinatura, 05/04/2018 e terá vigência de 
40 meses, encerrando em 31 de dezembro de 2020.
Objeto: O presente Termo deCooperação tem por finalidade 
a congregação de esforços para implementação de ações 
do Programa de assistência técnica e extensão rural – 

Proater, executado pela emater-Pará, no estado do Pará, 
visandocontribuir para a promoção do desenvolvimento 
rural sustentável no município de belterra- Pará.a emater-
Parádesenvolverá a ação,observando as políticas e diretrizes 
dos governos Federal, estadual e municipal, de comum acordo 
e participação da Prefeitura, visando a melhoria das condições 
econômicas, ambientais e sociaisde as população rural.
Convenente: emPreSa de aSSiStênCia téCniCa e extenSão 
rural do eStado do Pará.
Concedente: PreFeitura mniCiPal debelterra - Pará
Presidente: Paulo amazonaS PedroSo

protocolo: 333993

.

.

outRAs mAtéRiAs
.

tERmo DE cEssão DE usoNº 027/2018
ParteS: emater-Pará x PreFeitura muniCiPal de belterra 
-Pará
obJeto: obem objetoda presente Cessão será utilizado 
exclusivamente para melhoria da produção e desenvolvimento 
do município de belterra, atendendo assim os agricultores, não 
podendoter a sua finalidade desviada mesmo que a serviço da 
CeSSionária.

quant veículo

01
Ford ranger xl13P, CaminHonete, imPortado, 163 Cv, CarroCeria aberta, 

Cabine duPla, C/2 eixoS, Cor Prata, PlaCa nSv 8728/renavam 252156854/ano/Fab 
2010, CHaSSi: 8aFer13P9bJ363624

vigênCia:a Partir da data daaSSinatura,05.04.2018a
té05.04.2019.
Foro: Fica eleito o Foro da Comarca de marituba – Pa, para 
dirimir dúvidas ou exigir o cumprimento deste Contrato.
data daS aSSinaturaS: 05/04/2018.
aSSinaturaS:
Paulo amazonaS PedroSo
Presidente daemater-Pa
Cedente
JoCiClélio CaStro maCedo
Prefeito municipal de belterra-Pará
Cessionária

protocolo: 334030
tERmo DE ADEsão A AtA DE REGistRo DE pREços
o Presidente da empresa de assistência técnica e extensão rural do 
estado do Pará – emater – Pa, no uso de suas atribuições legais:
Considerando os autos do Processo administrativo nº 
2018/266712, torna público a adesão à ata de Pregão Presencial 
nº 9-033/2017, promovida pela Secretaria municipal de 
infraestrutura e desenvolvimento urbano – Semdur/Secretaria 
municipal de administração e tesouro – Semat, Prefeitura 
municipal de barcarena, para o fornecimento de 30 veículos para 
atender Projeto operacional de ater da emater/Pa, conforme 
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de 
referência, anexo i, do Pregão Presencial acima referido.
autorizo a adesão à ata de registro de Preços, mediante 
justificativa e documentos apresentados anteriormente.
registra-se, Publica-se.
marituba, 04/07/2018.
 daniel nunes lopes
ordenador de despesa
_________________________________________
ordenador de despesa

protocolo: 334492

.

.

sEcREtARiA DE EstADo 
DE mEio AmBiENtE E 
sustENtABiliDADE

.

.

.

ADmissão DE sERviDoR
.

coNtRAto ADmiNistRAtivo DE sERviDoR tEmpoRÁRio
dotação orçamentária: 27.101.18.122.1297.8339.31.90.04
autorização: Contratação em Caráter de SubStituição, 
autorizado em 05/06/2017, atravéS do ProCeSSo 
2018/129371 SemaS, não aCarretando aCréSCimo de 
deSPeSa ao erário
ordenador: maria do SoCorro vaSConCeloS ColareS
a Contar de: 06/07/2018
ServidoreS
Função: téCniCo em geStão de inFormátiCa
Servidor: edbruno PreSteS Correa e Silva
Servidor: Wilmar navarro da Silva neto
Função: téCniCo em geStão inFraeStrutura
Servidor: marCelo luiz montero de monteiro
Função: téCniCo em geStão de meio ambiente
Servidor: marCoS enoque leite lima

Servidor: SHeila CriStina de Souza miranda
Servidor: Saulo FeliPe Souza nerY
Servidor: menYKlen da Silva PenaFort
Servidor: aPareCida do SoCorro da Silva Wanzeler
Servidor: FranCiS bruno CHagaS teixeira
Servidor: JoSé bruno arauJo de almeida
Servidor: naYara monteiro barreiroS
Servidor: CarloS auguSto luna da Silva
Servidor: leila adriane naSCimento martinS
Servidor: diego de Souza andrade
Servidor: Catarina de SouSa SanCHeS
Servidor: alexandre naSCimento Ferreira
Servidor: JoSé de ribamar bento da Silva Junior
Servidor: rodrigo doS SantoS Santana
Servidor: luCiane laranJeira do naSCimento
Servidor: maria de JeSuS ribeiro PantoJa
Servidor: deniSon Henrique lima de miranda
Servidor: eliSama CanCio moreira
Servidor: Salim rodrigueS da Silva
Servidor: CarloS auguSto de Siqueira lobo FilHo
Servidor: letÍCia de SouSa borgeS
Servidor: Fernanda vaneSSa de almeida Corrêa
Servidor: mariluCia teixeira Silva
Servidor: Helder tHadeu de oliveira
Servidor: roSe de Fátima SantoS aSSunção
Servidor: linColn JoSe miCHalSKi
Servidor: roberta CavalCante de azevedo
Servidor: bianCa Pereira Cantão
Servidor: everton araúJo CavalCante
Função: téCniCo em geStão PúbliCa
Servidor: eriCo lamego Pereira
Servidor: luiz CarloS alexandre nuneS
Servidor: raFaela maria nuneS da Silva
Servidor: davi Cordeiro de CarvalHo
Função: aSSiStente adminiStrativo
Servidor: eliSângela diomara Pimentel SantoS (Pcd)
Servidor: Sueli do Carmo rebelo de CarvalHo
Servidor: reginaldo mendonça naSCimento
Servidor: antonia rita xavier da Cruz
Servidor: maria do SoCorro da Silva
Servidor: maria eliCiete CoSta de lima
Servidor: CarloS antonio novaeS maueS
Servidor: nanCi FariaS da Silva
Servidor: JolSianY rodrigueS Parente
Servidor: antonia da Silva ribeiro
Servidor: JoSielen Penin FreitaS
Servidor: WaSHington SoareS de oliveira
Servidor: roberto Julião lima
Servidor: izabel CriStina Corrêa CoSta
Servidor: ana natalia barboSa Silva FernandeS
Servidor: JoHnnY CriStian da Silva velaSCo
Servidor: JeFFerSon William Furtado Cordeiro
Servidor: antonia CleiSSe azevedo de SouSa
Servidor: môniCa PeSSoa maCHado
Função: aSSiStente de inFormátiCa
Servidor: Stenio oliveira SoareS
Função: auxiliar oPeraCional
Servidor: leonando vieira da Silva
Servidor: maria de lourdeS lima
Servidor: odineia da CunHa Pinto
Função: motoriSta
Servidor: vagner SantoS Caetano
Servidor: JoSé rubeni lima de abreu
Servidor: miCHel doS SantoS botelHo
Servidor: elielSon de JeSuS medeiroS SouSa
Servidor: anderSon Fabio margalHo rodrigueS
Servidor: luiz Ferreira SantoS

protocolo: 334700

.

.

Aviso DE licitAção
.

pREGão ElEtRôNico Nº 018/2018
objeto: Contratação de emPreSa eSPeCializada Para 
elaboração de ProJeto PaiSagiStiCo Com exeCução
entrega do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br; www.
semas.pa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.br
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
data de abertura: 19/07/2018 às 10:00 h (horário de brasília)
06 de julho de 2018
Cristiane de Sousa lima
Pregoeira SemaS/Pa

protocolo: 334153

tERmo DE HomoloGAção
.

pREGão ElEtRôNico N°. 009/2018-sEmAs
Considerando a tramitação do Processo licitatório n.º 
26595/2017 e depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais eu, maria do SoCorro vaSConCeloS 
COLARES, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico n.º 
009/2018 - SemaS, cujo objeto éContratação de emPreSa 
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eSPeCializada no ForneCimento de SWitCH, tendo como 
vencedora do certame, a empresa abaixo discriminada:
lote 1- it Protect representações e Serviços de Consultoria/
CnPJ 23.378.923/0001-87
valor total: r$ 525.699,52
belém/Pa, 05 de julho de2018.
maria do SoCorro vaSConCeloS ColareS
Secretária adjunta de gestão administrativa e tecnologia
SemaS/Pa

protocolo: 334520

.

.

tERmo DE ADjuDicAção
.

pREGão ElEtRôNico N°. 009/2018-sEmAs
O Pregoeiro Oficial designada pela Portaria n° 149/2018 – GAB/
Sema, de 26 de Janeiro de 2018, 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, resolve ADJUDICAR o Pregão Eletrônico nº 009/2018 
– SemaS, tipo menor preço lote, cujo objeto é a Contratação 
de emPreSa eSPeCializada no ForneCimento de SWitCH, 
de acordo com as condições e especificações técnicas constantes 
no edital, à empresa abaixo relacionada:
lote 1- it Protect representações e Serviços de Consultoria/
CnPJ 23.378.923/0001-87
valor total: r$ 525.699,52
belém/Pa, 06 de julho de2018.
aziel moraes da luz
Pregoeiro/CPl/SemaS

protocolo: 334516

.

.

DiÁRiA
.

poRtARiA Nº 1277/2018-GAB/sEmAs DE 05 DE julHo 
DE 2018.
obJetivo: PartiCiPação e PaleStra Sobre CadaStro 
ambiental rural e Programa de regularização 
ambiental em CurSo Promovido Pela tnC, no muniCÍPio 
Citado.
Fundamento legal: deCreto nº 734/1992, lei 5.810/1994, 
art.145 a 149 e orientação normativa nº 01/2008-age/Pa.
Prazo Para entrega de relatÓrioS de viagem: 05 (CinCo) 
diaS aPÓS retorno de viagem.
origem: belém/Pa
deStino: Santarém/Pa
Periodo: 28/06 a 29/06/2018 (01 e ½) diária
ServidoreS:
- 57234130/1 - luiz edinelSon CardoSo e CardoSo - 
(teCniCo em geStao de agroPeCuaria)
ordenador: maria do SoCorro vaSConCeloS ColareS

protocolo: 334363
poRtARiA Nº 1281/2018-GAB/sEmAs DE 05 DE julHo 
DE 2018.
obJetivo: PartiCiPar da CamPanHa de mobilização e 
SenSibilização – Pmv, naS ComunidadeS deSte muniCÍPio 
Para a adeSão ao Car e Pra.
Fundamento legal: deCreto nº 734/1992, lei 5.810/1994, 
art.145 a 149 e orientação normativa nº 01/2008-age/
Pa. Prazo Para entrega de relatÓrioS de viagem: 05 
(CinCo) diaS aPÓS retorno de viagem.
origem: belém/Pa
deStino: bragança/Pa
Periodo: 04/07 a 07/07/2018 - (03 e ½) diáriaS.
Servidor:
- 5936362/1 - marCelle audaY CoSta - (teCniCo em geStao 
de agroPeCuaria)
- 5620449/1 - JoSe maria PinHeiro gomeS - (motoriSta)
ordenador: maria do SoCorro vaSConCeloS ColareS.

protocolo: 334497
poRtARiA Nº 1278/2018-GAB/sEmAs DE 05 DE julHo 
DE 2018.
obJetivo: PartiCiPação naS atividadeS reFerenteS À 
ConStituição de FÓrunS muniCiPaiS de governança 
PúbliCa ComPartilHada, no muniCÍPio Citado.
Fundamento legal: deCreto nº 734/1992, lei 5.810/1994, 
art.145 a 149 e orientação normativa nº 01/2008-age/Pa.
Prazo Para entrega de relatÓrioS de viagem: 05 (CinCo) 
diaS aPÓS retorno de viagem.
origem: belém/Pa
deStino: Santarém/Pa
Periodo: 03/07 a 05/07/2018 - (02 e ½) diáriaS
ServidoreS:
- 57234130/1 - luiz edinelSon CardoSo e CardoSo - 
(teCniCo em geStao de agroPeCuaria)
ordenador: maria do SoCorro vaSConCeloS ColareS

protocolo: 334392

poRtARiA Nº 1280/2018-GAB/sEmAs DE 05 DE julHo 
DE 2018.
obJetivo: PartiCiPar da reunião téCniCa Para diSCuSSão 
do SiStema de liCenCiamento muniCiPal integrado Com 
o eStadual em ConSonânCia o ProJeto do Programa 
muniCÍPioS verdeS.
Fundamento legal: deCreto nº 734/1992, lei 5.810/1994, 
art.145 a 149 e orientação normativa nº 01/2008-age/
Pa. Prazo Para entrega de relatÓrioS de viagem: 05 
(CinCo) diaS aPÓS retorno de viagem.
origem: belém/Pa
deStino: lavraS/mg
Periodo: 25/06 a 28/06/2018 – (03 e ½) diária.
Servidor:
- 8001245/2- CaSSio Cabral rodrigueS- (diretor)
ordenador: maria do SoCorro vaSConCeloS ColareS.

protocolo: 334277

.

.

outRAs mAtéRiAs
.

tERmo DE coopERAção
n° do termo: 001/2018
ParteS: Secretaria de estado de meio ambiente e 
Sustentabilidade-SemaS/Pa e a Secretaria de estado de Saúde 
Pública – SeSPa/Pa por meio do laboratório Central do Pará – 
laCen (CnPJ nº 05.054.929/0001-17)
obJeto: desenvolvimento de ações conjuntas destinadas a 
realização de análises da qualidade da água de corpos d’águas 
do estado do Pará
vigênCia: início em 05/07/2018 e término em 04/07/2022.
data da aSSinatura: 05/07/2018
valor: r$ 427.620,00
Foro: Comarca de belém, estado do Pará
ordenadoreS reSPonSáveiS: thales Samuel matos belo, 
Secretário de estado de meio ambiente e Sustentabilidade 
(SemaS); vitor manuel Jesus mateus, Secretário de estado 
de Saúde Pública (SeSPa); Sebastião licinio lira dos Santos, 
diretor do laboratório Central do Pará (laCen)
endereço da Parte: rodovia augusto montenegro, Km 10, 
Parque guarujá, belém/Pa, CeP: 66.640-000.

protocolo: 334557
AcoRDo DE coopERAção técNicA
n° do termo: S/n - 2018
ParteS: o estado do Pará, por intermédio da Secretaria de estado 
de meio ambiente e Sustentabilidade - SemaS, e do instituto 
de desenvolvimento Florestal e da biodiversidade do estado do 
Pará – ideFlor-bio (CnPJ º 08.780.663/001-88); Conversation 
internacional do brasil – Ci brasil (CnPJ nº 38.737.398/0001-
61); a união, como interveniente, por intermédio do ministério 
do meio ambiente – mma (CnPJ n
 º 37.115.375/0001-07), representado pela Secretaria de 
biodiversidade.
obJeto: implementação das atividades do Projeto “PaiSagenS 
SuStentáveiS da amazônia – geF Paisagens”, de acordo com 
o Plano de trabalho.
vigênCia: início em 07/06/20185 e término em 30/04/2023.
data da aSSinatura: 07/06/2018
valor: r$ 427.620,00
ordenadoreS reSPonSáveiS: thales Samuel matos belo, 
Secretário da SemaS; thiago valente novaes, Presidente do 
ideFlor-bio; rodrigo Jesus de medeiros, representante da Ci 
brasil; José Pedro de oliveira Costa, Secretário da biodiversidade.

protocolo: 334632

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

ADmissão DE sERviDoR
.

ExtRAtos DE tERmos ADitivos Aos coNtRAtos DE 
sERviDoREs tEmpoRÁRios
ParteS: inStituto de deSenvolvimento FloreStal e da 
biodiverSidade do eStado do Pará e ana Paula vitÓria 
CoSta rodrigueS
Função: téCniCo em geStão ambiental
Prazo: 01.08.2018 a 31.07.2019
Contratação em Caráter de SubStituição, autorizado 
em 21/05/2018 atravéS do ProCeSSo 2018/174033, não 
aCarretando aCréSCimo de deSPeSa ao erário
ordenador de deSPeSaS: thiago valente novaes

protocolo: 334503

DEsiGNAR sERviDoR
.

poRtARiA Nº 688 de 25 de junho de 2018
o Presidente do instituto de desenvolvimento Florestal e da 
biodiversidade do estado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo decreto estadual de 18 de abril de 2016, 
publicado no Diário Oficial nº. 33.111, de 19 de abril de 2016.
reSolve:
art. 1º - designar a servidora Fátima Cristina marques Ferreira, 
matrícula nº. 57175420, ocupante do cargo de técnico em gestão 
Pública, para responder pela gerência da região administrativa 
do xingu, deste instituto, no período de 28/06/2018 a 
27/07/2018, em substituição ao titular durante férias regulares.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
tHiago valente novaeS

protocolo: 334405
poRtARiA Nº 645 de 15 de junho de 2018
o Presidente do instituto de desenvolvimento Florestal e da 
biodiversidade do estado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo decreto estadual de 18 de abril de 2016, 
publicado no Diário Oficial nº. 33.111, de 19 de abril de 2016.
reSolve:
art. 1º - designar a servidora maria do Perpétuo Socorro 
rodrigues de almeida, matrícula nº. 5615003, ocupante do 
cargo de técnico em gestão de meio ambiente, para responder 
pela gerência da grCn-ii/dgmuC, deste instituto, no período 
de 16/07/2018 a 14/08/2018, em substituição ao titular durante 
férias regulares.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
tHiago valente novaeS
poRtARiA Nº 646 de 15 de junho de 2018
o Presidente do instituto de desenvolvimento Florestal e da 
biodiversidade do estado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo decreto estadual de 18 de abril de 2016, 
publicado no Diário Oficial nº. 33.111, de 19 de abril de 2016.
reSolve:
art. 1º - designar a servidora liliane obando maia de Hollanda 
lima, matrícula nº. 57198365, ocupante do cargo de técnico 
de Planejamento e gestão em turismo, para responder pela 
gerência da grCn-iii/dgmuC, deste instituto, no período de 
02 a 31/07/2018, em substituição ao titular durante férias 
regulares.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
tHiago valente novaeS

protocolo: 334415

.

.

ERRAtA
.

Errata de portaria n°723 de 04/07/2018, publicado no 
DoE n°33650 de 05/07/2018. Referente à diárias
onde se lê: – 17 e 18/07/2018
leia – se:04 e 05/07/2018

protocolo: 334314
Errata – protocolo 333583, publicado no DoE n°33650 de 
05/07/2018
onde se lê: Pedro Paulo de Sousa queiroz
Função: auxiliar operacional
leia – se:Pedro Paulo de Sousa queiroz
Função: motorista

protocolo: 334454

DiÁRiA
.

poRtARiA Nº 725 de 04 de julho de 2018.
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidor em atividade 
institucional
 Fundamento legal: conforme o processo nº. 2018/292471 e o 
art.145 da lei estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
origem: belém - Pa
destino:São miguel do guamá e irituia - Pa
Período: 09 a 13/07/2018 – 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor:
5413214 - Jaime Wanderley Correa -motorista
ordenador: tHiago valente novaeS

protocolo: 334380
poRtARiA Nº. 708 de 03 de julho de 2018
objetivo: acompanhar o projeto ProSaF
Fundamento legal: conforme o processo nº. 2018/290769 e o 
art.145 da lei estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
origem: belém - Pa
destino: tomé-açu, Concórdia do Pará, acará e bujaru- Pa
Período: 09 a 13/07/2018 – 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor:
Hanoica Jennings Caceres -5891267 - gerente técnico
ordenador: tHiago valente novaeS

protocolo: 334348
poRtARiA Nº 722 de 04 de julho de 2018.
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidor em atividade 
institucional
 Fundamento legal: conforme o processo nº. 2018/276623 e o 
art.145 da lei estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
origem: belém - Pa
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destino: benevides/marituba - Pa
Período: 04 e 05/07/2018 – 0,1 (uma) diária
Servidor:
5413214 - Jaime Wanderley Correa -motorista
ordenador: tHiago valente novaeS

protocolo: 334316
poRtARiA Nº. 713 de 03 de julho de 2018
objetivo: Participar da reunião do monitora do subprograma 
aquático Continental: implementação de técnicas de auto 
monitoramento da Pesca em unidades de Conservação, a ser 
realizado no Centro nacional de Pesquisa e Conservação da 
Biodiversidade Amazônica - CEPAM
Fundamento legal: conforme o processo nº. 2018/262867 e o 
art.145 da lei estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
origem: monte alegre - Pa
destino: manaus – am
Período: 11 a 14/07/2018 - 3,5 (três e meia) diárias
Servidor:
57224309 - Patrícia Cristina de leão messias gerente de uC
ordenador: tHiago valente novaeS

protocolo: 334325
poRtARiA Nº. 602 de 11 de junho de 2018
objetivo: garantir a integridade física dos servidores envolvidos 
nas atividades de fiscalização ambiental nos municípios de 
abrangência da região administrativa do mosaico de unidades de 
conservação do lago de tucuruí
Fundamento legal: conforme o processo nº. 2018/225785 e o 
art.145 da lei estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
origem: belém - Pa
destino: goianésia do Pará/breu branco/Jacundá/nova ipixuna/
itupiranga/novo repartimento/marabá - Pa
Período: 14 a 28/06/2018 – 14,5 (quatorze e meia) diárias
Servidor:
 Cb, Pm, arthur Franco oliveira dos Santos - 57224489, Cb, Pm, 
gustavo braga da veiga - 57215940, Cb, Pm, Jessica Samara 
vila Seca Sanches Sabino - 57224418 e Cb, Pm, Sidney Silva do 
rosário- 57232173
ordenador: tHiago valente novaeS

protocolo: 334563
poRtARiA Nº. 726 de 04 de julho de 2018
objetivo: realizar acompanhamento técnico nas comunidades 
atendidas pelo projeto “tijolo verde”,
Fundamento legal: conforme o processo nº. 2018/292426 e o 
art.145 da lei estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
origem: belém - Pa
destino: São miguel do guamá e irituia - Pa
Período: 09 a 13/07/2018 – 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor:
5533970 – Kleber Farias Perotes – assessor
ordenador: tHiago valente novaeS

protocolo: 334368
poRtARiA Nº. 709 de 03 de julho de 2018
Objetivo: Conduzir veículo oficial do Instituto, para transporte de 
servidores em atividade institucional
Fundamento legal: conforme o processo nº. 2018/290864 e o 
art.145 da lei estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
origem: belém - Pa
destino: tomé-açu, Concórdia do Pará, acará e bujaru - Pa
Período: 09 a 13/07/2018 – 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor:
5937907 - José Antônio Gomes Soares -Motorista
ordenador: tHiago valente novaeS

protocolo: 334362
poRtARiA Nº. 714 DE 03 DE julHo DE 2018
objetivo: Participar da reunião de monitora do subprograma 
aquático Continental.
Fundamento legal: conforme o processo nº. 2018/252710 e o 
art.145 da lei estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
origem: belém - Pa
destino: manaus - am
Período: 11 a 14/07/2018 – 3,5 (três e meia) diárias
Servidor:
5899717 – Mônica Ferreira dos Santos - Técnico em Gestão de 
Pesca e aquicultura
ordenador: tHiago valente novaeS

protocolo: 334329

.

.

outRAs mAtéRiAs
.

coNcoRRêNciA púBlicA Nº 01/2017
coNcEssão floREstAl

coNjuNto DE GlEBAs mAmuRu ARApiuNs – lotE ii
DEcisão DE REtoRNo DA licitAção À fAsE DE 

ExEQuiBiliDADE DAs pRopostAs
o Presidente do ideFlor-bio, no exercício de suas atribuições 
legais, ao tomar conhecimento formal da decisão judicial 
liminar do exmo. Sr. Juiz de direito da 1ª vara de Fazenda 
Pública da Comarca de belém/Pa – elder lisboa Ferreira da 
Costa, nos autos do mandado de Segurança nº 0841991-
96.2018.814.0301, impetrado pela empresa vWa FloreStal 

ComérCio e exPortação, resolve por bem, em cumprimento 
à referida determinação judicial (doc. de fls. 4149-4151), anular 
o Termo de Homologação e Adjudicação de fls. 4138, publicado 
no doe, edição nº 33639, em 18 de junho de 2018, para que o 
processo licitatório retorne à fase de análise de exequibilidade 
das propostas.
Para tanto, devem as empresas verde ComérCio de madeiraS 
eireli, eCo braSil FloreStal eireli ePP, vWa FloreStal 
ComerCio e exPortação e aS agroFloreStal ltda – ePP 
serem intimadas para apresentarem novamente dados para 
calculo da exequibilidade dos valores financeiros apresentados, 
que guardem coerência com as propostas técnicas apresentadas 
na fase anterior da licitação. incluindo, dentre outras 
informações, os custos relativos a as atividades exploratórias, 
investimentos e os prováveis valores de mercado das espécies 
a serem exploradas, no prazo de cinco dias uteis, conforme o 
comando judicial.
Publique-se a presente decisão no Diário Oficial do Estado do 
Pará em seu inteiro teor.
igualmente, disponibilize-se a presente decisão, na página 
virtual do ideFlor-bio, para amplo conhecimento.
belém-Pa, 05 de julho de 2018.
tHiago valente novaeS
Presidente do ideFlor-bio.

protocolo: 334315

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
sEGuRANçA púBlicA E DEfEsA 
sociAl

.

.

.

poRtARiA
.

poRtARiA Nº. 615/2018 – GAB/sAGA/sEGup
Belém-pA, 19 de junho de 2018
o Secretário adjunto de gestão administrativa da Secretaria 
de estado de Segurança Pública e defesa Social – SeguP, Sr. 
Claudio Jorge da CoSta lima, no uso de suas atribuições 
legais, e;
ConSiderando, o que dispõe sobre a Comissão, especial de 
licitação encarregada do Procedimento licitatório relativo à 
serviços de readequação de instalações elétricas, substituição 
de transformador e obras civis do Centro estadual integrado de 
inteligência.
ConSiderando, os termos do artigo 51 da lei Federal nº 
8.666/93;
reSolve: designar os Servidores, aldenor CoelHo da 
Silva, escriturário, gabriela aSSunção barroS, Secretária 
de diretoria – gestão operacional, para sob a presidência do 
primeiro comporem a Comissão especial de licitação desta 
Secretara, a partir da data de sua publicação com vigência até o 
termino dos trabalhos relativos ao certame licitatório.
dê-Se CiênCia, Publique-Se e CumPra-Se
Claudio Jorge da CoSta lima
Secretário adjunto de gestão administrativa da SeguP

protocolo: 334541

DEsiGNAR sERviDoR
.

poRtARiA Nº 593/2018-sAGA Belém, 05 de julho de 2018
a Secretária adjunta de gestão administrativa da Secretaria de 
estado de Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas 
atribuições legais, e
ConSiderando: Processo n°2018/291951 e memorando 
nº04/2018-CPl/SeguP.
ConSiderando: Portaria nº 402/2018-Saga, de 22.05.2018, 
que concedeu 30(trinta) dias de férias regulamentares a servi-
dora luCiana CunHa da Silva, mF nº 57192666/2, Presidente 
da Comissão Permanente de licitação, no período de 01/07 a 
30/07/2018.
reSolve: designar a servidora, gabriela aSSunção 
barroS,mF n°8049148/2, Secretária de diretoria, para 
responder pelo cargo de Presidente da Comissão Permanente de 
licitação, no referido período
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se
glauCia aPareCida JanSen oSÓrio
Secretária adjunta de gestão administrativa(em exercício)

protocolo: 334430

tERmo ADitivo A coNtRAto
.

3º tERmo ADitivo Ao coNtRAto Nº 053/2016 - sEGup.
Exercício: 2018
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 
(doze) meses, iniciando a vigência em 28/06/2018, terminando 
em 27/06/2019. Havendo alteração no último valor pactuado, 
representando um aumento de 5,9120% pelo Índice geral 

de Preço de mercado (igPm), um reajuste no montante de 
r$166.304,15 (cento e sessenta e seis mil trezentos e quatro reais 
e quinze centavos), passando do valor global de r$2.812.920,00 
(dois milhões oitocentos e doze mil novecentos e vinte reais) 
para o valor global de r$2.979.224,15 (dois milhões novecentos 
e setenta e nove mil duzentos e vinte e quatro reais e quinze 
centavos).
data da assinatura: 27/06/2018.
Programação orçamentária: abastecimento de unidades 
móveis do estado: 21.101.06.122.1297.4668. abastecimento 
de unidades móveis do estado: 90.101.10.122.1297.4668. 
natureza da despesa: 339030 e 339039. Fonte de recursos: 
0101.
Contratado: PetrobráS diStribuidora S/a.
endereço: rua Correia vasquez, nº 250 – 7º andar. bairro: 
Cidade nova. Com sede na cidade do rio de Janeiro/rJ. CeP: 
20.211-140.
ordenador: glauCia aPareCida JanSen oSÓrio.

protocolo: 334487
2º tERmo ADitivo Ao coNtRAto Nº 054/2016 - sEGup.
Exercício: 2018
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 
(doze) meses, iniciando a vigência em 28/06/2018, terminando 
em 27/06/2019. Havendo alteração no último valor pactuado, 
representando um aumento de 5,9120% pelo Índice geral 
de Preço de mercado (igPm), um reajuste no montante de 
r$13.440,00 (treze mil quatrocentos e quarenta reais), passando 
do valor global de r$235.200,00 (duzentos e trinta e cinco mil e 
duzentos reais) para o valor global de r$248.640,00 (duzentos e 
cinquenta e um mil quinhentos e vinte reais).
data da assinatura: 27/06/2018.
Programação orçamentária: abastecimento de unidades 
móveis do estado: 21.101.06.122.1297.4668. abastecimento 
de unidades móveis do estado: 90.101.10.122.1297.4668. 
natureza da despesa: 339030 e 339039. Fonte de recursos: 
0101.
Contratado: Pioneiro CombuStÍveiS ltda.
endereço: av. do turismo, nº 7.228, CeP: 69.041-010, bairro: 
tarumã.
ordenador: glauCia aPareCida JanSen oSÓrio.

protocolo: 334496
2º tERmo ADitivo Ao coNtRAto Nº 052/2016 - sEGup.
Exercício: 2018
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 
(doze) meses, iniciando a vigência em 28/06/2018, terminando 
em 27/06/2019. Havendo alteração no último valor pactuado, 
representando um aumento de 5,9120% pelo Índice geral 
de Preço de mercado (igPm), um reajuste no montante de 
r$112.000,00 (cento e doze mil reais) passando o valor global 
de r$1.928.000,00 (um milhão novecentos e vinte e oito mil 
reais) para r$2.040.000,00 (dois milhões e quarenta mil reais).
data da assinatura: 27/06/2018.
Programação orçamentária: abastecimento de unidades 
móveis do estado: 21.101.06.122.1297.4668. abastecimento 
de unidades móveis do estado: 90.101.10.122.1297.4668. 
natureza da despesa: 339030 e 339039. Fonte de recursos: 
0101.
Contratado: abeJet ComérCio de CombuStÍveiS e 
lubriFiCanteS ltda.
endereço: av. Júlio Cesar, s/n, aeroporto internacional de belém. 
bairro: val-de-Cães, CeP: 66.115-970.
ordenador: glauCia aPareCida JanSen oSÓrio.

protocolo: 334484

.

.

iNExiGiBiliDADE DE licitAção
.

tERmo DE iNExiGiBiliDADE Nº 056/2018 – sEGup
o governo do estado do Pará, pessoa jurídica de direito 
público interno, representado pela SeCretaria de eStado de 
Segurança PúbliCa e deFeSa SoCial – SeguP, com sede 
nesta cidade na rua arcipreste manoel teodoro nº 305, bairro 
batista Campos, CeP. 66.023-700, Cidade de belém, estado 
do Pará, inscrita no CnPJ/mF sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de gestão administrativa, 
Sr. Claudio Jorge da CoSta lima, brasileiro, casado, 
servidor público estadual, portador da Cédula de identidade 
n° 166.9636, CPF n° 410.517.342-15, residente e domiciliado 
nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, reSolve 
reconhecer a inexigibilidade de liCitação, para contratação 
direta do Senhor ronilSon de Souza luiz, representante 
Polícia militar do estado de São Paulo, doutor, inscrito no CPF 
sob o nº 129.650.208-29, rg nº 18484577-4, PiS/Pasep nº 
12307583728, residente e domiciliado à rua ribeiro de lima, n.º 
140, bairro bom retiro, São Paulo/SP, cujo objeto é a contratação 
da prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
ao cumprimento da avaliação in loco do recredenciamento 
institucional do instituto de ensino de Segurança do Pará, visando 
o reconhecimento dos cursos bacharelado em Ciências de defesa 
Social, bacharelado em gestão de riscos Coletivos e Cidadania, 
bem como, tecnologia em Segurança Pública, que terá como 
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Carga Horária de 24 horas/trabalhadas, com valor global de r$ 
5.714,88 (cinco mil setecentos e quatorze reais e oitenta e oito 
centavos), dotação orçamentária: 06.128.1425.8279, elemento 
de despesa: 33.90.36 – outros Serviços Pessoa Física, Plano 
interno: 2100008279C, ação: 232305, Fonte de recursos: 0101 
– tesouro do estado, tendo como fundamento legal o artigo 25, 
caput, da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
belém – Pa, 29 de junho de 2018.
Claudio Jorge da CoSta lima
Secretário adjunto de gestão administrativa
tERmo DE RAtificAção Ao tERmo DE iNExiGiBiliDADE 
Nº 056/2018-sEGup
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas 
as alterações legais posteriores, o termo de inexigibilidade 
nº 056/2018–SeguP, fundamentado no artigo 25, caput do 
referido diploma legal.
belém – Pa, 29 de junho de 2018.
luiz FernandeS roCHa
Secretário de estado de Segurança Pública e defesa Social

protocolo: 334575
tERmo DE iNExiGiBiliDADE Nº 057/2018 – sEGup
o governo do estado do Pará, pessoa jurídica de direito 
público interno, representado pela SeCretaria de eStado de 
Segurança PúbliCa e deFeSa SoCial – SeguP, com sede 
nesta cidade na rua arcipreste manoel teodoro nº 305, bairro 
batista Campos, CeP. 66.023-700, Cidade de belém, estado do 
Pará, inscrita no CnPJ/mF sob o n° 05.054.952/0001-01, por 
meio de seu Secretário adjunto de gestão administrativa, Sr. 
Claudio Jorge da CoSta lima, brasileiro, casado, servidor 
público estadual, portador da Cédula de identidade n° 166.9636, 
CPF n° 410.517.342-15, residente e domiciliado nesta cidade, 
no âmbito de suas atribuições legais, reSolve reconhecer a 
inexigibilidade de liCitação, para contratação direta do 
Senhor WilquerSon Felizardo SandeS, representante Polícia 
militar do estado de mato grosso, doutor, inscrito no CPF sob o 
nº 530.508.941-72, rg nº 878848, PiS/Pasep nº 12416659695, 
residente e domiciliado à avenida t4, n.º 802, apartamento 602, 
bairro Setor bueno, goiânia/go, cujo objeto é a contratação 
da prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
ao cumprimento da avaliação in loco do recredenciamento 
institucional do instituto de ensino de Segurança do Pará, visando 
o reconhecimento dos cursos bacharelado em Ciências de defesa 
Social, bacharelado em gestão de riscos Coletivos e Cidadania, 
bem como, tecnologia em Segurança Pública, que terá como 
Carga Horária de 24 horas/trabalhadas, com valor global de r$ 
5.714,88 (cinco mil setecentos e quatorze reais e oitenta e oito 
centavos), dotação orçamentária: 06.128.1425.8279, elemento 
de despesa: 33.90.36 – outros Serviços Pessoa Física, Plano 
interno: 2100008279C, ação: 232305, Fonte de recursos: 0101 
– tesouro do estado, tendo como fundamento legal o artigo 25, 
caput, da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
belém – Pa, 29 de junho de 2018.
Claudio Jorge da CoSta lima
Secretário adjunto de gestão administrativa
tERmo DE RAtificAção Ao tERmo DE iNExiGiBiliDADE 
Nº 057/2018-sEGup
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas 
as alterações legais posteriores, o termo de inexigibilidade 
nº 057/2018–SeguP, fundamentado no artigo 25, caput do 
referido diploma legal.
belém – Pa, 29 de junho de 2018.
luiz FernandeS roCHa
Secretário de estado de Segurança Pública e defesa Social

protocolo: 334579
tERmo DE iNExiGiBiliDADE Nº 054/2018 – sEGup
o governo do estado do Pará, pessoa jurídica de direito 
público interno, representado pela SeCretaria de eStado de 
Segurança PúbliCa e deFeSa SoCial – SeguP, com sede 
nesta cidade na rua arcipreste manoel teodoro nº 305, bairro 
batista Campos, CeP. 66.023-700, Cidade de belém, estado do 
Pará, inscrita no CnPJ/mF sob o n° 05.054.952/0001-01, por 
meio de seu Secretário adjunto de gestão administrativa, Sr. 
Claudio Jorge da CoSta lima, brasileiro, casado, servidor 
público estadual, portador da Cédula de identidade n° 166.9636, 
CPF n° 410.517.342-15, residente e domiciliado nesta cidade, 
no âmbito de suas atribuições legais, reSolve reconhecer a 
inexigibilidade de liCitação, para contratação direta da 
Senhora maria beatriz mandelert Padovani, vice-Presidente 
do Cee/Pa, mestre, inscrito no CPF sob o nº 068.531.418-90, 
rg nº 15144143, PiS/Pasep nº 124.390.104.66, residente e 
domiciliado à travessa vileta, n.º 2513, apartamento 802, bairro 
marco, belém Pará, cujo objeto é a contratação da prestação de 
serviços técnicos profissionais especializados ao cumprimento da 
avaliação in loco do recredenciamento institucional do instituto 
de ensino de Segurança do Pará, visando o reconhecimento 
dos cursos bacharelado em Ciências de defesa Social, 
bacharelado em gestão de riscos Coletivos e Cidadania, bem 
como, tecnologia em Segurança Pública, que terá como Carga 
Horária de 24 horas/trabalhadas, com valor global de r$ 
5.714,88 (cinco mil setecentos e quatorze reais e oitenta e oito 

centavos), dotação orçamentária: 06.128.1425.8279, elemento 
de despesa: 33.90.36 – outros Serviços Pessoa Física, Plano 
interno: 2100008279C, ação: 232305, Fonte de recursos: 0101 
– tesouro do estado, tendo como fundamento legal o artigo 25, 
caput, da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
belém – Pa, 29 de junho de 2018.
Claudio Jorge da CoSta lima
Secretário adjunto de gestão administrativa
tERmo DE RAtificAção Ao tERmo DE iNExiGiBiliDADE 
Nº 054/2018-sEGup
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas 
as alterações legais posteriores, o termo de inexigibilidade 
nº 054/2018–SeguP, fundamentado no artigo 25, caput do 
referido diploma legal.
belém – Pa, 29 de junho de 2018.
luiz FernandeS roCHa
Secretário de estado de Segurança Pública e defesa Social

protocolo: 334561
tERmo DE iNExiGiBiliDADE Nº 055/2018 – sEGup
o governo do estado do Pará, pessoa jurídica de direito 
público interno, representado pela SeCretaria de eStado de 
Segurança PúbliCa e deFeSa SoCial – SeguP, com sede 
nesta cidade na rua arcipreste manoel teodoro nº 305, bairro 
batista Campos, CeP. 66.023-700, Cidade de belém, estado do 
Pará, inscrita no CnPJ/mF sob o n° 05.054.952/0001-01, por 
meio de seu Secretário adjunto de gestão administrativa, Sr. 
Claudio Jorge da CoSta lima, brasileiro, casado, servidor 
público estadual, portador da Cédula de identidade n° 166.9636, 
CPF n° 410.517.342-15, residente e domiciliado nesta cidade, 
no âmbito de suas atribuições legais, reSolve reconhecer 
a inexigibilidade de liCitação, para contratação direta 
do Senhor FranCiSCo aPareCido Cordão, representante 
Conselho nacional de educação, especialista, inscrito no CPF 
sob o nº 165.582.948-34, rg nº 3642611-8, PiS/Pasep nº 
10427778503, residente e domiciliado à rua Santa Cruz, n.º 
820, bairro vila mariana, belém Pará, cujo objeto é a contratação 
da prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
ao cumprimento da avaliação in loco do recredenciamento 
institucional do instituto de ensino de Segurança do Pará, visando 
o reconhecimento dos cursos bacharelado em Ciências de defesa 
Social, bacharelado em gestão de riscos Coletivos e Cidadania, 
bem como, tecnologia em Segurança Pública, que terá como 
Carga Horária de 24 horas/trabalhadas, com valor global de r$ 
5.714,88 (cinco mil setecentos e quatorze reais e oitenta e oito 
centavos), dotação orçamentária: 06.128.1425.8279, elemento 
de despesa: 33.90.36 – outros Serviços Pessoa Física, Plano 
interno: 2100008279C, ação: 232305, Fonte de recursos: 0101 
– tesouro do estado, tendo como fundamento legal o artigo 25, 
caput, da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
belém – Pa, 29 de junho de 2018.
Claudio Jorge da CoSta lima
Secretário adjunto de gestão administrativa
tERmo DE RAtificAção Ao tERmo DE iNExiGiBiliDADE 
Nº 055/2018-sEGup
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas 
as alterações legais posteriores, o termo de inexigibilidade 
nº 055/2018–SeguP, fundamentado no artigo 25, caput do 
referido diploma legal.
belém – Pa, 29 de junho de 2018.
luiz FernandeS roCHa
Secretário de estado de Segurança Pública e defesa Social

protocolo: 334565
tERmo DE iNExiGiBiliDADE Nº 053/2018 – sEGup
o governo do estado do Pará, pessoa jurídica de direito 
público interno, representado pela SeCretaria de eStado de 
Segurança PúbliCa e deFeSa SoCial – SeguP, com sede 
nesta cidade na rua arcipreste manoel teodoro nº 305, bairro 
batista Campos, CeP. 66.023-700, Cidade de belém, estado do 
Pará, inscrita no CnPJ/mF sob o n° 05.054.952/0001-01, por 
meio de seu Secretário adjunto de gestão administrativa, Sr. 
Claudio Jorge da CoSta lima, brasileiro, casado, servidor 
público estadual, portador da Cédula de identidade n° 166.9636, 
CPF n° 410.517.342-15, residente e domiciliado nesta cidade, 
no âmbito de suas atribuições legais, reSolve reconhecer a 
inexigibilidade de liCitação, para contratação direta do 
Senhor luiz aCáCio Centeno Cordeiro, Professor, doutor, 
inscrito no CPF sob o nº 042.265.262-87, rg nº 8135785, PiS/
Pasep nº 107.887.366.01, residente e domiciliado à rua diogo 
móia, n.º 197, apartamento 1302, bairro umarizal, belém Pará, 
cujo objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos 
profissionais especializados ao cumprimento da avaliação in 
loco do recredenciamento institucional do instituto de ensino 
de Segurança do Pará, visando o reconhecimento dos cursos 
bacharelado em Ciências de defesa Social, bacharelado em 
gestão de riscos Coletivos e Cidadania, bem como, tecnologia 
em Segurança Pública, que terá como Carga Horária de 24 
horas/trabalhadas, com valor global de r$ 5.714,88 (cinco mil 
setecentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), dotação 
orçamentária: 06.128.1425.8279, elemento de despesa: 
33.90.36 – outros Serviços Pessoa Física, Plano interno: 

2100008279C, ação: 232305, Fonte de recursos: 0101 – 
tesouro do estado, tendo como fundamento legal o artigo 25, 
caput, da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
belém – Pa, 29 de junho de 2018.
Claudio Jorge da CoSta lima
Secretário adjunto de gestão administrativa
tERmo DE RAtificAção Ao tERmo DE iNExiGiBiliDADE 
Nº 053/2018-sEGup
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas 
as alterações legais posteriores, o termo de inexigibilidade 
nº 053/2018–SeguP, fundamentado no artigo 25, caput do 
referido diploma legal.
belém – Pa, 29 de junho de 2018.
luiz FernandeS roCHa
Secretário de estado de Segurança Pública e defesa Social

protocolo: 334558

.

.

coNvêNio
.

coNvêNio Nº001/2018 - sEGup
exercício: 2018
objeto: o presente Convênio é a mútua colaboração entre os 
partícipes, com o fim de propiciar meios de atuação da Guarda 
municipal para o enfrentamento a violência, e dessa forma 
garantir o apoio integrado nas atividades de segurança pública 
na cidade, através de ações preventivas e ostensivas.
valor global: r$ 2.707.926,00
data da assinatura: 04/07/2018
vigência: 04/07/2018 a 03/07/2019
Programação orçamentária: 06.181.1425.8264, Fonte: 0301, 
natureza 334041 - Pi 2100008264C e 444041 - Pi 2100008264e.
Concedente: Secretaria de estado de Segurança Pública e 
defesa Social
Convenente: Prefeitura municipal de belém por intermédio da 
guarda municipal de belém

protocolo: 333918

.

.

DiÁRiA
.

poRtARiA N 566/2018-sAGA
obJetivo: com objetivo de realizar visita técnica no município.
Fundamento legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 
0419/2007-Sead
origem: belém – Pará/brasil
deStino: traCuateua/ Pará/Pa

nome mF Periodo diáriaS
ana eliSia rodrigueS 

gibSon(gerente) 5918262 14 á 15.06.18 01 ½

luCiara CriStina 
CardoSo de 

moraeS(Coordenadora)
54187308 14 á 15.06.18 01 ½

ordenador: glauCia aPareCida JanSen oSÓrio
poRtARiA N 565/2018-sAGA
obJetivo: com objetivo de participar da “operação Poseidon”
Fundamento legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 
0419/2007-Sead
origem: belém – Pará/brasil
deStino: maCaPá/ Pará/Pa

nome mF Periodo diáriaS
aleSSandro zell de 

araúJo(tC bm) 5420784/1 11 á 13.06.18 03(três)a 02(dois)P

FeliPe PinHeiro 
SCHmidt(dPC) 57192845 11 á 13.06.18 02 ½

emerSon de alenCar 
galvão(Sub ten Pm) 5330157/1 11 á 13.06.18 03(três)a 02(dois)P

anderSon barboSa 
rodrigueS(Cb/bm) 57173449/1 11 á 13.06.18 03(três)a 

02(duas)P
antonio CarloS Corrêa 

da Silva(Cb/Pm) 5795982/1 11 á 13.06.18 03(três)a 
02(duas)P

ordenador: glauCia aPareCida JanSen oSÓrio
poRtARiA N 571/2018-sAGA
obJetivo: com objetivo de participar da “operação verão 2018” 
no município e região.
Fundamento legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 
0419/2007-Sead
origem: belém – Pará/brasil
deStino: SalinoPoliS/ Pará/Pa

nome mF Periodo diáriaS
armando auguSto C. da 
Silva bittenCourt(maJ 

Pm)
5755310/1 29.06 á 02.07.18 04(quatro)a 

03(três)P

aldemi JoSé de Souza 
C. Jr(maJ Pm) 5817832/1 29.06 á 02.07.18 04(quatro)a 

03(três)P
armando Silva de 

Souza(maJ bm) 5399807/1 29.06 á 02.07.18 04(quatro)a 
03(três)P

bruno leonardo de 
França gaSPar(Cb Pm) 57199641/1 29.06 á 02.07.18 04(quatro)a 

03(três)P
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ari rogerio de 
oliveira Santiago(Cb/

Pm)
54193146/1 29.06 á 02.07.18 04(quatro)a 

03(três)P

Heraldo W.Calderado 
de JeSuS(Cb Pm) 57196281 29.06 á 02.07.18 04(quatro)a 

03(três)P
igor nazaretH Silva 

matni(Sd bm) 57217738/1 29.06 á 02.07.18 04(quatro)a 
03(três)P

ordenador: glauCia aPareCida JanSen oSÓrio
poRtARiA N 585/2018-sAGA
OBJETIVO: a fim de participar da “Operação Veraneio 2018” no 
referido município.
Fundamento legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 
0419/2007-Sead
origem: belém – Pará/brasil
deStino: SalinoPÓliS/ Pará/Pa

nome mF Periodo diáriaS
luiS CarloS Silva 

trindade(Sub ten/Pm) 5195675/1 29.06 á 10.07.2018 12(doze)a 
11(onze)P

telma Ferreira doS 
SantoS(Sgt/bm) 5731208/1 29.06 á 10.07.2018 12(doze)a 

12(onze)P
FranCiSCo antonio 

roCHa de Souza(Sgt/
Pm)

5430569/1 29.06 á 10.07.2018 12(doze)a 
11(onze)P

gilberto mauro SantoS 
CoSta(Sgt/bm) 56025448/1 29.06 á 10.07.2018 12(doze)a 

11(onze)P
amarilSon negrão 

lobo(Sgt/Pm) 5418844/4 29.06 á 10.07.2018 12(doze)a 
11(onze)P

odair de JeSuS Furtado 
PantoJa(Sgt/bm) 5607710/1 29.06 á 10.07.2018 12(doze)a 

11(onze)P
almir barboSa da 

Siva(Sgt/Pm) 5195519 29.06 á 10.07.2018 12(doze)a 
11(onze)P

Sandre muniz 
batiSta(Cb/Pm) 54193014/1 29.06 á 10.07.2018 12(doze)a 

11(onze)P
maria izabel da Silva 

quadra doS SantoS(Cb 
Pm)

57308720/1 29.06 á 10.07.2018 12(doze)a 
11(onze)P

odinei PinHeiro 
rodrigueS(Cb/Pm) 57200037/1 29.06 á 10.07.2018 12(doze)a 

11(onze)P
andré Silva de 
Souza(Cb/bm) 57173954/1 29.06 á 10.07.2018 12(doze)a 

11(onze)P
edinaldo barboSa de 

moraeS(Cb/Pm) 57802501 29.06 á 10.07.2018 12(doze)a 
11(onze)P

ordenador: glauCia aPareCida JanSen oSÓrio
poRtARiA N 578/2018-sAGA
obJetivo: com objetivo de realizar manutenção preventiva e 
corretiva nas embarcações eat-08, Cb Pm lima, eaF-01, aCari, 
eaF-02 e Jaraqui, eaF-04, tambaqui, as quais pertencem a 
frota do gFlu.
Fundamento legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 
0419/2007-Sead
origem: belém – Pará/brasil
deStino: Santarém, ÓbidoS, almerim e oriximiná/ Pará/
Pa

nome mF Periodo diáriaS
JoSé alexandre doS 

SantoS(Sgt/Pm) 5587433/1 22.06 á 07/07/18 16(dezesseis)a
15(quinze)P

elienai FernandeS de 
FreitaS(Sgt/Pm) 5590850/1 22.06 á 07/07/18 16(dezesseis)a

15(quinze)P

ordenador: glauCia aPareCida JanSen oSÓrio
protocolo: 334300

.

.

féRiAs
.

poRtARiA Nº626/2018-sAGA Belém, 05 de julho de 2018
a Secretária adjunta de gestão administrativa da Secretaria de 
estado de Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas 
atribuições legais, e
ConSiderando: o art. 74 cc o inciso i do art. 75 da lei 
5.810/1994, que dispõe sobre o regime Jurídico único dos 
Servidores Públicos Civil da administração direta, das autarquias 
e das Fundações Públicas do estado do Pará.
ConSiderando: o Plano de Férias 2018 da SeguP.
reSolve: Conceder férias regulamentares no mês de agosto de 
2018, aos servidores abaixo relacionados:

NomE cARGo/fuNção pERíoDo 
AQuisitivo

pERíoDo 
A sER

GozADo
mAtRículA

adlY Cruz FariaS gerente 2017/2018 01/08 a 
30/08/2018 57189115/2

agriPino monteiro de Souza Comissário interior 2017/2018 01/08 a 
30/08/2018 67628/1

aleSSandra de Fátima 
vaSConCeloS PinHeiro Coordenador 2017/2018 01/08 a 

30/08/2018 5614856/4

barbara letÍCia matoSo da Silva Secretário de 
diretoria 2017/2018 01/08 a 

30/08/2018 5927786/2

ClÍCia Hellene HounSell almeida 
roCHa Coordenador 2016/2017 06/08 a 

04/09/2018 57201328/6

eliane de JeSuS Silva da Cruz gerente 2017/2018 01/08 a 
30/08/2018 5911779/2

lerrY SoareS teixeira Coordenador 2017/2018 01/080 a 
30/08/2018 5817684/3

márCio rogério alveS Pereira gerente 2017/2018 01/08 a 
30/08/2018 5420946/2

Sonia maria quareSma Paiva auxiliar Serviço 
Comunicação 2017/2018 01/08 a 

30/08/2018 5095441/1

regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se
glauCia aPareCida JanSen oSÓrio
Secretária adjunta de gestão administrativa(em exercício)

protocolo: 334532

.

.

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA Do coNtRAto nº. 389/2017-DAl/pmpA
puBlicAção No DoE Nº 33.514, Do DiA 11/12/2017
oNDE sE lê: valor: r$:7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
lEiA-sE: valor: r$:6.000,00 (seis mil reais)

protocolo: 334609

.

.

Aviso DE licitAção
.

Aviso DE licitAção
pREGão ElEtRôNico Nº 010/2018-cpl/fAspmpA
o Fundo de assistência Social da PmPa – FaSPmPa, através de 
seu Pregoeiro, comunica que promoverá licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO 
Por item, conforme abaixo:
objeto: Contratação de emPreSa eSPeCializada Para o 
ForneCimento de mediCamentoS de a a z.
data da abertura: 17/07/2018
Hora da abertura: 10h:00m (horário oficial de Brasília-DF)
Endereços eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e www.
compraspara.pa.gov.br
maiores informações: (91) 3323-0081
benJamin mendeS de SouSa melo
Pregoeiro
regina Célia da Silva Ferreira – Cel qoPm
diretora do FaSPmPa

protocolo: 334422

.

.

outRAs mAtéRiAs
.

AcoRDo DE coopERAção Nº 012/2018
obJeto: o presente aCordo de CooPeração tem por objeto 
a implementação de ações e atividades que colaborem para 
preservação da ordem pública no município de almeirim, por 
intermédio da adoção de medidas e procedimentos conjugados 
entre a Prefeitura municipal e a Policia militar do estado do Pará.
dotação orçamentária: não contempla repasse de recursos 
orçamentários e financeiros entre os partícipes.
aSSinatura: 05 de julho de 2018
vigênCia: um ano a contar da data da assinatura do acordo de 
Cooperação.
ParteS:
PolÍCia militar do eStado do Pará - Cel qoPm Hilton 
CelSon benigno de Souza – Comandante geral da 
PolÍCia militar do Pará.
PreFeitura muniCiPal almeirim – adriane tavareS 
benteS – PreFeita muniCiPal de almeirim.

protocolo: 334583

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 
ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto: 130 ExERcicio: 2018
objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na 
prestação de serviços de ambientação e decoração de eventos.
Pregão Eletrônico Nº 93/2017/SegeP/Coden arP nº 01/2017
valor total: r$ 12.013,00

data da assinatura: 26/06/2018
vigência: 26/06/2018 à 26/06/2019
Programa de trabalho: 06.122.1297.8338
natureza da despesa: 339039 Fonte: 0101
Contratado: donna J eventoS eireli-me, CnPJ nº 
13.850.932/0001-75
Ordenador: Zanelli Antônio Melo Nascimento - Cel QOBM.

protocolo: 334256

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

poRtARiA
.

poRtARiA Nº 2280/2018-GAB/DG/AfAstAmENto 
Belém, 05 de julho de 2018.
o delegado geral da Polícia Civil, no uso das atribuições 
conferidas pelo artigo 8º da lei Complementar nº 022/94.
ConSiderando o processo n° 2018/300253, em que solicita 
afastamento da função pública para concorrer às eleições 
estaduais de 2018;
ConSiderando o que preceitua o artigo 1°, inciso ii, “i” c/c iii 
“c”, da lei Complementar Federal n° 64, de 18/05/1990;
ConSiderando o Parecer n° 988/2018-ConJur/PC, favorável 
ao afastamento, exarado pela Consultoria Jurídica desta Polícia 
Civil.
r e S o l v e:
i – ConCeder a servidora dPC eliete CriStina alveS 
borgeS, matrícula n° 5539374, o afastamento do exercício 
de suas funções públicas, pelo período de 03 (três) meses, a 
contar de 07/07/2018, para concorrer a cargo eletivo, conforme 
preceitua o artigo 62, inciso i da lei Complementar n° 022 de 
15/03/1994;
II – DETERMINAR a servidora que comprove a confirmação 
de sua candidatura, após a Convenção Partidária para essa 
finalidade, visando regularizar seu afastamento pelo período de 
desincompatibilização;
iii – determinar à diretoria administrativa (da) e à diretoria 
de Recursos Humanos (DRH) que adotem as providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
dê-Se CiênCia, Publique-Se e CumPra-Se.
Claudio galeno de miranda SoareS FilHo
delegado geral da Polícia Civil do estado do Pará

protocolo: 334354
poRtARiA N° 2222/2018-GAB/DG/cEDêNciA 
Belém, 04 de julho de 2018.
o delegado geral da Polícia Civil, no uso das atribuições 
conferidas pelo artigo 8º da lei Complementar nº 22/94.
ConSiderando os termos do decreto n° 648/2013, revogado 
pelo decreto n° 1.960/2018, publicado no doe n° 32.321 de 
18/01/2013.
CONSIDERANDO o teor do Oficio Nº 456/2017/GP/DGP-AL, de 
18/10/2017, da lavra do deputado márcio miranda, Presidente 
da assembleia legislativa do estado do Pará.
r e S o l v e:
i – Prorrogar a CeSSão do servidor iPC amilton da Silva 
dias, matrícula nº 5412250, à assembleia legislativa do estado 
do Pará, no período de 28/11/2017 a 27/11/2018, com ônus 
para o Órgão Cessionário, observando o reembolso ao Órgão 
Cedente, da remuneração do servidor acrescido dos valores dos 
encargos Sociais, nos termos do art. 5º, §§ 1º e 2º do decreto 
nº 1.960/2018;
ii – determinar às diretorias de administração e de recursos 
Humanos para que adotem as devidas providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
dê-Se CiênCia, Publique-Se e CumPra-Se.
Claudio galeno de miranda SoareS FilHo 
delegado geral da Polícia Civil do estado do Pará

protocolo: 334345
poRtARiA Nº 2228/2018-GAB/DG/AfAstAmENto 
Belém, 04 de julho de 2018.
o delegado geral da Polícia Civil, no uso das atribuições 
conferidas pelo artigo 8º da lei Complementar nº 022/94.
ConSiderando o processo n° 2018/283141, em que solicita 
afastamento da função pública para concorrer às eleições 
estaduais de 2018;
ConSiderando o que preceitua o artigo 1°, inciso ii, “i” c/c iii 
“c”, da lei Complementar Federal n° 64, de 18/05/1990;
ConSiderando o Parecer n° 972/2018-ConJur, favorável ao 
afastamento, exarado pela Consultoria Jurídica desta Polícia 
Civil.
r e S o l v e:
i – ConCeder ao servidor iPC Jozimar ramalHo loPeS, 
matrícula n° 5017084, o afastamento do exercício de suas 
funções públicas, pelo período de 03 (três) meses, a contar 
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de 07/07/2018, para concorrer a cargo eletivo de deputado 
estadual, conforme preceitua o artigo 62, inciso i da lei 
Complementar n° 022 de 15/03/1994;
ii – determinAR ao servidor que comprove a confirmação 
de sua candidatura, após a Convenção Partidária para essa 
finalidade, visando regularizar seu afastamento pelo período de 
desincompatibilização;
iii – determinar à diretoria administrativa (da) e à diretoria 
de Recursos Humanos (DRH) que adotem as providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
dê-Se CiênCia, Publique-Se e CumPra-Se.
Claudio galeno de miranda SoareS FilHo
delegado geral da Polícia Civil do estado do Pará

protocolo: 334349
poRtARiA Nº 2282/2018-GAB/DG/AfAstAmENto Be-
lém, 05 de julho de 2018.
o delegado geral da Polícia Civil, no uso das atribuições 
conferidas pelo artigo 8º da lei Complementar nº 022/94.
ConSiderando o processo n° 2018/299821, em que solicita 
afastamento da função pública para concorrer às eleições 
estaduais de 2018;
ConSiderando o que preceitua o artigo 1°, inciso ii, “i” c/c iii 
“c”, da lei Complementar Federal n° 64, de 18/05/1990;
ConSiderando o Parecer n° 989/2018-ConJur/PC, favorável 
ao afastamento, exarado pela Consultoria Jurídica desta Polícia 
Civil.
r e S o l v e:
i – ConCeder a servidora iPC vania Carla PamPolHa vieira, 
matrícula n° 5410649, o afastamento do exercício de suas 
funções públicas, pelo período de 03 (três) meses, a contar de 
07/07/2018, para concorrer a cargo eletivo, conforme preceitua 
o artigo 62, inciso i da lei Complementar n° 022 de 15/03/1994;
ii – deteRMINAR a servidora que comprove a confirmação 
de sua candidatura, após a Convenção Partidária para essa 
finalidade, visando regularizar seu afastamento pelo período de 
desincompatibilização;
iii – determinar à diretoria administrativa (da) e à diretoria 
de Recursos Humanos (DRH) que adotem as providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
dê-Se CiênCia, Publique-Se e CumPra-Se.
Claudio galeno de miranda SoareS FilHo
delegado geral da Polícia Civil do estado do Pará

protocolo: 334357
poRtARiA Nº 2214/2018-GAB/DG/cEDêNciA Belém, 03 
de julho de 2018.
o delegado geral da Polícia Civil, no uso das atribuições 
conferidas pelo artigo 8º da lei Complementar nº 022/94.
ConSiderando os termos do decreto nº 1.960 de 18 de janeiro 
2018, publicado no doe de 22.01.2018;
ConSiderando o teor do memorando n° 082/2018, de 
16/02/2017, subscrito pelo dPC ricardo dos Santos Caçapietra, 
diretor do ieSP, por meio do qual solicita a cessão do servidor 
Jorge andrey da Silva macedo;
r e S o l v e:
i – Ceder, o servidor iPC Jorge andreY da Silva maCedo, 
matrícula n° 57233572, no período de 2 (dois) anos, no período 
de 09.07.2018 a 08.07.2020, à Secretaria de estado e Segurança 
Pública e Defesa Social – SEGUP, com ônus para o Órgão de 
origem;
ii - determinar às diretorias de administração, de recursos 
Humanos e de recursos Financeiros que adotem as devidas 
providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
dê-Se CiênCia, Publique-Se e CumPra-Se.
Claudio galeno de miranda SoareS FilHo
delegado geral da Polícia Civil do estado do Pará

protocolo: 334342
poRtARiA Nº 2283/2018-GAB/DG/AfAstAmENto Be-
lém, 05 de julho de 2018.
o delegado geral da Polícia Civil, no uso das atribuições 
conferidas pelo artigo 8º da lei Complementar nº 022/94.
ConSiderando o processo n° 2018/297710, em que solicita 
afastamento da função pública para concorrer às eleições 
estaduais de 2018;
ConSiderando o que preceitua o artigo 1°, inciso ii, “i” c/c iii 
“c”, da lei Complementar Federal n° 64, de 18/05/1990;
ConSiderando o Parecer n° 990/2018-ConJur/PC, favorável 
ao afastamento, exarado pela Consultoria Jurídica desta Polícia 
Civil.
r e S o l v e:
i – ConCeder ao servidor dPC rilmar Firmino de SouSa, 
matrícula n° 5824745, o afastamento do exercício de suas 
funções públicas, pelo período de 03 (três) meses, a contar de 
07/07/2018, para concorrer a cargo eletivo, conforme preceitua 
o artigo 62, inciso i da lei Complementar n° 022 de 15/03/1994;
II – DETERMINAR ao servidor que comprove a confirmação 
de sua candidatura, após a Convenção Partidária para essa 
finalidade, visando regularizar seu afastamento pelo período de 
desincompatibilização;
iii – determinar à diretoria administrativa (da) e à diretoria 
de Recursos Humanos (DRH) que adotem as providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
dê-Se CiênCia, Publique-Se e CumPra-Se.
Claudio galeno de miranda SoareS FilHo
delegado geral da Polícia Civil do estado do Pará

protocolo: 334360

poRtARiA Nº 2268/2018-GAB/DG/AfAstAmENto Be-
lém, 04 de julho de 2018.
o delegado geral da Polícia Civil, no uso das atribuições 
conferidas pelo artigo 8º da lei Complementar nº 022/94.
ConSiderando o processo n° 2018/166475, em que solicita 
afastamento da função pública para concorrer às eleições 
estaduais de 2018;
ConSiderando o que preceitua o artigo 1°, inciso ii, “i” c/c iii 
“c”, da lei Complementar Federal n° 64, de 18/05/1990;
ConSiderando o Parecer n° 973/2018-ConJur, favorável ao 
afastamento, exarado pela Consultoria Jurídica desta Polícia 
Civil.
r e S o l v e:
i – ConCeder ao servidor iPC vanderlandio biSPo da Sena, 
matrícula n° 57201803, o afastamento do exercício de suas 
funções públicas, pelo período de 03 (três) meses, a contar de 
07/07/2018, para concorrer a cargo eletivo, conforme preceitua 
o artigo 62, inciso i da lei Complementar n° 022 de 15/03/1994;
II – DETERMINAR ao servidor que comprove a confirmação 
de sua candidatura, após a Convenção Partidária para essa 
finalidade, visando regularizar seu afastamento pelo período de 
desincompatibilização;
iii – determinar à diretoria administrativa (da) e à diretoria 
de Recursos Humanos (DRH) que adotem as providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
dê-Se CiênCia, Publique-Se e CumPra-Se.
Claudio galeno de miranda SoareS FilHo
delegado geral da Polícia Civil do estado do Pará

protocolo: 334352
poRtARiA Nº 2281/2018-GAB/DG/AfAstAmENto Be-
lém, 05 de julho de 2018.
o delegado geral da Polícia Civil, no uso das atribuições 
conferidas pelo artigo 8º da lei Complementar nº 022/94.
ConSiderando o processo n° 2018/287470, em que solicita 
afastamento da função pública para concorrer às eleições 
estaduais de 2018;
ConSiderando o que preceitua o artigo 1°, inciso ii, “i” c/c iii 
“c”, da lei Complementar Federal n° 64, de 18/05/1990;
ConSiderando o Parecer n° 987/2018-ConJur/PC, favorável 
ao afastamento, exarado pela Consultoria Jurídica desta Polícia 
Civil.
r e S o l v e:
i – ConCeder ao servidor dPC João de lima Paiva, matrícula 
n° 5127882, o afastamento do exercício de suas funções públicas, 
pelo período de 03 (três) meses, a contar de 07/07/2018, para 
concorrer a cargo eletivo, conforme preceitua o artigo 62, inciso 
i da lei Complementar n° 022 de 15/03/1994;
II – DETERMINAR ao servidor que comprove a confirmação 
de sua candidatura, após a Convenção Partidária para essa 
finalidade, visando regularizar seu afastamento pelo período de 
desincompatibilização;
iii – determinar à diretoria administrativa (da) e à diretoria 
de Recursos Humanos (DRH) que adotem as providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
dê-Se CiênCia, Publique-Se e CumPra-Se.
Claudio galeno de miranda SoareS FilHo
delegado geral da Polícia Civil do estado do Pará

protocolo: 334356
portaria n.º 087/2018-DGpc/DivERsos BElém, 04 DE 
juNHo DE 2018
o delegado geral da Polícia Civil dr. Claudio galeno de 
miranda SoareS FilHo, 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 geral, atribuições para dirigir a Polícia Civil e praticar 
os demais atos necessários à eficaz Administração da Instituição 
Policial;
ConSiderando: o que dispõe o artigo 67 da lei Federal nº 
8.666/93;
ConSiderando: a recomendação da auditoria geral do estado, 
no sentido de que seja designado Fiscal para os contratos 
vigentes com vistas a acompanhar a execução dos mesmos.
reSolve:
i - deSignar o servidor virCo barata da Silva, agente 
de artes Práticas, mat. 73636/1, lotado na diretoria de 
administração, para acompanhar como FiSCal, a execução 
dos Contratos n.ºs. 085, 086 e 087/2018-PCE/PA, firmado com 
as empresas alPHa ServiCe indúStria e ComérCio ltda- 
ePP, CnPJ. 02.241.899/0001-60, WorldteCH ComerCial 
e ServiçoS eireli, CnPJ. 02.784.924/0001-51 e JmF 
ComérCio e ServiçoS eireli, CnPJ. 11.036.136/0001-78, 
respectivamente, cujo objeto é a aquisição de materiais de Perícia 
e datiloscopia para o almoxarifado da diretoria de administração 
da Polícia Civil do Pará, exclusivamente por microempresas e 
empresas de pequeno porte.
ii – determinar a diretoria de administração que adote as 
devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
del. Claudio galeno de miranda SoareS FilHo
delegado geral da Polícia Civil/Pa

protocolo: 333925

ERRAtA
.

ERRAtA DE coNtRAto
Errata do contrato nº 079/2018-pcE. partes: polícia 
civil do Estado do pará. CnPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
empresa telemar norte leste S/a CnPJ nº 33.000.118/0001-
79, Publicado no doe nº 33633, de 08/06/2018. onde se lê: 
vigência do Contrato: 01/06/2018 à 01/06/2019. leia-se: 
vigência do Contrato: 01/06/2018 à 01/12/2018. ordenador 
responsável: Claudio galeno de miranda Soares Filho. delegado 
geral da Polícia Civil

protocolo: 334196

.

.

coNtRAto
.

ExtRAto DE coNtRAto
Contrato 075/2018 – PCe/Pa
exercício:2018
objeto: aquisição, pelo menor preço por item, de luvas de 
procedimento, para atender o almoxarifado da diretoria de 
administração da Polícia Civil do Pará;
valor global: r$r$620,00 (seiscentos e vinte reais).
data da assinatura: 05 de julho de 2018
orçamento: Programa de trabalho natureza despesa 
Fonte de recurso origem do recurso estadual – 
06.122.1297.8338.339030.0101- tesouro estadual – 
operacionalização das ações administrativas.
Contratado: diSumed SuPrimentoS mediCoS ltda - me
CnPJ/mF, nº.06.229.796/0001-35
endereço: tv. Soares Carneiro, 259, bairro umarizal, município 
de belém/Pa
tel. (91) 3249-5162
e-mail: disumed.licitacao@hotmail.com
CeP: 66.050-520.
ordenador de despesa: del. Claudio galeno de miranda Soares 
Filho

protocolo: 334318
ExtRAto DE coNtRAto
Contrato 076/2018 – PCe/Pa
exercício:2018
objeto: aquisição, pelo menor preço por item, de luvas de 
procedimento, para atender o almoxarifado da diretoria de 
administração da Polícia Civil do Pará;
valor global: r$r$100,00 (cem reais).
data da assinatura: 05 de julho de 2018 de abril de 2018
orçamento: Programa de trabalho natureza despesa 
Fonte de recurso origem do recurso estadual – 
06.122.1297.8338.339030.0101- tesouro estadual – 
operacionalização das ações administrativas.
Contratado: n do naSCimento eireli - ePP
CnPJ/mF, nº.07.657.779/0001-61
endereço: av. barão do rio branco, 1206, bairro nova olinda, 
município de Castanhal/Pa
tel. (91) 3721-7019/3711-7967
e-mail: distrinort@gmail.com
CeP: 68.742-000.
ordenador de despesa: del. Claudio galeno de miranda Soares 
Filho

protocolo: 334319
ExtRAto DE coNtRAto
Contrato 074/2018 – PCe/Pa
exercício:2018
objeto: aquisição, pelo menor preço por item, de luvas de 
procedimento, para atender o almoxarifado da diretoria de 
administração da Polícia Civil do Pará;
valor global: r$r$1.200,00 (hum mil e duzentos reais).
data da assinatura: 05 de julho de 2018
orçamento: Programa de trabalho natureza despesa 
Fonte de recurso origem do recurso estadual – 
06.122.1297.8338.339030.0101- tesouro estadual – 
operacionalização das ações administrativas.
Contratado: eder Júnior g. loPeS - me
CnPJ/mF, nº.15.579.052/0001-31
endereço: rodovia arthur bernardes, Km. 09, bairro tapanã, 
município de belém/Pa
tel. (91) 3258-6292/98010-6903
e-mail:rcl.comercial@hotmail.com
CeP: 66.825-000.
ordenador de despesa: del. Claudio galeno de miranda Soares 
Filho

protocolo: 334317

supRimENto DE fuNDo
.

poRtARiA Nº 026 /2018-DGpc/DRf/sf DE 21 DE juNHo 
DE 2018.
reSolve:
i - Conceder suprimento de fundos a servidora ana Carolina 
lira doS SantoS amanaJaS – CPF nº 017.075.132-52, 
matrícula nº 5893614-3, Chefe de Serviços, lotada na diretoria 
de administração.
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ii – o valor do suprimento de fundos corresponde a quantia 
de r$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), destina-se a atender 
as despesas eventuais que não possam ocorrer pelo processo 
normal de pagamento.
iii – a despesa que se refere o item anterior ocorrerá por conta 
de recursos próprios do Estado e terá a seguinte classificação:

clAssificAção vAloR R$
339039 – outros Serviços terceiros Pessoa 

Jurídica r$ 1.800,00

iv – o valor referido no item ii, vincula-se aos seguintes prazos:
Para aplicação 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão da 
ordem bancária - ob.
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após o prazo de 
aplicação.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
Claudio galeno de miranda SoareS FilHo
delegado geral / ordenador de despesas

protocolo: 333955
poRtARiA Nº 029 /2018-DGpc/DRf/sf DE 03 DE julHo 
DE 2018.
reSolve:
i - Conceder suprimento de fundos ao servidor viniCiuS SouSa 
diaS – CPF nº 024.638.671-16, matrícula nº 5661330/1, 
delegado de Polícia, lotado no nai - altamira.
ii – o valor do suprimento de fundos corresponde a quantia de 
r$ 3.000,00 (três mil reais), destina-se a atender as despesas 
eventuais que não possam ocorrer pelo processo normal de 
pagamento.
iii – a despesa que se refere o item anterior ocorrerá por conta 
de recursos próprios do Estado e terá a seguinte classificação:

clAssificAção vAloR R$
339039 – outros Serv. de terceiros Pessoas 

Jurídica r$ 3.000,00

iv – o valor referido no item ii, vincula-se aos seguintes prazos:
Para aplicação 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão da 
ordem bancária - ob.
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após o prazo de 
aplicação.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
Claudio galeno de miranda SoareS FilHo
delegado geral / ordenador de despesas

protocolo: 333959
poRtARiA Nº 028 /2018-DGpc/DRf/sf DE 03 DE julHo 
DE 2018.
reSolve:
i - Conceder suprimento de fundos ao servidor luCaS maCHado 
de SaleS – CPF nº 025.385.723-63, matrícula nº 5940517/1, 
delegado de Polícia Civil, lotado na delegacia de Polícia de 
Curralinho.
ii – o valor do suprimento de fundos corresponde a quantia de 
r$ 3.000,00 (três mil reais), destina-se a atender as despesas 
eventuais que não possam ocorrer pelo processo normal de 
pagamento.
iii – a despesa que se refere o item anterior ocorrerá por conta 
de recursos próprios do Estado e terá a seguinte classificação:

clAssificAção vAloR R$
339030– material de Consumo r$ 3.000,00

iv – o valor referido no item ii, vincula-se aos seguintes prazos:
Para aplicação 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão da 
ordem bancária - ob.
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após o prazo de 
aplicação.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
Claudio galeno de miranda SoareS Junior
delegado geral / ordenador de despesas

protocolo: 333953
poRtARiA Nº 027 /2018-DGpc/DRf/sf DE 03 DE julHo 
DE 2018.
reSolve:
i - Conceder suprimento de fundos ao servidor luiS Fernando 
Santa roSa reiS – CPF nº 396.341.322-00, matrícula nº 
5692571/1, Papiloscopista de Polícia Civil, lotado na diretoria de 
Identificação Enéas Martins.
ii – o valor do suprimento de fundos corresponde a quantia 
de r$ 1.000,00 (mil reais), destina-se a atender as despesas 
eventuais que não possam ocorrer pelo processo normal de 
pagamento.
iii – a despesa que se refere o item anterior ocorrerá por conta 
de recursos próprios do Estado e terá a seguinte classificação:

clAssificAção vAloR R$
339030– material de Consumo r$ 1.000,00

iv – o valor referido no item ii, vincula-se aos seguintes prazos:
Para aplicação 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão da 
ordem bancária - ob.
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após o prazo de 
aplicação.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
Claudio galeno de miranda SoareS Junior
delegado geral / ordenador de despesas

protocolo: 333952

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS 
RENATO CHAVES

.

.

.

poRtARiA
.

soBREstAmENto Do pRocEsso ADmiNistRAtivo 
DiscipliNAR 001/2017

poRtARiA Nº 024/2018 – coRREGEDoRiA cpc “Rc”, de 
05 de julho de 2018. o Corregedor do Centro de Perícias Cien-
tíficas “Renato Chaves” (em exercício), usando de suas atribui-
ções legais que lhe são conferidas pela lei nº. 6.282, de 19 de 
janeiro de 2000 e suas alterações; ConSiderando: o reque-
rimento de Sobrestamento de Pad com exposição de motivos, 
do presidente do Pad 001/2017, datado do dia 27 de junho de 
2017; reSolve: art. 1º. SobreStar o Processo administrati-
vo disciplinar 001/2017, instaurado por meio da Portaria nº 
002/2017 – Correg - CPC “rC”, de 09 de fevereiro de 2017, pu-
blicada no doe nº. 33313 de 13/02/2017. art. 2º esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se, registre-
-se e Cumpra-se. Sylvio Cezar Cardoso de Castro leão - Corre-
gedor do CPC “rC” (em exercício).

protocolo: 334252

.

.

DEsiGNAR fiscAl DE coNtRAto
.

poRtARiA N° 148/18 DE 25 DE juNHo DE 2018 – GAB/
DGcpcRc
o diretor geral do Centro de PerÍCiaS CientÍFiCaS 
“renato CHaveS”, usando das atribuições legais,
ConSiderando, a lei n° 5.810 de 24.01.94 e a lei n° 6.823, 
de 30 de janeiro de 2006.
ConSiderando, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
reSolve:
Designar como fiscal de contrato a servidora ELZEMAR MARTINS 
ribeiro rodrigueS, Perito criminal, gerente de Física química 
e biologia, matricula nº 57225359/ 1, contrato nº 023/2018-
CPl/CPC-rC, celebrado com a empresa SliFe teCHnologieS 
braSil Com. e ind. de Prod. Para bioteCnologia ltda, 
que tem por objeto a contratação de serviço especializado para a 
manutenção preditiva, corretiva e qualificação, com a reposição 
de peças de todos os equipamentos da marca life para atender 
as necessidades deste Centro de Pericias Cientificas “Renato 
Chaves”.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se
Centro de PerÍCiaS CientÍFiCaS “renato CHaveS”, 25 de 
junho de 2018.
JoSé edmilSon lobato Júnior
diretor geral

protocolo: 333937
poRtARiA N° 149/18 DE 25 DE juNHo DE 2018 – GAB/
DGcpcRc
o diretor geral do Centro de PerÍCiaS CientÍFiCaS 
“renato CHaveS”, usando das atribuições legais,
ConSiderando, a lei n° 5.810 de 24.01.94 e a lei n° 6.823, 
de 30 de janeiro de 2006.
ConSiderando, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
reSolve:
Designar como fiscal de contrato o servidor JANIO ROBERTO 
arnaud Ferreira, Perito criminal, matricula nº 5901281/ 
1, contrato nº 026/2018-CPl/CPC-rC, celebrado com o Sr. 
alexandre SaadY diaS, que tem por objeto a locação do imóvel 
localizado na 14 de abril, nº 1031 para atender as necessidades 
deste Centro de Pericias Cientificas “Renato Chaves”.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se
Centro de PerÍCiaS CientÍFiCaS “renato CHaveS”, 25 de 
junho de 2018.
JoSé edmilSon lobato Júnior
diretor geral

protocolo: 333934

tERmo ADitivo A coNtRAto
.

1º tERmo ADitivo -coNtRAto ADmiNistRAtivo Nº 
023/2017- cpc-Rc
obJeto do Contrato: Serviço de manutenção periódica no 
veículo doado pela SenaSP no município de Santarém, de acordo 
com necessidades deste CPC- rC.
obJeto do aditivo: o presente termo aditivo tem como 
finalidade a prorrogação de vigência do contrato administrativo 
nº 023/2017, pelo período de 12 meses, com início em 
20/07/2018 à 19/07/2019.
modalidade: inexigibilidade nº 002/2017- CPC_rC
dotação orçamentária: PtreS – 06.122.1297.8338- 
operacionalização das ações administrativas; 06.183.1425.8268- 
Implementação de serviços de perícias técnico- científicas. 

natureza de deSPeSaS: 339039- outros serviços de terceiros- 
Pessoa Jurídica. Fonte: 0101- recursos ordinários;
emPreSa: delta veÍCuloS ltda- CnPJ/mF nº 04.243.106/0002-
58; com sede estabelecida na avenida mendonça Furtado nº 
1580, Santarém/ Pa,
ordenador deSPeSaS: José edmilson lobato Júnior

protocolo: 334458

.

.

Aviso DE licitAção
.

Pregão Eletrônico nº 031/2018
objeto: Prestação de Serviço de manutenção Corretiva 
em raio x para atendimento das necessidades do prédio Sede 
belém e ur marabá deste CPC “renato Chaves”.
entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.
br; www.cpc.pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br 
(uaSg 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.
gov.br (uaSg 925453)
data de abertura: 20 de julho de 2018, às 80h30min (Horário 
de brasília).
Pregoeiro Oficial: Carlos Alberto de Andrade Rodrigues Júnior
ordenador de despesas: José edmilson lobato Júnior.

protocolo: 334509

.

.

RAtificAção DE DispENsA DE licitAção
.

processo nº 2018/215455
ratiFiCo, com fundamento no art. 26 da lei Federal 8.666/93, a 
dispensa de licitação nº 004/2018 – CPC – rC, fundamentada no 
art. 24, inciso iv da lei 8.666/93 da forma abaixo discriminada:
objeto: aquisição emergencial de reagente luminescente para a 
pesquisa de sangue lavado (bluestar/luminol) para atendimento 
das necessidade da Coordenação de Perícias genéricas deste 
Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.
bbeneFiCiário: CaSmed Com. de art. médiCoS HoSP. e 
mediCamentoS ltda (CnPJ/mF nº 07.332.016/0001-40)
valor: r$ r$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais)
vigênCia: 6 meses
Fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei Federal 8.666/93.
belém, 29 de junho de 2018.
JoSé edmilSon lobato Júnior
diretor geral

protocolo: 333972

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
ESTADO DO PARÁ

.

.

.

poRtARiA
.

poRtARiA Nº 2144/2018 - DG
a diretora geral do departamento de trânsito do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e,
ConSiderando o que estabelece os artigos 22, incisos iii e 
x, 103 e 115 do Código de trânsito brasileiro e a resolução n° 
231/2007, alterada pelas resoluções: nº 241/2007, 309/2009 e 
372/2011 - Conselho nacional de trânsito – Contran;
ConSiderando o que estabelece a Portaria n° 358/2005 – dS/
ProJur;
ConSiderando o requerimento da empresa d W ComérCio de 
PlaCaS automotivaS ltda, CnPJ nº 06.877.440/0001-08, sob 
o nome de fantasia multi PlaCaS, junto a este órgão;
ConSiderando que as exigências legais foram atendidas 
mediante à apresentação da documentação necessária;
reSolve:
art. 1º renovar o CredenCiamento da empresa d W 
ComérCio de PlaCaS automotivaS ltda, nome de fantasia 
multi PlaCaS, CnPJ nº: 06.877.440/0001-08, situada na rua 
dos tucanos, nº 76 – bairro: Setor tapajós, CeP: 68385-000, no 
município de tuCumã/Pa, código de cadastramento nº 131Pa, 
para confeccionar placas e tarjetas de identificação de veículos 
automotores, reboques e semi-reboques, de acordo com a 
legislação vigente e no âmbito da jurisdição deste departamento 
de trânsito.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo 1º, terá validade 
de 01 (um) ano a contar da data da publicação desta portaria 
no diário oficial do estado. A renovação deste credenciamento 
deverá atender as exigências da legislação em vigor.
dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
belém (Pa), 28 de junho de 2018.
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral

protocolo: 334020
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ERRAtA
.

ERRAtA puBlicAção
coNcoRRêNciA púBlicA Nº 09/2018
o departamento de trânsito do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, torna pública errata junto ao edital de Concorrência 
Pública nº 09/2018, em seu anexo iv, que tem como objeto a 
contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia 
para sinalização gráfica horizontal, vertical, semafórica e obras 
civis complementares nas vias do município de tucurui, para nele 
fazer constar:
oNDE lê-sE:
“1. a empresa deverá apresentar atestado de capacidade 
técnico-operacional e profissional expedido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, que comprove que a mesma possua 
experiência na prestação dos serviços exigidos no processo 
licitatório (...).”
lEiA-sE:
“1. a empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnico-
operacional e/ou profissional expedido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprove que a mesma possua 
experiência na prestação dos serviços exigidos no processo 
licitatório (...).”
belém, 05 de julho de 2018.
Kleiton dos Santos Costa
Comissão Permanente de licitação
detran/Pa

protocolo: 334580
ERRAtA puBlicAção
tomADA DE pREço Nº 09/2018
o departamento de trânsito do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, torna pública errata junto ao edital de tomada 
de Preço nº 09/2018, em seu anexo iv, que tem como objeto 
a contratação de empresa para prestação de serviços de 
engenharia para sinalização gráfica horizontal, vertical e obras 
civis complementares nas vias do município de São domingos do 
araguaia, para nele fazer constar:
oNDE lê-sE:
“1. a empresa deverá apresentar atestado de capacidade 
técnico-operacional e profissional expedido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, que comprove que a mesma possua 
experiência na prestação dos serviços exigidos no processo 
licitatório (...).”
lEiA-sE:
“1. a empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnico-
operacional e/ou profissional expedido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprove que a mesma possua 
experiência na prestação dos serviços exigidos no processo 
licitatório (...).”
belém, 05 de julho de 2018.
Kleiton dos Santos Costa
Comissão Permanente de licitação
detran/Pa

protocolo: 334584
ERRAtA puBlicAção
coNcoRRêNciA púBlicA Nº 07/2018
o departamento de trânsito do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, torna pública errata junto ao edital de Concorrência 
Pública nº 07/2018, em seu anexo iv, que tem como objeto a 
contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia 
para sinalização gráfica horizontal, vertical, semafórica e obras 
civis complementares nas vias do município de breu branco, para 
nele fazer constar:
oNDE lê-sE:
“1. a empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnico-
operacional expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove que a mesma possua experiência na 
prestação dos serviços exigidos no processo licitatório (...).”
lEiA-sE:
“1. a empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnico-
operacional e/ou profissional expedido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprove que a mesma possua 
experiência na prestação dos serviços exigidos no processo 
licitatório (...).”
belém, 05 de julho de 2018.
Kleiton dos Santos Costa
Comissão Permanente de licitação
detran/Pa

protocolo: 334573
ERRAtA puBlicAção
coNcoRRêNciA púBlicA Nº 08/2018
o departamento de trânsito do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, torna pública errata junto ao edital de Concorrência 
Pública nº 08/2018, em seu anexo iv, que tem como objeto a 
contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia 
para sinalização gráfica horizontal, vertical, semafórica e obras 
civis complementares nas vias do município de barcarena, para 
nele fazer constar:

oNDE lê-sE:
“1. a empresa deverá apresentar atestado de capacidade 
técnico-operacional e profissional expedido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, que comprove que a mesma possua 
experiência na prestação dos serviços exigidos no processo 
licitatório (...).”
lEiA-sE:
“1. a empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnico-
operacional e/ou profissional expedido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprove que a mesma possua 
experiência na prestação dos serviços exigidos no processo 
licitatório (...).”
belém, 05 de julho de 2018.
Kleiton dos Santos Costa
Comissão Permanente de licitação
detran/Pa

protocolo: 334577
ERRAtA puBlicAção
coNcoRRêNciA púBlicA Nº 10/2018
o departamento de trânsito do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, torna pública errata junto ao edital de Concorrência 
Pública nº 10/2018, em seu anexo iv, que tem como objeto a 
contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia 
para sinalização gráfica horizontal, vertical, semafórica e obras 
civis complementares nas vias do município de tailândia, para 
nele fazer constar:
oNDE lê-sE:
“1. a empresa deverá apresentar atestado de capacidade 
técnico-operacional e profissional expedido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, que comprove que a mesma possua 
experiência na prestação dos serviços exigidos no processo 
licitatório (...).”
lEiA-sE:
“1. a empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnico-
operacional e/ou profissional expedido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprove que a mesma possua 
experiência na prestação dos serviços exigidos no processo 
licitatório (...).”
belém, 05 de julho de 2018.
Kleiton dos Santos Costa
Comissão Permanente de licitação
detran/Pa

protocolo: 334692
ERRAtA puBlicAção
tomADA DE pREço Nº 08/2018
o departamento de trânsito do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, torna pública errata junto ao edital de tomada 
de Preço nº 08/2018, em seu anexo iv, que tem como objeto 
a contratação de empresa para prestação de serviços de 
engenharia para sinalização gráfica horizontal, vertical e obras 
civis complementares nas vias do município de São domingos do 
araguaia, para nele fazer constar:
oNDE lê-sE:
“1. a empresa deverá apresentar atestado de capacidade 
técnico-operacional e profissional expedido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, que comprove que a mesma possua 
experiência na prestação dos serviços exigidos no processo 
licitatório (...).”
lEiA-sE:
“1. a empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnico-
operacional e/ou profissional expedido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprove que a mesma possua 
experiência na prestação dos serviços exigidos no processo 
licitatório (...).”
belém, 05 de julho de 2018.
Kleiton dos Santos Costa
Comissão Permanente de licitação
detran/Pa

protocolo: 334582
ERRAtA puBlicAção
coNcoRRêNciA púBlicA Nº 06/2018
o departamento de trânsito do estado do Pará, no uso de 
suas atribuições, torna pública errata junto ao edital de 
Concorrência Pública nº 06/2018, em seu anexo iv, que tem 
como objeto a contratação de empresa para prestação de 
serviços de engenharia para sinalização gráfica horizontal, 
vertical, semafórica e obras civis complementares nas vias do 
município de novo repartimento, para nele fazer constar:
oNDE lê-sE:
“1. a empresa deverá apresentar atestado de capacidade 
técnico-operacional e profissional expedido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, que comprove que a mesma possua 
experiência na prestação dos serviços exigidos no processo 
licitatório (...).”
lEiA-sE:
“1. a empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnico-
operacional e/ou profissional expedido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprove que a mesma possua 
experiência na prestação dos serviços exigidos no processo 
licitatório (...).”
belém, 05 de julho de 2018.
Kleiton dos Santos Costa
Comissão Permanente de licitação
detran/Pa

protocolo: 334566

Aviso DE REsultADo DE licitAção
.

Aviso DE REsultADo DE licitAção
tomADA DE pREços N° 04/2018
o departamento de trânsito do estado do Pará, através da Co-
missão Permanente de licitação, instituída pela Portaria nº 
098/2018-dg/CgP, torna público o resultado da análise e jul-
gamento da documentação e proposta de preços, referente ao 
processo licitatório tomada de Preços nº 04/2018, tipo menor 
preço global, cujo objeto trata da contratação de empresa para 
prestação de serviços de engenharia para sinalização gráfica ho-
rizontal, vertical, semafórica e obras civis complementares nas 
vias do município de acará. Considerando que após análise de-
tida e criteriosa, a Comissão Permanente de licitação declarou 
a empresa bel CaSa ConStrução Civil e ServiçoS ltda 
- me, CnPJ nº 05.783.082/0001-01, vencedora do certame su-
pra, apresentando proposta com o valor global de r$ 632.562,23 
(seiscentos e trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais 
e vinte e três centavos)
belém, 05 de julho de 2018.
Kleiton dos Santos Costa
Comissão Permanente de licitação
detran/Pa

protocolo: 334672

.

.

coNvêNio
.

ExtRAto DE coNvêNio
NúmERo Do coNvêNio: 018/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – 
detran/Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e a PolÍCia Civil 
do eStado do Pará, inscrito no CnPJ/mF n° 00.368.105/0001-
06 com interveniência SeCretaria de eStado de Segurança 
PúbliCa e deFeSa SoCial do eStado do Pará, inscrita no 
CnPJ: nº 05.054.952/0001-01
obJeto do Convênio:o presente convênio tem por objeto 
estabelecer um regime de mútua cooperação entre os 
partícipes, com vistas ao fortalecimento das ações de combate 
a criminalidade, especialmente aos delitos de trânsito, e os 
relacionados as atividades do detran/Pa.
valor do termo: r$ 4.126.324,91 (quatro milhões, cento e 
vinte e seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e um 
centavos)
dotação orçamentária:

Função: 06 Segurança Pública;

Subfunção: 125 normatização e Fiscalização;

Programa: 1425  

Projeto/atividade: 8271  

elemento de despesa: 339039
449052

outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica;
equipamentos e material Permanente;

Fonte de recursos: 0261
0661

recursos Próprios;
recursos Próprios – Superávit;

vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2020
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334681

.

.

outRAs mAtéRiAs
.

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 004/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o municipio de belém/Pa, 
CnPJ/mF n° 05.058.441/0001-68
obJeto do termo: o presente instrumento tem como objeto 
a cessão gratuita de 07 (sete) bens móveis tipo veículo/
automóvel de placa qeb6895-qeb6935-qeb6955-qeb6975-
qeb7005-qeb7015-qeb7035, marca/modelo i/Ford ranger 
xlSCd4 22C , ano de fabricação 2018, ano do modelo 
2018, renavam 1157392471-1157392897-1157393745-
1157394741-1157395330-1157395721-1157396230, 
Chassi 8aFar23n2KJ090416-8aFar23n1KJ090472-
8 a F a r 2 3 n 0 K J 0 9 0 5 6 1 - 8 a F a r 2 3 n 0 K J 0 9 0 6 2 5 -
8 a F a r 2 3 n 8 J J 0 8 4 2 2 9 - 8 a F a r 2 3 n 2 K J 0 9 0 5 1 4 -
8aFar23n1KJ090455, cor branCo ártiCo, de propriedade do 
CEDENTE, em favor da CESSIONÁRIA, que ficará alocado no 
órgão de trânsito do município e contará com solução embarcada 
(rastreador veicular, sinalizador acústico, sinalizador visual, 
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Talonário Eletrônico), e demais tecnologias de propriedade 
do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização de 
procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.
1.2 os veículos serão utilizado exclusivamente nas ações de 
trânsito realizadas no Município de BELÉM/PA e ficará sob sua 
responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão dos veículos pela 
CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334600

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 006/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – 
detran/Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o municipio de 
breu branCo/Pa, CnPJ/mF n° 34.626.440/0001-70
obJeto do termo: o presente instrumento tem como objeto a 
cessão gratuita de 01 (um) bem móvel tipo veículo/automóvel 
de placa qeb7195 , marca/modelo i/Ford ranger xlSCd4 
22C, ano de fabricação 2018, ano do modelo 2018, renavam 
1157398860, Chassi 8aFar23n3KJ090425, cor branCo ártiCo, 
de propriedade do Cedente, em favor da CeSSionária, que 
ficará alocado no órgão de trânsito do município e contará com 
solução embarcada (rastreador veicular, sinalizador acústico, 
sinalizador visual, Talonário Eletrônico), e demais tecnologias de 
propriedade do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização 
de procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.
1.2 o veículo será utilizado exclusivamente nas ações de trânsito 
realizadas no Município de BREU BRANCO/PA e ficará sob sua
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334604

ExtRAto DE tERmo DE coopERAção técNicA E 
fiNANcEiRA
NúmERo Do tERmo DE coopERAção técNicA E 
fiNANcEiRA: 006/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e a Secretaria de estado de 
desenvolvimento urbano e de obras Públicas - SedoP, CnPJ n° 
03.137.985/0001-90.
obJeto do termo: Constitui objeto do presente termo de 
Cooperação a transferência de recursos financeiros da Entidade 
concedente para o órgão convenente, para a recuperação e/ou 
pavimentação de vias urbanas em diversos municípios do estado 
do Pará distribuídos conforme região de integração, disposta no 
Plano de trabalho – anexo i.
valor do termo: r$-90.000.000,00 (noventa milhões de reais)
dotação orçamentária: 66.201 – departamento de trânsito 
do estado do Pará; Função: 26 – transporte; Subfunção: 
451– infraestrutura urbana; Programa: 1415– mobilidade e 
desenvolvimento urbano; Projeto/atividade: 7536 – Pavimentação 
e recuperação de vias urbanas – asfalto na Cidade; elemento de 
despesa: 449051 – obras e instalações; Fonte de recursos: 0261 
– recursos Próprios; 0661 – recursos Próprios - Superávit
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral

protocolo: 334673
ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 029/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – 
detran/Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o de muniCÍPio de 
SalinoPoliS/Pa, inscrito no CnPJ/mF n° 05.166.149-0001-98
obJeto do termo: o presente instrumento tem como 
objeto a cessão gratuita de 02 (dois) bem móvel tipo veículo/
automóvel de placas: qeb8155 – qeb8165 , marca/modelo i/
Ford ranger xlSCd4 22C , ano de fabricação 2018, ano do 
modelo 2018, renavam 1157432023 - 1157432171, Chassi 
8aFar23noKJ090544 – 8aFar23noKJ090544, cor branca ártico, 

de propriedade do Cedente, em favor da CeSSionária, que 
ficará alocado no órgão de trânsito do municipio e contará com 
solução embarcada (rastreador veicular, sinalizador acústico, 
sinalizador visual, Talonário Eletrônico), e demais tecnologias de 
propriedade do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização 
de procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.
os veículos serão utilizado exclusivamente nas ações de trânsito 
realizadas no Município de SALINOPOLIS/PA e ficará sob sua 
responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão dos veículos pela 
CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334648

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 016/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o municipio de itatiuba, 
CnPJ/mF n° 05.138.730/0001-77
obJeto do termo: o presente instrumento tem como objeto a 
cessão gratuita de 01 (um) bem móvel tipo veículo/automóvel 
de placa qeb7545, marca/modelo i/Ford ranger xlSCd4 
22C, ano de fabricação 2018, ano do modelo 2018, renavam 
1157404038, Chassi 8aFar23n3JJ079259, cor branCo ártiCo, 
de propriedade do Cedente, em favor da CeSSionária, que 
ficará alocado no órgão de trânsito do município e contará com 
solução embarcada (rastreador veicular, sinalizador acústico, 
sinalizador visual, Talonário Eletrônico), e demais tecnologias de 
propriedade do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização 
de procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.
1.2 o veículo será utilizado exclusivamente nas ações de 
trânsito realizadas no Município de ITAITUBA/PA e ficará sob sua 
responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão do veículo pela 
CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334617

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 019/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o muniCÍPio de maraba/
Pa, CnPJ/mF n° 05.853.163/0001-30
obJeto do termo: o presente instrumento tem como objeto a 
cessão gratuita de 03 (três) bens móveis tipo veículo/automóvel 
de placa qeb7645-qeb7675-qeb7695, marca/modelo i/Ford 
ranger xlSCd4 22C , ano de fabricação 2018, ano do modelo 
2018, renavam 1157405115-1157405280-1157405549, 
Chassi 8aFar23n0KJ090396-8aFar23n7KJ090394-
8aFar23n4JJ083885, cor branCo ártiCo, de propriedade do 
CEDENTE, em favor da CESSIONÁRIA, que ficará alocado no 
órgão de trânsito do município e contará com solução embarcada 
(rastreador veicular, sinalizador acústico, sinalizador visual, 
talonário Eletrônico), e demais tecnologias de propriedade 
do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização de 
procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.
1.2 os veículos serão utilizado exclusivamente nas ações de 
trânsito realizadas no Município de MARABÁ/PA e ficará sob sua 
responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão dos veículos pela 
CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334622

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 030/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o municipío de Santa izabel 
do Pará/Pa, CnPJ nº 05.171.699/0001-76,
obJeto do termo: 1.1 o presente instrumento tem como 
objeto a cessão gratuita de 02 (doiS) bens móveis tipo veículo/
automóvel de placa qeb 8175 – qeb 8185, marca/modelo i/
Ford ranger xlSCd4 22C, ano de fabricação 2018, ano 
do modelo 2018, renavam 1157432562 - 1157432724, 
Chassi 8aFar23nxJJ083888 – 8aFar23n0KJo90480 , cor 
branCo ártiCo, de propriedade do Cedente, em favor da 
CESSIONÁRIA, que ficará alocado no Órgão de trânsito do 
município de Santa izabel do Pará/Pa., e contará com 
solução embarcada (rastreador veicular, sinalizador acústico, 
sinalizador visual, Talonário Eletrônico), e demais tecnologias de 
propriedade do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização 
de procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.
1.2 os veículos serão utilizado exclusivamente nas ações de 
trânsito realizadas no município de Santa izabel do Pará/Pa 
e ficará sob sua responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão 
dos veículos pela CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334626

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 038/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o municipío de xinguara/
Pa, CnPJ nº 04.144.150-0001-20,
obJeto do termo: 1.1 o presente instrumento tem como 
objeto a cessão gratuita de 02 (doiS) bens móveis tipo veículo/
automóvel de placas qeb 8305 – qeb 8315, marca/modelo i/
Ford ranger xlSCd4 22C, ano de fabricação 2018, ano do 
modelo 2018, renavam 1157435510 - 1157436223 Chassi 
8aFar23n3KJ087072- 8aFar23noKJo90530 Cor branCo 
ártiCo, de propriedade do Cedente, em favor da CeSSionária, 
que ficará alocado no Órgão de Trânsito do Município de 
xinguara/Pa e contará com solução embarcada (rastreador 
veicular, sinalizador acústico, sinalizador visual, talonário 
Eletrônico), e demais tecnologias de propriedade do DETRAN/
PA, tendo como finalidade, a realização de procedimentos de 
fiscalização, educação, infraestrutura e segurança do trânsito no 
município.
1.2 os veículos serão utilizado exclusivamente nas ações de 
trânsito realizadas no Município de XINGUARA/PA e ficará sob 
sua responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão dos veículos 
pela CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334636

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 025/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – 
detran/Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o de muniCÍPio 
de ParagominaS, inscrito no CnPJ/mF n° 05.193.057/0001-78.
obJeto do termo: o presente instrumento tem como objeto 
a cessão gratuita de 02 (duas) bem móvel tipo veículo/
automóvel de placas: qeb8095 – qeb8105, marca/modelo i/
Ford ranger xlSCd4 22C , ano de fabricação 2018, ano do 
modelo 2018, renavam 1157431116 - 1157431213, Chassi 
8aFar23n9KJo90512 – 8aFar23n2KJo90481, cor branca ártico, 
de propriedade do Cedente, em favor da CeSSionária, que 
ficará alocado no órgão de trânsito do municipio e contará com 
solução embarcada (rastreador veicular, sinalizador acústico, 
sinalizador visual, talonário Eletrônico), e demais tecnologias de 
propriedade do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização 
de procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.
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os veículos serão utilizado exclusivamente nas ações de trânsito 
realizadas no Município de PARAGOMINAS/PA e ficará sob sua 
responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão dos veículos pela 
CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334640

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 014/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o municipío de dom eliSeu/
Pa, CnPJ nº 22.953.681/0001-45.
obJeto do termo: o presente instrumento tem como objeto a 
cessão gratuita de 01 (um) bem móvel tipo veículo/automóvel 
de placa qeb 7485, marca/modelo i/Ford ranger xlSCd4 
22C, ano de fabricação 2018, ano do modelo 2018, renavam 
1157403180, Chassi 8aFar23n2JJ083884, cor branCo ártiCo, 
de propriedade do Cedente, em favor da CeSSionária, que 
ficará alocado no órgão de trânsito do município de DOM ELISEU/
Pa, e contará com solução embarcada (rastreador veicular, 
sinalizador acústico, sinalizador visual, Talonário Eletrônico), 
e demais tecnologias de propriedade do detran/Pa, tendo 
como finalidade, a realização de procedimentos de fiscalização, 
educação, infraestrutura e segurança do trânsito no município.
1.2 o veículo será utilizado exclusivamente nas ações de trânsito 
realizadas no Município de DOM ELISEU/PA e ficará sob sua 
responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão do veículo pela 
CeSSionária
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334614

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 017/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o muniCÍPio de JaCunda/
Pa, CnPJ/mF n° 05.854.633/0001-80
obJeto do termo: o presente instrumento tem como objeto 
a cessão gratuita de 02 (dois) bens móveis tipo veículo/
automóvel de placa qeb7565-qeb7575, marca/modelo i/
Ford ranger xlSCd4 22C, ano de fabricação 2018, ano do 
modelo 2018, renavam 1157404283-1157404607, Chassi 
8aFar23n9KJ090395-8aFar23n9KJ087075, cor branCo 
ártiCo, de propriedade do Cedente, em favor da CeSSionária, 
que ficará alocado no órgão de trânsito do município e contará 
com solução embarcada (rastreador veicular, sinalizador acústico, 
sinalizador visual, Talonário Eletrônico), e demais tecnologias de 
propriedade do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização 
de procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.
1.2 os veículos serão utilizado exclusivamente nas ações de 
trânsito realizadas no Município de JACUNDÁ/PA e ficará sob sua 
responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão dos veículos pela 
CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334618

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 033/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – 
detran/Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o municipio de São 
geraldo do araguaia-Pa, CnPJ/mF n° 10.249.241/ooo1-22
obJeto do termo: o presente instrumento tem como objeto a 
cessão gratuita de 01 (um) bem móvel tipo veículo/automóvel 
de placa qeb8225, marca/modelo i/Ford ranger xlSCd4 
22C, ano de fabricação 2018, ano do modelo 2018, renavam 
1157433380, Chassi 8aFar23n0KJ090494, cor branCo ártiCo, 
de propriedade do Cedente, em favor da CeSSionária, que 
ficará alocado no órgão de trânsito do município e contará com 
solução embarcada (rastreador veicular, sinalizador acústico, 
sinalizador visual, Talonário Eletrônico), e demais tecnologias de 
propriedade do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização 
de procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 

segurança do trânsito no município.
1.2 o veículo será utilizado exclusivamente nas ações de trânsito 
realizadas no município de São geraldo do araguaia/Pa e 
ficará sob sua responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão do 
veículo pela CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334623

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 001/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o muniCÍPio de alenquer/
Pa, C CnPJ/mF n° 04.838.793/0001-73
obJeto do termo: o presente instrumento tem como objeto a 
cessão gratuita de 01 (um) bem móvel tipo veículo/automóvel 
de placa qeb6675, marca/modelo i/Ford ranger xlSCd4 
22C, ano de fabricação 2018, ano do modelo 2018, renavam 
1157385840, Chassi 8aFar23n0JJ083883, cor branCo ártiCo, 
de propriedade do Cedente, em favor da CeSSionária, que 
ficará alocado no órgão de trânsito do município e contará com 
solução embarcada (rastreador veicular, sinalizador acústico, 
sinalizador visual, Talonário Eletrônico), e demais tecnologias de 
propriedade do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização 
de procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.
1.2 o veículo será utilizado exclusivamente nas ações de trânsito 
realizadas no Município de ALENQUER/PA e ficará sob sua 
responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão do veículo pela 
CeSSionária
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334592

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 005/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o municipio de bragança/
Pa, CnPJ/mF n° 04.873.592/0001-07
obJeto do termo: o presente instrumento tem como objeto a 
cessão gratuita de 03 (três) bens móveis tipo veículo/automóvel 
de placa qeb7055-qeb6445-qeb7085, marca/modelo i/Ford 
ranger xlSCd4 22C , ano de fabricação 2018, ano do modelo 
2018, renavam 1157396957 -1157397198-1157397520, 
Chassi 8aFar23n1KJ090441-8aFar23n9KJ090560-
8aFar23nxJJ079257, cor branCo ártiCo, de propriedade do 
CEDENTE, em favor da CESSIONÁRIA, que ficará alocado no 
órgão de trânsito do município e contará com solução embarcada 
(rastreador veicular, sinalizador acústico, sinalizador visual, 
Talonário Eletrônico), e demais tecnologias de propriedade 
do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização de 
procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.
1.2 os veículos serão utilizado exclusivamente nas ações de 
trânsito realizadas no Município de BRAGANÇA/PA e ficará sob 
sua responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão dos veículos 
pela CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334601

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 032/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – 
detran/Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o municipío de São 
domingoS do araguaia/Pa , CnPJ nº 83.211.391/0001-10 .
obJeto do termo: o presente instrumento tem como 
objeto a cessão gratuita de 01 (um) bem móvel tipo veículo/
automóvel de placa qeb 8215, marca/modelo i/Ford ranger 
xlSCd4 22C, ano de fabricação 2018, ano do modelo 2018, 

renavam 1157433232, Chassi 8aFar23n9JJ083882, cor 
branCo ártiCo, de propriedade do Cedente, em favor da 
CESSIONÁRIA, que ficará alocado no órgão de trânsito do 
município de São domingoS do araguaia/Pa, e contará com 
solução embarcada (rastreador veicular, sinalizador acústico, 
sinalizador visual, Talonário Eletrônico), e demais tecnologias de 
propriedade do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização 
de procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.
1.2 o veículo será utilizado exclusivamente nas ações de trânsito 
realizadas no município de São domingoS do araguaia/Pa e 
ficará sob sua responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão do 
veículo pela CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334633

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 028/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o de muniCÍPio de rondon 
do Pará/Pa, inscrito no CnPJ/mF n° 04.780.953-0001-70
obJeto do termo: o presente instrumento tem como 
objeto a cessão gratuita de 02 (dois) bem móvel tipo veículo/
automóvel de placas qeb8135 – qeb8145, marca/modelo i/
Ford ranger xlSCd4 22C, ano de fabricação 2018, ano do 
modelo 2018, renavam 1157431620 - 1157431817, Chassi 
8aFar23n1KJo90486 – 8aFar23n9JJo81534, cor branCo 
ártiCo, de propriedade do Cedente, em favor da CeSSionária, 
que ficará alocado no órgão de trânsito do município e contará 
com solução embarcada (rastreador veicular, sinalizador acústico, 
sinalizador visual, Talonário Eletrônico), e demais tecnologias de 
propriedade do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização 
de procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.
os veículos serão utilizado exclusivamente nas ações de trânsito 
realizadas no Município de RONDON DO PARÁ/PA e ficará sob 
sua responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão dos veículos 
pela CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334645

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 035/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – 
detran/Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o de muniCÍPio 
de ulianoPoliS, inscrito no CnPJ/mF n° 83.334.672.0001-60
obJeto do termo: o presente instrumento tem como 
objeto a cessão gratuita de 01 (um) bem móvel tipo veículo/
automóvel de placa qeb8265, marca/modelo i/Ford ranger 
xlSCd4 22C, ano de fabricação 2018, ano do modelo 2018, 
renavam 1157434492, Chassi 8aFarn23n6JJo79272, cor 
branCo ártiCo, de propriedade do Cedente, em favor da 
CESSIONÁRIA, que ficará alocado no órgão de trânsito do 
municipio e contará com solução embarcada (rastreador veicular, 
sinalizador acústico, sinalizador visual, Talonário Eletrônico), 
e demais tecnologias de propriedade do detran/Pa, tendo 
como finalidade, a realização de procedimentos de fiscalização, 
educação, infraestrutura e segurança do trânsito no município.
o veículo será utilizado exclusivamente nas ações de trânsito 
realizadas no Município de ULIANOPOLIS/PA e ficará sob sua 
responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão do veículo pela 
CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334649
ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 009/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 eu municipío de muniCÍPio de 
CaPanema/Pa, inscrito no CnPJ/mF n° 05.149.091/0001-45
obJeto do termo: o presente instrumento tem como 
objeto a cessão gratuita de 02 (dois) bem móvel tipo veículo/
automóvel de placas: qeb7285 – qeb7315 , marca/modelo i/
Ford ranger xlSCd4 22C , ano de fabricação 2018, ano do 
modelo 2018, renavam 1157400334 - 1157400636, Chassi 
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8aFar23n6JJo76016 – 8aFar23n9KJ090431, cor branca ártico, 
de propriedade do Cedente, em favor da CeSSionária, que 
ficará alocado no órgão de trânsito do municipio e contará com 
solução embarcada (rastreador veicular, sinalizador acústico, 
sinalizador visual, Talonário Eletrônico), e demais tecnologias de 
propriedade do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização 
de procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.
os veículos serão utilizado exclusivamente nas ações de trânsito 
realizadas no Município de CAPANEMA/PA e ficará sob sua 
responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão dos veículos pela 
CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa
ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 012/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o de muniCÍPio de 
CurianoPoliS/Pa, inscrito no CnPJ/mF n° 22.938.732/0001-60.
obJeto do termo: o presente instrumento tem como 
objeto a cessão gratuita de 02 (dois) bem móvel tipo veículo/
automóvel de placas: qeb7415 – qeb7445, marca/modelo i/
Ford ranger xlSCd4 22C , ano de fabricação 2018, ano do 
modelo 2018, renavam 1157402051 - 1157402426, Chassi 
8aFar23n6JJo76016 – 8aFar23n9KJ090431, cor branca ártico, 
de propriedade do Cedente, em favor da CeSSionária, que 
ficará alocado no órgão de trânsito do municipio e contará com 
solução embarcada (rastreador veicular, sinalizador acústico, 
sinalizador visual, Talonário Eletrônico), e demais tecnologias de 
propriedade do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização 
de procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.
os veículos serão utilizado exclusivamente nas ações de trânsito 
realizadas no Município de CURIANOPOLIS/PA e ficará sob sua 
responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão dos veículos pela 
CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa
ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 013/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o de muniCÍPio de Curuça/
Pa, inscrito no CnPJ/mF n° 05.171.939/0001-60.
obJeto do termo: o presente instrumento tem como objeto a 
cessão gratuita de 01 (um) bem móvel tipo veículo/automóvel 
de placa qeb7455, marca/modelo i/Ford ranger xlSCd4 
22C, ano de fabricação 2018, ano do modelo 2018, renavam 
1157402744, Chassi 8aFar23n8JJo79256, cor branCo ártiCo, 
de propriedade do Cedente, em favor da CeSSionária, que 
ficará alocado no órgão de trânsito do municipio e contará com 
solução embarcada (rastreador veicular, sinalizador acústico, 
sinalizador visual, Talonário Eletrônico), e demais tecnologias de 
propriedade do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização 
de procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.
o veículo será utilizado exclusivamente nas ações de trânsito 
realizadas no Município de CURUÇA/PA e ficará sob sua 
responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão do veículo pela 
CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334635

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 024/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o de muniCÍPio de PaCaJá, 
inscrito no CnPJ/mF n° 22.981.427/0001-50.
obJeto do termo: o presente instrumento tem como 
objeto a cessão gratuita de 01 (um) bem móvel tipo veículo/
automóvel de placa qeb7855, marca/modelo i/Ford ranger 
xlSCd4 22C, ano de fabricação 2018, ano do modelo 2018, 
renavam 1157407762, Chassi 8aFarn23n1KJo90505, cor 
branCo ártiCo, de propriedade do Cedente, em favor da 
CESSIONÁRIA, que ficará alocado no órgão de trânsito do 
municipio e contará com solução embarcada (rastreador veicular, 
sinalizador acústico, sinalizador visual, Talonário Eletrônico), 
e demais tecnologias de propriedade do detran/Pa, tendo 
como finalidade, a realização de procedimentos de fiscalização, 

educação, infraestrutura e segurança do trânsito no município.
o veículo será utilizado exclusivamente nas ações de trânsito 
realizadas no Município de PACAJA/PA e ficará sob sua 
responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão do veículo pela 
CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334639

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 027/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – 
detran/Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o de muniCÍPio de 
redenção, inscrito no CnPJ/mF n° 04.144.168/0001-21
obJeto do termo: o presente instrumento tem como objeto a 
cessão gratuita de 01 (um) bem móvel tipo veículo/automóvel 
de placa qeb8125, marca/modelo i/Ford ranger xlSCd4 
22C, ano de fabricação 2018, ano do modelo 2018, renavam 
1157431507, Chassi 8afar23n2kjo90433, cor branCo ártiCo, 
de propriedade do Cedente, em favor da CeSSionária, que 
ficará alocado no órgão de trânsito do municipio e contará com 
solução embarcada (rastreador veicular, sinalizador acústico, 
sinalizador visual, Talonário Eletrônico), e demais tecnologias de 
propriedade do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização 
de procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.
o veículo será utilizado exclusivamente nas ações de trânsito 
realizadas no Município de REDENÇÃO/PA e ficará sob sua 
responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão do veículo pela 
CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334643

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 037/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o municipío de vitoria do 
xingu/Pa, CnPJ nº 34.887.935/0001-53
obJeto do termo: 1.1 o presente instrumento tem como objeto 
a cessão gratuita de 01 (um) bem móvel tipo veículo/automóvel 
de placa qeb 8285, marca/modelo i/Ford ranger xlSCd4 
22C, ano de fabricação 2018, ano do modelo 2018, renavam 
1157435138, Chassi 8aFar23n7JJ081533, cor branCo ártiCo, 
de propriedade do Cedente, em favor da CeSSionária, que 
ficará alocado no órgão de trânsito do município, e contará com 
solução embarcada (rastreador veicular, sinalizador acústico, 
sinalizador visual, Talonário Eletrônico), e demais tecnologias de 
propriedade do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização 
de procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.
1.2 o veículo será utilizado exclusivamente nas ações de trânsito 
realizadas no Município de VITORIA DO XINGU/PA e ficará sob 
sua responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão do veículo 
pela CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334663

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 002/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o muniCÍPio ananindeua/
Pa, CnPJ/mF n° 05.058.441/0001-68
obJeto do termo: o presente instrumento tem como objeto 
a cessão gratuita de 05 (cinco) bens móveis tipo veículo/
automóvel de placa qeb672- qeb6745- qeb6765- qeb6805- 
qeb6825, marca/modelo i/Ford ranger xlSCd4 22C , ano de 
fabricação 2018, ano do modelo 2018, renavam 1157388229-
1157388660-1157389241-1157390045-1157390568, 
Chassi 8aFar23n5JJ079263-8aFar23n9KJ090476-
8 a F a r 2 3 n 6 J J 0 8 0 6 5 0 - 8 a F a r 2 3 n 2 K J 0 9 0 4 5 0 5 -
8aFar23nxJJ076021, cor branCo ártiCo, de propriedade do 
CEDENTE, em favor da CESSIONÁRIA, que ficará alocado no 
órgão de trânsito do município e contará com solução embarcada 
(rastreador veicular, sinalizador acústico, sinalizador visual, 
Talonário Eletrônico), e demais tecnologias de propriedade 
do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização de 
procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.

1.2 os veículos serão utilizado exclusivamente nas ações de 
trânsito realizadas no Município de ANANINDEUA/PA e ficará sob 
sua responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão dos veículos 
pela CeSSionária
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334595

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 021/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o municipío de ÓbidoS/Pa, 
CnPJ nº 05.131.180/0001-64,
obJeto do termo: 1.1 o presente instrumento tem como objeto 
a cessão gratuita de 01 (um) bem móvel tipo veículo/automóvel 
de placa qeb 7765, marca/modelo i/Ford ranger xlSCd4 
22C, ano de fabricação 2018, ano do modelo 2018, renavam 
1157406618, Chassi 8aFar23n2KJ090397, cor branCo ártiCo, 
de propriedade do Cedente, em favor da CeSSionária, que 
ficará alocado no órgão de trânsito do município de Óbidos/
Pa, e contará com solução embarcada (rastreador veicular, 
sinalizador acústico, sinalizador visual, Talonário Eletrônico), 
e demais tecnologias de propriedade do detran/Pa, tendo 
como finalidade, a realização de procedimentos de fiscalização, 
educação, infraestrutura e segurança do trânsito no município.
1.2 o veículo será utilizado exclusivamente nas ações de 
trânsito realizadas no Município de ÓBIDOS/PA e ficará sob sua 
responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão do veículo pela 
CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334625

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 031/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o municipío de Santarém/
Pa, CnPJ nº 05.182.233/0001-76 .
obJeto do termo: o presente instrumento tem como objeto a 
cessão gratuita de 01 (um) bem móvel tipo veículo/automóvel 
de placa qeb 8195, marca/modelo i/Ford ranger xlSCd4 
22C, ano de fabricação 2018, ano do modelo 2018, renavam 
1157432902, Chassi 8aFar23n9KJ090462, cor branCo ártiCo, 
de propriedade do Cedente, em favor da CeSSionária, que 
ficará alocado no órgão de trânsito do município de SANTARÉM/
Pa, e contará com solução embarcada (rastreador veicular, 
sinalizador acústico, sinalizador visual, Talonário Eletrônico), 
e demais tecnologias de propriedade do detran/Pa, tendo 
como finalidade, a realização de procedimentos de fiscalização, 
educação, infraestrutura e segurança do trânsito no município.
1.2 o veículo será utilizado exclusivamente nas ações de trânsito 
realizadas no Município de SANTARÉM/PA e ficará sob sua 
responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão do veículo pela 
CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334629

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 008/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o municipio de Cametá/Pa, 
CnPJ/mF n° 05.105.283/0001-50
obJeto do termo: eis tipo veículo/automóvel de placa 
qeb7235-qeb7265, marca/modelo i/Ford ranger xlSCd4 
22C, ano de fabricação 2018, ano do modelo 2018, renavam 
1157399719-1157400091, Chassi 8aFar23n1JJ079244-
8aFar23n9KJ090607, cor branCo ártiCo, de propriedade do 
CEDENTE, em favor da CESSIONÁRIA, que ficará alocado no 
órgão de trânsito do município e contará com solução embarcada 
(rastreador veicular, sinalizador acústico, sinalizador visual, 
Talonário Eletrônico), e demais tecnologias de propriedade 
do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização de 
procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.
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1.2 os veículos serão utilizado exclusivamente nas ações de 
trânsito realizadas no Município de CAMETÁ/PA e ficará sob sua 
responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão dos veículos pela 
CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334608

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 011/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o municipio de ConCeição 
do araguaia/Pa, CnPJ/mF n° 05.070.404/0001-75
obJeto do termo: o presente instrumento tem como objeto a 
cessão gratuita de 01 (um) bem móvel tipo veículo/automóvel 
de placa qeb7395, marca/modelo i/Ford ranger xlSCd4 
22C, ano de fabricação 2018, ano do modelo 2018, renavam 
1157401837, Chassi 8aFar23n9KJ090624, cor branCo ártiCo, 
de propriedade do Cedente, em favor da CeSSionária, que 
ficará alocado no órgão de trânsito do município e contará com 
solução embarcada (rastreador veicular, sinalizador acústico, 
sinalizador visual, Talonário Eletrônico), e demais tecnologias de 
propriedade do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização 
de procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.
1.2 o veículo será utilizado exclusivamente nas ações de trânsito 
realizadas no município de ConCeição do araguaia/Pa e 
ficará sob sua responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão do 
veículo pela CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334612
poRtARiA Nº 141/2018- cDG/pAD DivERsos, de 
04/07/2018.
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 processosdisciplinares;
ConSiderando os termos do memorando nº 23/2018 – Com. 
de Pad, de 27.06.2018, instaurado através da Portaria nº 41 
/2017 –Cgd/Pad, de 29.11.2017, publicada no doe nº 33.616 
de 01 de dezembro de 2017,onde é exposto a necessidade de 
nomeação de deFenSor dativo para atuar no processo admi-
nistrativo nº 2016/477693.
reSolve:
i – deSignar, o servidor estável José ribamar do nascimen-
to, agente de trânsito, matrícula funcional nº57201705/1, para 
na condição de defensor dativo, apresentar defesa escrita, bem 
como adotar as providências cabíveis em favor do ex-servidor 
comissionado vanderlei da Silva Freitas, indiciado pela Comissão 
Processando instaurado pela Portaria nº 41/2017-Cgd/Pad, o 
qual devidamente citado, apresentou defesa considerada inepta 
e pífia, e conforme disposição do artigo 220 e seus parágrafos da 
Lei nº 5.810/94, figura na condição de revel;
ii – o prazo para apresentação da defesa escrita iniciar-se-á da 
data em que o defensor dativo tiver ciência de sua designação;
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
Fábio de oliveira moura
Corregedor – Chefe / detran-Pa
poRtARiA Nº 014/2018-cGD/pAD, de 03/04/2018.
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, investigativa ou acusatória, e/ou 
processo disciplinar;
ConSiderando o teor dos documentos e informações 
constantes dos autos da investigação Preliminar, sob o protocolo 
n° 2014/405094, que apurou irregularidades relacionadas a 
baixa de comunicação de venda do veículo de placa nSl 8232/Pa;
ConSiderando a manifestação exarada no Parecer n° 
264/2018-Corregedoria, que sugere pela necessidade de 
instauração Processo administrativo disciplinar, para apuração 
de responsabilidades de servidores,

r e S o l v e:
i – inStaurar Processo administrativo disciplinar em face do 
servidor V. S. F., matrícula nº 5911771/1, com a finalidade de 
apurar responsabilidade pelos fatos constantes do processo em 
referência e demais fatos conexos.
ii – deSignar os servidores márcio luiz araújo bittencourt, 
motorista, matrícula n° 57202609/2, rita de Cássia varela 
Pinheiro, auxiliar de trânsito, matrícula nº 57194031/1 e 
Joaquim José aguiar rodrigues, assistente de trânsito, matrícula 
n° 80845574/1, para, sob a presidência do primeiro, apurarem 
esses fatos, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme o 
artigo 208 da lei 5.810/94, devendo a Comissão observar as 
disposições contidas nos artigos 204 a 222 do mesmo dispositivo 
legal, assegurando ao acusado os princípios constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa.
iii – À Coordenadoria de Procedimentos disciplinares 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
Fábio de oliveira moura
Corregedor Chefe– detran/Pa
Portaria nº 4284/2017-dg/CgP

protocolo: 334340

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 034/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o municipío de tailândia/
Pa, CnPJ nº 22.941.355/0001-18
obJeto do termo: 1.1 o presente instrumento tem como 
objeto a cessão gratuita de 02 (doiS) bens móveis tipo veículo/
automóvel de placa qeb 8245 – qeb 8255, marca/modelo i/
Ford ranger xlSCd4 22C, ano de fabricação 2018, ano do 
modelo 2018, renavam 1157433550 - 1157433879, Chassi 
8aFar23n7JJ079264 – 8aFar23n9KJ090414 , cor branCo 
ártiCo, de propriedade do Cedente, em favor da CeSSionária, 
que ficará alocado no Órgão de trânsito do município de 
tailândia/Pa., e contará com solução embarcada (rastreador 
veicular, sinalizador acústico, sinalizador visual, talonário 
Eletrônico), e demais tecnologias de propriedade do DETRAN/
PA, tendo como finalidade, a realização de procedimentos de 
fiscalização, educação, infraestrutura e segurança do trânsito no 
município.
1.2 os veículos serão utilizado exclusivamente nas ações de 
trânsito realizadas no Município de TAILÂNDIA/PA e ficará sob 
sua responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão dos veículos 
pela CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334634

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 023/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – 
detran/Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o de muniCÍPio 
de ourilandia do norte/Pa, inscrito no CnPJ/mF n° 
22.980.643.0001-81.
obJeto do termo: o presente instrumento tem como objeto a 
cessão gratuita de 01 (um) bem móvel tipo veículo/automóvel 
de placa qeb7825, marca/modelo i/Ford ranger xlSCd4 
22C, ano de fabricação 2018, ano do modelo 2018, renavam 
1157407355, Chassi 8aFar23n7JJ079247, cor branCo ártiCo, 
de propriedade do Cedente, em favor da CeSSionária, que 
ficará alocado no órgão de trânsito do municipio e contará com 
solução embarcada (rastreador veicular, sinalizador acústico, 
sinalizador visual, Talonário Eletrônico), e demais tecnologias de 
propriedade do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização 
de procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.
o veículo será utilizado exclusivamente nas ações de trânsito 
realizadas no Município de OURILÂNDIA DO NORTE/PA e ficará 
sob sua responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão do 
veículo pela CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334638

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 026/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – 
detran/Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o de muniCÍPio de 
ParauaPebaS/Pa, inscrito no CnPJ/mF n° 22.980.999.0001-15
obJeto do termo: o presente instrumento tem como 

objeto a cessão gratuita de 01 (um) bem móvel tipo veículo/
automóvel de placa qeb8155, marca/modelo i/Ford ranger 
xlSCd4 22C, ano de fabricação 2018, ano do modelo 2018, 
renavam 1157431329, Chassi 8aFarr23n2JJ079253, cor 
branCo ártiCo, de propriedade do Cedente, em favor da 
CESSIONÁRIA, que ficará alocado no órgão de trânsito do 
municipio e contará com solução embarcada (rastreador veicular, 
sinalizador acústico, sinalizador visual, Talonário Eletrônico), 
e demais tecnologias de propriedade do detran/Pa, tendo 
como finalidade, a realização de procedimentos de fiscalização, 
educação, infraestrutura e segurança do trânsito no município.
o veículo será utilizado exclusivamente nas ações de trânsito 
realizadas no Município de PARAUAPEBAS/PA e ficará sob sua 
responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão do veículo pela 
CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334642
ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 018/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o de muniCÍPio de Juruti/
Pa, inscrito no CnPJ/mF n° 05.257.555.0001-37
obJeto do termo: o presente instrumento tem como objeto a 
cessão gratuita de 01 (um) bem móvel tipo veículo/automóvel 
de placa qeb7625, marca/modelo i/Ford ranger xlSCd4 
22C, ano de fabricação 2018, ano do modelo 2018, renavam 
1157404950, Chassi 8aFar23n9KJo90610, cor branCo ártiCo, 
de propriedade do Cedente, em favor da CeSSionária, que 
ficará alocado no órgão de trânsito do municipio e contará com 
solução embarcada (rastreador veicular, sinalizador acústico, 
sinalizador visual, Talonário Eletrônico), e demais tecnologias de 
propriedade do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização 
de procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.
o veículo será utilizado exclusivamente nas ações de trânsito 
realizadas no Município de JURUTI/PA e ficará sob sua 
responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão do veículo pela 
CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa
ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 020/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – 
detran/Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o de muniCÍPio 
de marituba/Pa, inscrito no CnPJ/mF n° 01.611.666.0001-49.
obJeto do termo: o presente instrumento tem como 
objeto a cessão gratuita de 03 (três) bem móvel tipo veículo/
automóvel de placas: qeb7705 – qeb7725 –qeb7755 
, marca/modelo i/Ford ranger xlSCd4 22C , ano de 
fabricação 2018, ano do modelo 2018, renavam 1157405727 
– 1157405980 - 1157406332, Chassi 8aFar23nxJJ080649 – 
8aFar23n7JJo79250 – 8aFar23n1KJo90584, cor branca ártico, 
de propriedade do Cedente, em favor da CeSSionária, que 
ficará alocado no órgão de trânsito do municipio e contará com 
solução embarcada (rastreador veicular, sinalizador acústico, 
sinalizador visual, Talonário Eletrônico), e demais tecnologias de 
propriedade do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização 
de procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.
os veículos serão utilizado exclusivamente nas ações de trânsito 
realizadas no Município de MARITUBA/PA e ficará sob sua 
responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão dos veículos pela 
CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa
ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 022/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – 
detran/Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o de muniCÍPio 
de oriximiná/Pa, inscrito no CnPJ/mF n° 05.131.081.0001-82
obJeto do termo: o presente instrumento tem como 
objeto a cessão gratuita de 02 (dois) bem móvel tipo veículo/
automóvel de placas qeb7795 – qeb7805, marca/modelo i/
Ford ranger xlSCd4 22C, ano de fabricação 2018, ano do 
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modelo 2018, renavam 1157406880 - 1157407096, Chassi 
8aFar23noJJ074374 – 8aFar23n8JJo74378, cor branCo 
ártiCo, de propriedade do Cedente, em favor da CeSSionária, 
que ficará alocado no órgão de trânsito do município e contará 
com solução embarcada (rastreador veicular, sinalizador acústico, 
sinalizador visual, Talonário Eletrônico), e demais tecnologias de 
propriedade do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização 
de procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.
os veículos serão utilizado exclusivamente nas ações de trânsito 
realizadas no Município de ORIXIMINÁ/PA e ficará sob sua 
responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão dos veículos pela 
CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334646

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 036/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o de muniCÍPio de vigia 
de nazaré, inscrito no CnPJ/mF n° 05.531.606.0001-95
obJeto do termo: o presente instrumento tem como 
objeto a cessão gratuita de 01 (um) bem móvel tipo veículo/
automóvel de placa qeb8275, marca/modelo i/Ford ranger 
xlSCd4 22C, ano de fabricação 2018, ano do modelo 2018, 
renavam 1157434921, Chassi 8aFarn23n6JJo79272, cor 
branCo ártiCo, de propriedade do Cedente, em favor da 
CESSIONÁRIA, que ficará alocado no órgão de trânsito do 
municipio e contará com solução embarcada (rastreador veicular, 
sinalizador acústico, sinalizador visual, Talonário Eletrônico), 
e demais tecnologias de propriedade do detran/Pa, tendo 
como finalidade, a realização de procedimentos de fiscalização, 
educação, infraestrutura e segurança do trânsito no município.
o veículo será utilizado exclusivamente nas ações de trânsito 
realizadas no Município de VIGIA DE NAZARÉ/PA e ficará sob sua 
responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão do veículo pela 
CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334650

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 007/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o municipio de breveS/Pa, 
CnPJ/mF n° 04.876.389/0001-94
obJeto do termo: o presente instrumento tem como 
objeto a cessão gratuita de 01 (um) bem móvel tipo veículo/
automóvel de placa qeb7215, marca/modelo i/Ford ranger 
xlSCd4 22C, ano de fabricação 2018, ano do modelo 2018, 
renavam1157399360, Chassi 8aFar23n3JJ079262, cor 
branCo ártiCo, de propriedade do Cedente, em favor da 
CESSIONÁRIA, que ficará alocado no órgão de trânsito do 
município e contará com solução embarcada (rastreador veicular, 
sinalizador acústico, sinalizador visual, Talonário Eletrônico), 
e demais tecnologias de propriedade do detran/Pa, tendo 
como finalidade, a realização de procedimentos de fiscalização, 
educação, infraestrutura e segurança do trânsito no município.
1.2 o veículo será utilizado exclusivamente nas ações de 
trânsito realizadas no Município de BREVES/PA e ficará sob sua 
responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão do veículo pela 
CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334606

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 010/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o municipio de CaStanHal/
Pa, CnPJ/mF n° 05.121.991/0001-84
obJeto do termo: o presente instrumento tem como objeto a 
cessão gratuita de 03 (três) bens móveis tipo veículo/automóvel 
de placa qeb7335-qeb7365-qeb7375, marca/modelo i/Ford 

ranger xlSCd4 22C , ano de fabricação 2018, ano do modelo 
2018, renavam 1157400903-1157401187- 1157401519, 
Chassi 8aFar23n7KJ090413-8aFar23n2KJ090402-
8aFar23n9KJ090557, cor branCo ártiCo, de propriedade do 
CEDENTE, em favor da CESSIONÁRIA, que ficará alocado no 
órgão de trânsito do município e contará com solução embarcada 
(rastreador veicular, sinalizador acústico, sinalizador visual, 
Talonário Eletrônico), e demais tecnologias de propriedade 
do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização de 
procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.
1.2 os veículos serão utilizado exclusivamente nas ações de 
trânsito realizadas no Município de CASTANHAL/PA e ficará sob 
sua responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão dos veículos 
pela CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334611

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 015/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o municipio de igaraPé - 
miri, CnPJ/mF n° 05.191.333./0001-69
obJeto do termo: o presente instrumento tem como objeto 
a cessão gratuita de 02 (dois) bens móveis tipo veículo/
automóvel de placa qeb7125 -qeb7535, marca/modelo i/
Ford ranger xlSCd4 22C , ano de fabricação 2018, ano do 
modelo 2018, renavam 1157403422- 1157403821, Chassi 
8aFar23n1KJ087071-8aFar23n6JJ079255, cor branCo 
ártiCo, de propriedade do Cedente, em favor da CeSSionária, 
que ficará alocado no órgão de trânsito do município e contará 
com solução embarcada (rastreador veicular, sinalizador acústico, 
sinalizador visual, Talonário Eletrônico), e demais tecnologias de 
propriedade do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização 
de procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.
1.2 os veículos serão utilizado exclusivamente nas ações de 
trânsito realizadas no Município de IGARAPÉ-MIRI/PA e ficará 
sob sua responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão dos 
veículos pela CeSSionária.
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334615

ExtRAto DE tERmo DE cEssão DE uso
NúmERo Do tERmo DE cEssão DE uso: 003/2018
ParteS: departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
Pa, CnPJ n° 04.822.060/0001-40 e o municipio de barCarena/
Pa, CnPJ/mF n° 05.058.458/0001-15
obJeto do termo: o presente instrumento tem como objeto a 
cessão gratuita de 03 (três) bens móveis tipo veículo/automóvel 
de placa qeb6835-qeb6855-qeb6885, marca/modelo i/Ford 
ranger xlSCd4 22C , ano de fabricação 2018, ano do modelo 
2018, renavam 1157391173-1157391823-1157392129, 
Chassi 8aFar23n2KJ090478-8aFar23n2JJ079270-
8aFar23n5JJ081532, cor branCo ártiCo, de propriedade do 
CEDENTE, em favor da CESSIONÁRIA, que ficará alocado no 
órgão de trânsito do município e contará com solução embarcada 
(rastreador veicular, sinalizador acústico, sinalizador visual, 
Talonário Eletrônico), e demais tecnologias de propriedade 
do DETRAN/PA, tendo como finalidade, a realização de 
procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.
1.2 os veículos serão utilizado exclusivamente nas ações de 
trânsito realizadas no Município de BARCARENA/PA e ficará sob 
sua responsabilidade. Sendo vedada a sub - cessão dos veículos 
pela CeSSionária
vigênCia: início: 05/07/2018 término: 04/07/2019
Foro: belém
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador reSPonSável: andrea Yared de oliveira 
HaSS
andrea Yared de oliveira HaSS
diretora geral – detran/Pa

protocolo: 334598

FUNDO DE INVESTIMENTO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA

.

.

.

poRtARiA
.

poRtARiA Nº 013/2018 – fispBElém 04 DE julHo DE 
2018
belarmira Fátima Souza PantoJa, diretora e ordenadora de 
despesa do Fundo de investimento de Segurança Pública - FiSP, 
por designação legal, etc,...
ConSiderando: os processos licitatórios desenvolvidos pela 
ComiSSão de liCitação e Cotação eletrôniCa do Fundo de 
investimento de Segurança Pública – FiSP:
ConSiderando: o conteúdo do Processo 2017/475867 em que 
o delegado geral solicita aquisição com instalação de gruPo 
gerador de 120Kva com escapamento e quadro de comando 
completo, para suprir necessidades do núcleo de inteligência 
Policial e da diretoria de informática, manutenção e estatística / 
dime da Polícia Civil do estado do Pará;
ConSiderando: os termos do ofício 218/2018 de 03.07.2018 
e CONTRATO 031/2018-FISP, firmado com a empresa DELTA 
máquinaS ltda;
reSolve:designar os servidores abaixo relacionados para 
comporem a Comissão derecebimento do equipamentos acima 
mencionado:
- Presidente: leonardo JoSino CardoSo - mat. 5107733;
- membro:maíra Cristina barros de azevedo - mat. 54185815;
barroso Caldas Fonseca – mat: 5913713.
regiStra-Se, Publique-Se e CumPra-Se
belarmira Fátima Souza PantoJadiretora e ordenadora do 
FiSP

protocolo: 334027
poRtARiA Nº 014/2018 – fispBElém 05 DE julHo DE 2018
belarmira Fátima Souza PantoJa, diretora e ordenadora de 
despesa do Fundo de investimento de Segurança Pública - FiSP, 
por designação legal, etc,...
ConSiderando: os processos licitatórios desenvolvidos pela 
ComiSSão de liCitação e Cotação eletrôniCa do Fundo de 
investimento de Segurança Pública – FiSP:
ConSiderando: o conteúdo do Processo 2017/355474 em 
que o diretor do ieSP solicita aquisição de ar CondiCionado 
SPlit PiSo-teto, 60,000 btuS, para suprir necessidades do 
inStituto de enSino e Segurança do Pará-ieSP;
 reSolve:designar os servidores abaixo relacionados para 
comporem a Comissão derecebimento do equipamentos acima 
mencionado:
 - Presidente: ronaldo Camara da Silva – CaP qoabm mat. 
5452732-1;
- membro:andrelino Ferreira diaS – Sgt bm mat. 5602327;
marCelo SantoS da Silva – Sgt bm mat: 5398100.
 regiStra-Se, Publique-Se e CumPra-Se
belarmira Fátima Souza PantoJa
diretora e ordenadora do FiSP

protocolo: 334519
poRtARiA Nº 012/2018 - fisp BElém 05 DE julHo DE 
2018
belarmira Fátima Souza PantoJa, diretora e ordenadora 
de despesa do Fundo de investimento de Segurança Pública - 
FiSP, por designação legal, etc,...ConSiderando: os processos 
licitatórios desenvolvidos pela Comissão de licitação e Cotação 
Eletrônica do Fundo de Investimento de Segurança Pública – 
FiSP:
ConSiderando: a necessidade de acompanhamento, 
Fiscalização, recebimento e Conferência de ServiçoS e 
materiaiS destinados à PolÍCia Civil do eStado do Pará;
ConSiderando: ainda, o ofício nº 219/2018 – gab/da/dgPC, 
de 03.07.2018,
reSolve:deSignar os servidores abaixo relacionados, para 
comporem as respectivas comissões, para acompanharem os 
procedimentos de aquisições efetuados pelo FiSP, de interesse da 
PolÍCia Civil, pelo período de um ano, a contar de 24.06.2018:
1- reCebimento de materiaiS de ConSumo e Permanente:
- Presidente: maÍra CriStina barroS de azevedo – mF: 
54185815/2;
- membros:barroso Caldas Fonseca – mF: 5913713/2;
virço barata da Silva – mF: 73536.
2- reCebimento de ServiçoS de inFormátiCa:
- Presidente: maria do P. S. rebelo de andrade PiCanço – 
mF: 5072832/2;
- membros:Sérgio de oliveira duarte – mF: 5232910/1;
- luira de Souza Campos – mF: 55585927/4.
3- aComPanHamento e FiSC. de obraS, reFormaS e 
ServiçoSdeengenHaria:
- Presidente: marCo aurélio lourenço gonçalveS – mF: 
57188140/1;
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- membros:Fernando luis moraes da Câmara – mF: 55590300/1;
Karina rodrigues benetti – mF: 5186536/2.
4- reCebimento de veÍCuloS, ÓleoS, FluÍdoS e PneuS 
automotivoS:
- Presidente: JoSé roberto do rego Ferreira – mF: 
5858984/1
- membros:João ricardo Souza da Costa – mat: 3157334/1
eduardo Fernandes nunes – mF: 57201617.
5- reCebimento e FiSCalização de outroS ServiçoS:
-Presidente: deiSY neY ramoS de CaStro lemoS – mF: 
5824672/1;
-membros:maíra Cristina barros de azevedo – mF: 54185815/2;
Cristiane duarte andadre – mF: 541945323.
6- reCebimento e ConFerênCia de materiaiS béliCoS:
- Presidente: agnaldo CardoSo aquino – mF: 5399866/2
- membros: maíra Cristina barros de azevedo – mF: 54185815/2;
dirceu oliveira nascimento – mF: 5436076
regiStra-Se, Publique-Se e CumPra-Se
belarmira Fátima Souza PantoJadiretora e ordenadora do 
FiSP

protocolo: 334016

.

.

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA 
PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

.

poRtARiA N° 698/18-GAB/susipE
Belém-pA, 28 de junho de 2018.
deSignar o servidor Sandro SantoS de aguiar, para 
responder pela direção da C.t.marambaia, no período de 01 a 30 
de julho de 2018, em substituição ao titular edlin anSelmo de 
lima, que se estaráem gozo de férias regulamentares.
ordenador: miCHell mendeS duranS da Silva
Superintendente do Sistema Penitenciário do estado do Pará

protocolo: 334131
portaria n° 627/2018-GAB/susipEBelém-pA, 29 de 
junhode2018. o Superintendente do Sistema Penitenciário 
doestado do Pará, no uso de suas atribuições legais,
ConSiderando o disposto na lei nº 8.322,de 14 de 
dezembrode2015;
ConSiderando as diretrizes de gestão pública do governo do 
estado do Pará;
reSolve:
art. 1º - ConCeder aos servidores gilberto messias da Silva 
- matricula Funcional nº 5938720, Jaksiley gomes Portela - 
matricula Funcional nº 5898668, mailson andré Felix de Sousa - 
matricula Funcional nº 8001293 ocupante da função de motorista 
a Gratificação de Tempo Integral no incidente sobre o padrão 
do vencimento do cargo exercido, a contar de 13/06/2018. dê-
Se CiênCia, regiStre-Se e CumPra-Se. miCHell mendeS 
duranS da Silva Superintendente do Sistema Penitenciário do 
estado do Pará

protocolo: 334287
licENçA pAtERNiDADE
poRtARiA Nº 2623/2018 – DGp/susipE BElém/pA, 05 
DE julHo DE 2018.
nome: Fabio marCelino queiroz, matrícula nº 5934984/1, 
agente Prisional;
assunto: licença Paternidade.
Período: 24/06/2018 a 03/07/2018.

protocolo: 334474
poRtARiA Nº 751/2018-GAB/susipE
dispõe sobre a capacitação de servidores da Superintendência 
do Sistema Penitenciário, quanto a gestão de Solicitações de 
Serviços em Help desk.
o Superintendente do Sistema Penitenciário do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
ConSiderandoo disposto no inciso ii do art. 2 da lei estadual 
n° 8.322, de 14 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a 
reestruturação da Superintendência do Sistema Penitenciário do 
estado do Pará.
ConSiderandoa necessidade de oferecer capacitação 
continuada aos servidores desta SuSiPe, visando aprimorar 
e atualizar os conhecimentos concernentes à sua conduta na 
prestação do serviço público, bem como das consequências dos 
atos ilícitos cometidos no exercício da função ou em decorrência 
da mesma
reSolve:
art. 1º autorizar a formação da 5ª turma para o Curso de 
gestão de Solicitações de Serviços em Help desk para Servidores 
Penitenciários da região metropolitana de belém, a ser realizado 
pela escola de administração Penitenciária – eaP, conforme 
discriminação abaixo:
dia:10 de Julho de 2018.
Horário: 08h30 às 16h20.
Local: EAP – Campus Belém (Rua Santo Antônio S/N, entre 

Presidente vargas e Frei gil – antiga Sede da SuSiPe)
art. 2º ConvoCar os servidores, abaixo relacionados, para 
compor a turma v do curso de gestão de Solicitações de 
Serviços em Help desk para Servidores Penitenciários da região 
metropolitana de belém:
CaeF:
maria de JeSuS CoSta alveS- aSSiStente adminiStrativo
CaS:
aldalena maria da Cruz Serrão- aSSiStente 
adminiStrativo
CavS:
marCia bernadetH rabelo Portugal da CoSta- 
aSSiStente adminiStrativo
Cear:
geiSe CoelHo de oliveira-aSSiStente adminiStrativo
Cl:
manuela Carneiro de moraeS- aSSiStente 
adminiStrativo
dgP:
maria daS graçaS evangeliSta Silva- aSSiStente 
adminiStrativo
eriCa Santiago monteiro- aSSiStente adminiStrativo
CtP:
maria de JeSuS Ferreira Cordovil– aSSiStente 
adminiStrativo
dlPi:
Flávia rodrigueS Pereira- aSSiStente adminiStrativo
eaP:
roSeane doS SantoS marinHo- aSSiStente 
adminiStrativo
gComP:
bruna de SouSa Silva inetH- aSSiStente adminiStrativo
nPeo:
agnaldo domingueS de CaStro - aSSiStente 
adminiStrativo
CgP:
davYSon alex oliveira amador- aSSiStente 
adminiStrativo
dar:
Fernando Sérgio CoelHo Junior- aSSiStente 
adminiStrativo
daP:
Pedro Paulo SantoS de SouSa- aSSiStente 
adminiStrativo
dab:
Helio Silva viana- aSSiStente adminiStrativo
deC:
ana Claudia de oliveira PiranHa- aSSiStente 
adminiStrativo
marilene azevedo trindade- aSSiStente adminiStrativo
dlCC:
João meirelleS PoSSante- aSSiStente adminiStrativo
dlPi:
antonio KaYo Serra teixeira meSquita- aSSiStente 
adminiStrativo
art. 3º Fica estabelecida a freqüência de 75% (setenta e cinco) 
do curso como requisito para conclusão com aproveitamento.
art.4º em caso de impossibilidade em participar do curso, o 
servidor deverá comunicar por escrito, com ciência da chefia 
imediata, à escola de administração Penitenciária – eaP.
Art. 5º A interrupção da participação no curso sem justificativa 
e a não conclusão por motivo de freqüência poderá implicar em 
responsabilização administrativa.
art. 6º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-Se CiênCia, Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
belém-Pa, 04 de julho de 2018.
miCHell mendeS duranS da Silva
Superintendente do Sistema Penitenciário do estado do Pará

protocolo: 334137
poRtARiA N° 722/18-GAB/susipE
Belém-pA, 28 de junho de 2018.
deSignar a servidora CleanY barboSa raPoSo, para 
responder pela direção da C.t.altamira, no período de 02 a 31 
de julho de 2018, em substituição a titular Claudia andrade 
da Silva, que se estaráem gozo de férias regulamentares.
ordenador: miCHell mendeS duranS da Silva
Superintendente do Sistema Penitenciário do estado do Pará

protocolo: 334133

.

.

ADmissão DE sERviDoR
.

ADmissão DE sERviDoR
Contratar mediante Processo Seletivo Simplificado, autorizada 
através do processo nº 2018/63621 de 05 de março de 2018 , os 
Servidores temporários,conforme vigência relacionada no anexo 
desta Portaria.
ato: Portaria nº 752/ 2018- gab/SuSiPe

Órgão: SuPerint do SiSt PenitenCiario do eStado Para
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:miCHeline CarvalHo de andrade em 
substituição a geane lopes martins
data de admissão: 06/07/2018 término vínculo: 05 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em enFermagem
ordenador: miCHell mendeS duranS da Silva

protocolo: 334697
Contratar mediante Processo Seletivo Simplificado, 
autorizada através do processo nº 2017/440644 de 02 de 
maio de 2018 , nº 2017/63594, de 05 de março de2018, nº 
2017/537515 de 09 de janeiro de 2018, nº 2018/63594 de 05 
de março de 2018 e nº 2018/63182 de 24 de abril de 2018, os 
Servidores temporários,conforme vigência relacionada no anexo 
desta Portaria.
ato: Portaria nº 746/ 2018- gab/SuSiPe
Órgão: SuPerint do SiSt PenitenCiario do eStado Para
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:Cleber marCelo diaS Pinto
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : aSSiStente adminiStrativo
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:ana Selma CardoSo da Serra
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : aSSiStente adminiStrativo
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:Cleneide CoelHo CoSta
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : aSSiStente adminiStrativo
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:FabrÍCio Figueiredo de oliveira
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : aSSiStente adminiStrativo
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:melina marCelino vieira
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : aSSiStente adminiStrativo
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:SHirllY daS graçaS raYol de oliveira
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : aSSiStente adminiStrativo
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:PatrÍCia Helena braga araúJo
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : aSSiStente adminiStrativo
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:geineFi rodrigueS magalHãeS
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : aSSiStente adminiStrativo
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:elaine minelle Pereira duarte
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : aSSiStente adminiStrativo
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:oCilene teixeira do naSCimento
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : aSSiStente adminiStrativo
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:Janaina FernandeS rabelo
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor :téCniCo em geStão PenitenCiária-
PSiCÓlogo
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:Soraia SCHneroFF
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : aSSiStente adminiStrativo
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:luiz CarloS abreu leite
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : aSSiStente adminiStrativo
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:anderSon JoSé de andrade reiS
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : motoriSta
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:Paulo antonio de JeSuS
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : motoriSta
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:CarloS magno FariaS maia
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : motoriSta
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:Saulo da Silva CinHa
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor :motoriSta
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:Warli da Silva marinHo
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor :motoriSta
modalidade de admiSSão: temPorário
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nome do Servidor:maYra rolla Siqueira
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em geStão PenitenCiária – 
teraPeuta oCuPaCional
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:Claudileno Souza do naSCimento
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em geStão PenitenCiária – 
teraPeuta oCuPaCional
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:rogério tavareaS da Cruz
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em geStão PenitenCiária - 
PSiCÓlogo
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:odaléa do SoCorro lobato da CunHa
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em geStão PenitenCiária - 
odontÓlogo
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:moniCa mariane de oliveira nuneS
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em geStão PenitenCiária - 
enFermagem
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:ClÍCia Fernanda Pinto SantoS
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em geStão PenitenCiária 
-enFermagem
ordenador: miCHell mendeS duranS da Silva

protocolo: 334134
ADmissão DE sERviDoR
Contratar mediante Processo Seletivo Simplificado, autorizada 
através do processo nº 2017/440644 de 02 de maio de 
2018e nº 2018/63182 de 24 de abril de 2018, os Servidores 
temporários,conforme vigência relacionada no anexo desta 
Portaria.
Ato: poRtARiA Nº 749/ 2018- GAB/susipE
Órgão: SuPerint do SiSt PenitenCiario do eStado Para
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:lindalva da Silva duarte
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em enFermagem
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:ivana Claudia moreira nauar
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em geStão PenitenCiária- 
Serviço SoCial
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:leandra Ferreira de Souza aguiar
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em enFermagem
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:ana Claudia Furtado de CarvalHo
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em enFermagem
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:eudoxia maria PalHeta CardoSo
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em enFermagem
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:JéSSiCa CriStina da Silva FreitaS
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em geStão PenitenCiária- 
médiCo
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:CleYton Fabiano de Sena
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em enFermagem
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:FranCiSCa elinete lira de liSboa
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em enFermagem
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor: WilSon alveS da CoSta Junior
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : motoriSta
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor: KatYuSCia do SoCorro de oliveira 
menezeS de oliveira
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em geStão PenitenCiária-
aSSiStente SoCial
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:dalva Ferreira garCia
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em geStão PenitenCiária-
PSiCÓlogo
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:Sabrina da roCHa ribeiro
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em enFermagem

modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:glauCe SimeY medeiroS da Silva
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em enFermagem
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:Claudia Fernanda barboSa Silva
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em geStão PenitenCiária- 
Serviço SoCial
ordenador: miCHell mendeS duranS da Silva

protocolo: 334656
ADmissão DE sERviDoR
Ato: poRtARiA Nº 748/2018-pNAisp/ GAB/susipE
Órgão: SuPerint do SiSt PenitenCiario do eStado Para
Contratação de servidor temporário, conforme o termo de 
Cooperação técnica nº004/2017, processos nº 2018/242529 de 
26 de junho de 2018 e nº 2018/204182 de 30 de maio de 2018, 
conforme vigência relacionada no anexo desta Portaria.
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor: mariete CHagaS da Silva
data de admissão: 05 /07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor: téCniCo em geStão PenitenCiária-
PSiCÓlogo
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor: JoSenilda Silva moraeS
data de admissão: 05 /07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor: téCniCo em geStão PenitenCiária- 
enFermagem
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor: Paulo Sergio loPeS de oliveira
data de admissão: 05 /07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor: téCniCo em geStão PenitenCiária-
médiCo
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor: Jaqueline monteiro oliveira
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor: téCniCo em enFermagem
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor: marCoS antonio marqueS SamPaio
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04/07/2019
Cargo do Servidor: téCniCo em enFermagem
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor: roSimeire xavier granJa CamPoS
data de admissão: 05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor: téCniCo em geStão PenitenCiária- 
Serviço SoCial
ordenador: miCHell mendeS duranS da Silva

protocolo: 334551
ADmissão DE sERviDoR
Contratar em caráter de substituição, mediante Processo Seletivo 
Simplificado, autorizada através dos processos nº 2017/253513 
de 20 de junho de 2017 , nº 2018/265826 de 26 de junho de 
2018 e nº 2018/239570 de 14 de junhode 2018os servidores, 
não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
Ato: poRtARiA Nº 747/ 2018- GAB/susipE
Órgão: SuPerint do SiSt PenitenCiario do eStado Para
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor: FranCiSCo CamPoS barroSem substituição 
aricardo José nascimento dos Santos
data de admissão:05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : agente PriSional
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor: neY PeriSon PonteS doS SantoSem 
substituição aWalbe magalhães leal
data de admissão:05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : agente PriSional
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:CHarleS Simão Souza do naSCimento 
em substituição a José de lima mendes
data de admissão:05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : agente PriSional
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor: marllon glazianne oliveira rodrigueS 
em substituição a marcelo bezerra da Silva
data de admissão:05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : agente PriSional
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:elen Suzana Pereira marinHo em 
substituição aKassia lorena goudinho nunes
data de admissão:04/07/2018 término vínculo: 03 /07/2019
Cargo do Servidor : aSSiStente adminiStrativo
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:em substituição a
data de admissão:04/07/2018 término vínculo: 03 /07/2019
Cargo do Servidor : agente PriSional
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor: luzimarY leão Parreira da Silvaem 
substituição aFernanda nazaré da luz almeida
data de admissão:05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em geStão PenitenCiária-

PSiCÓlogo
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor: William JonatHaS da Silva barradaSem 
substituição aalexandre dos Santos da Silva
data de admissão:05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : agente PriSional
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor: Walle CardoSo da CoStaem substituição 
agerânio Junior baia Pinto
data de admissão:05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : agente PriSional
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor: nilCe andreza Prata ribeiroem 
substituição aedvaldo Junior dos anjos Pinho
data de admissão:05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : teCniCo em enFermagem
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:FranCidalva do eSPirito Santo 
borgeSem substituição a leonel alexandre Cardoso teixeira
data de admissão:05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em enFermagem
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:Selma Silva da Silva em substituição a 
Francely do socorro Silva de lima
data de admissão:05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em enFermagem
 modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:renata de menezeS tinoCo em substituição 
a Antônio Alexandre leite da silva
data de admissão:05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : agente PriSional
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor: Serginaldo lima da Silvaem substituição 
amaria terezinha Santiago da cruz
data de admissão:05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em enFermagem
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:JoSé Sergio SouSa da Silva em 
substituição aricardo William danássio de almeida
data de admissão:05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : agente PriSional
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:CYntHia de Carla oeiraS de vaSConCeloS 
em substituição aWashington luiz Pereira
data de admissão:05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em geStão PenitenCiária-
aSSiStente SoCial
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:Pablo CriStiano moraeS PetrideS em 
substituição aguardiano Santana
data de admissão:05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : agente PriSional
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor: vilma teixeira maCedo e m substituição a 
edilany de nazaré vanzeler viana
data de admissão:05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em enFermagem
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:tHiago CarvalHo maCedo em substituição 
a Jackson rodrigues araújo
data de admissão:05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : agente PriSional
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor: daYane terza CarvalHo Pereiraem 
substituição aSianne de oliveira rodrigues
data de admissão:05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : aSSiStente adminiStrativo
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:ageu Ferreira da Silva FilHoem 
substituição a Junior Cesar gomes marques
data de admissão:05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : agente PriSional
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:glaube r doS SantoS Souzaem 
substituição a marilia monteiro Palheta
data de admissão:05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em enFermagem
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor: eriCa douzane Silva vaSConCeloSem 
substituição a denival de Castro tavares bittencourt
data de admissão:05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor :téCniCa em enFermagem
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:odaleila Ferreira CarvalHoem 
substituição aeucileneSilva lisboa
data de admissão:05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em enFermagem
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:marCoS viniCiuS daS neveS FranCoem 
substituição aCamila Fernandes Sena alves



 diário oFiCial nº 33651   61Sexta-feira, 06 DE JULHO DE 2018 

data de admissão:05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em geStão PenitenCiária-
odontÓlogo
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:ConCeição de Fatima PonteS diaSem 
substituição a Conceição de Fatima Pontes dias
data de admissão:05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em geStão PenitenCiária-
médiCa
modalidade de admiSSão: temPorário
nome do Servidor:Heliomar de Souza oliveira em 
substituição a arnaldo da Costa vales
data de admissão:05/07/2018 término vínculo: 04 /07/2019
Cargo do Servidor : téCniCo em enFermagem
ordenador: miCHell mendeS duranS da Silva

protocolo: 334631

.

.

téRmiNo DE víNculo DE sERviDoR
.

Ato: tERmo DE DistRAto
- término de vínculo: 01/07/2018
motivo: a Pedido
Órgão: SuPerint do SiSt PenitenCiario do eSt do Para
Servidor temporário: allan riCardo alveS da Paixão.
matrícula: 5931361/2 - Função: agente PriSional
- término de vínculo: 03/07/2018
motivo: diStrato unilateral
Órgão: SuPerint do SiSt PenitenCiario do eSt do Para
Servidor temporário: PerCilia auguSta Santana da Silva.
matrícula: 5917855/2 - Função: téC. em geStão PenitenCiária 
- enFermagem
ordenador: miCHell mendeS duranS da Silva

protocolo: 334684

.

.

licENçA mAtERNiDADE
.

licENçA mAtERNiDADE
poRtARiA Nº 2624/2018 – DGp/susipE Belém/pA, 05 
DE julHo DE 2018.
nome: Kelvia Samara de SouSa, matrícula nº 5908082/2, 
agente Prisional.
assunto: licença maternidade.
Período: 01/06/2018 a 27/11/2018.

protocolo: 334477

ERRAtA
.

Errata da publicação do contrato Administrativo nº. 
077/2018/susipE no DoE nº. 33650 de 05/07/2018 sob 
o nº de protocolo 333416.
onde se lê:
vigência: 28/06/2018 a 27/06/2018 (12 meses).
leia-se:
vigência: 28/06/2018 a 27/06/2019 (12 meses).

protocolo: 334129
Errata da publicação do contrato Administrativo nº. 
066/2018/susipE no DoE nº. 33650 de 05/07/2018 sob 
o nº de protocolo 333413.
onde se lê:
vigência: 04/07/2018 a 03/07/2018 (12 meses).
leia-se:
vigência: 04/07/2018 a 03/07/2019 (12 meses).

protocolo: 334124
Errata da publicação do contrato Administrativo nº. 
075/2018/susipE no DoE nº. 33650 de 05/07/2018 sob 
o nº de protocolo 333414.
onde se lê:
vigência: 04/07/2018 a 03/07/2018 (12 meses).
leia-se:
vigência: 04/07/2018 a 03/07/2019 (12 meses).

protocolo: 334127
Errata da publicação do contrato Administrativo nº. 
082/2018/susipE no DoE nº. 33650 de 05/07/2018 sob 
o nº de protocolo 333417.
onde se lê:
vigência: 04/07/2018 a 03/07/2018 (12 meses).
leia-se:
vigência: 04/07/2018 a 03/07/2019 (12 meses).

protocolo: 334130

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto: 063
exercício: 2018
Pregão eletrôniCo nº 006/2018/SuSiPe
objeto: o objeto do presente termo de Contrato é a contratação 
dos serviços de locação de Scanner Corporal – PlS nº 208/2016, 
que serão prestados nas condições estabelecidas no edital do 
Pregão Eletrônico AMGESP nº 10.522/2017 e na proposta nele 

vencedora, os quais integram este instrumento, independente 
de transcrição.
valor total: r$ 2.398.665,60 (dois milhões, trezentos e noventa 
e oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta 
centavos)
data da assinatura: 28/06/2018
vigência: 28/06/2018 a 28/06/2019 (12 meses).
Contratado: vmi SiStemaS de Segurança
endereço: av. Hum, nº 55 – bairro: distrito industrial genesco 
aparecido de oliveira
CeP: 33.400-000, lagoa Santa/mg
ordenador: miCHell mendeS duranS da Silva

protocolo: 334138

.

.

supRimENto DE fuNDo
.

poRtARiA Nº 2622/2018
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
timÓteo riCardo da Silva loPeS – matrícula: 54191894
aSSeSSor – aCS
Programa de trabalho: 528338 - Fonte de recurso – 0101000000
natureza de trabalho: 339030 – valor: r$ 750,00
natureza de trabalho: 339039 – valor: r$ 500,00
ordenador: miCHell mendeS duranS da Silva

protocolo: 334261

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
cultuRA

.

.

.

ADmissão DE sERviDoR
.

ADmissão DE sERviDoR tEmpoRÁRio
Contratação mediante Processo Seletivo Simplificado, autorizada 
através do processo nº 2018/41860, de 30 de janeiro de 2018.
Órgão: Secretaria de estado de Cultura - SeCult
nome: Keila de JeSuS martinS loPeS.
Cargo: técnico em gestão Pública - Contador
ato: Contrato adminiStrativo nº 004/2018
vigência: 06.07.2018 a 05.07.2019

protocolo: 334182
ADmissão DE sERviDoR tEmpoRÁRio
Contratação mediante Processo Seletivo Simplificado, autorizada 
através do processo nº 2018/41860, de 30 de janeiro de 2018.
Órgão: Secretaria de estado de Cultura - SeCult
nome: rodrigo lima araúJo Ferreira.
Cargo: técnico em gestão Pública - Contador
ato: Contrato adminiStrativo nº 003/2018
vigência: 06.07.2018 a 05.07.2019

protocolo: 334184

licENçA pRêmio
.

GovERNo Do EstADo Do pARÁ
sEcREtARiA DE EstADo DE cultuRA

poRtARiA Nº 190 DE 04 DE julHo DE 2018.
o SeCretário de eStado de Cultura, no uso de suas 
atribuições legais e, considerando os termos do Processo nº 
2018/284032, de 25.06.18;
r e S o l v e:
ConCeder ao servidor valdir mártireS CoelHo, matrícula 
nº 31470/1, ocupante do cargo de Consultor Jurídico do estado, 
30 (trinta) dias restantes de liCença Prêmio, no período 
de 07.07.18 a 06.08.18, referentes ao triênio 09.05.1989 a 
08.05.1992.
dê-Se CiênCia, Publique-Se e CumPra-Se.
Secretaria de estado de Cultura, em 04 de julho de 2018.
Paulo roberto CHaveS FernandeS
Secretário de estado de Cultura/SeCult

protocolo: 334103

outRAs mAtéRiAs
.

poRtARiA Nº 162 DE 21 DE juNHo DE 2018
o SeCretário de eStado de Cultura, no uso de suas 
atribuições legais, e, considerando os termos do decreto 
estadual nº 1.960/2018, de 18.01.2018, publicado no diário 
Oficial do Estado nº 33.542, de 22.01.2018,
r e S o l v e:
i - revogar, a contar de 11.06.2018, as Portarias nºs 195/15, 
de 09.04.2015, publicada no Diário Oficial do Estado nº 
32.868, de 16.04.2015, 153/15, de 12.03.2015, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 32.849, de 18.03.2015, 152/15, de 
12.03.2015, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.849, de 
18.03.2015, 143/15, de 12.03.2015, publicada no Diário Oficial 

do estado nº 32.849, de 18.03.2015, que cederam os servidores 
abaixo discriminados àFundação Cultural do estado do Pará – 
FCP, respectivamente, com ônus para o Orgão cessionário:

NomE mAtRículA cARGo
maria de Fátima lima barroso 32026-1 assistente administrativo

maria de lourdes moraes da Silva 715026-1 técnico em gestão Cultural
maria de nazaré de la rocque Corrêa 10154-1 assistente administrativo

verá lúcia Souza da Silva 32948-1 assistente administrativo

 ii - Ceder, a contar de 11.06.2018, os servidores abaixo 
discriminados, àFundação Cultural do estado do Pará – FCP, com 
ônus para o Orgão cessionário, pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
podendo ser prorrogado pelo mesmo período:

NomE mAtRículA cARGo
maria de Fátima lima barroso 32026-1 assistente administrativo

maria de lourdes moraes da Silva 715026-1 técnico em gestão Cultural
maria de nazaré de la rocque Corrêa 10154-1 assistente administrativo

verá lúcia Souza da Silva 32948-1 auxiliar administrativo

iii - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo os seus efeitos a contar de 11.06.2018.
dê-Se CiênCia, Publique-Se e CumPra-Se.
Secretaria de estado de Cultura, em 21 de junho de 2018.
Paulo roberto CHaveS FernandeS
Secretário de estado de Cultura/SeCult

protocolo: 334671
poRtARiA Nº 213 DE 05 DE julHo DE 2018
o SeCretário de eStado de Cultura, no uso de suas 
atribuições legais, e, considerando os termos do decreto 
estadual nº 1.960/2018, de 18.01.2018, publicado no diário 
Oficial do Estado nº 33.542, de 22.01.2018, e, considerando 
ainda, os termos do Processo nº 2018/127912, de 22.03.2018;
r e S o l v e:
i – revogar, a contar de 06 de julho de 2018, a Portaria nº 
238/06, de 01.09.06, publicada no Diário Oficial do Estado, de 
11.09.06, que cedeu o servidor JoSé aluÍzio eSteveS braSil, 
matrícula nº 187208/2, ocupante do cargo de téc. ass. educ. lic 
P, à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEEL, com ônus 
ao Órgão Cessionário.
ii - Ceder, a contar de 06 de julho de 2018, o servidor JoSé 
aluÍzio eSteveS braSil, matrícula nº 187208/2, ocupante do 
cargo de téc. ass. educ. lic P, à Secretaria de estado de esporte 
e Lazer - SEEL, com ônus para o Orgão cessionário, pelo prazo 
de até 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período.
dê-Se CiênCia, Publique-Se e CumPra-Se.
Secretaria de estado de Cultura, em 05 de julho de 2018.
Paulo roberto CHaveS FernandeS
Secretário de estado de Cultura/SeCult

protocolo: 334581
poRtARiA Nº 215 DE 05 DE julHo DE 2018
o SeCretário de eStado de Cultura, no uso de suas 
atribuições legais, e, considerando os termos do decreto 
estadual nº 1.980/2018, de 18.01.2018, publicado no diário 
Oficial do Estado nº 33.542, de 22.01.2018, e, considerando 
ainda, o Processo nº 2018/161696, de 11.04.2018,
r e S o l v e:
Convalidar, a cessão das servidoras de cargo efetivo, 
relacionadas abaixo, cedidas para Fundação Santa Casa de 
Misericórdia do Pará, com ônus para o Orgão cessionário, pelo 
prazo de até 02 (dois) anos, a contar de 06.07.2018, podendo 
ser prorrogado por igual período.

matrícula Nome
5719152/1 ana Paula Santana loPeS
57191451/1 aleSSandra da ConCeição SoareS martinS Souza

dê-Se CiênCia, Publique-Se e CumPra-Se.
Secretaria de estado de Cultura, em 05 de julhode 2018.
Paulo roberto CHaveS FernandeS
Secretário de estado de Cultura/SeCult

protocolo: 334644
poRtARiA Nº 212 DE 05 DE julHo DE 2018
o SeCretário de eStado de Cultura, no uso de suas 
atribuições legais, e, considerando os termos do decreto 
estadual nº 1.980/2018, de 18.01.2018, publicado no diário 
Oficial do Estado nº 33.542, de 22.01.2018, e, considerando 
ainda, o Processo nº 2018/291047, de 28.06.2018,
r e S o l v e:
i - Ceder, o servidor mário CarloS Penna mourão Júnior, 
matrícula nº 716340/1, ocupante do cargo de assistente 
administrativo, à assembleia legislativa do estado do Pará - 
alePa, pelo prazo de até 01 (um) ano, a contar de 01.07.2018, 
podendo ser prorrogado, com ônus para o Órgão cedente, 
observando o reembolso pelo Órgão cessionário, da remuneração 
do servidor, acrescido dos valores dos encargos sociais, nos 
termos do art. 6º, §§ 1º e 2º, do decreto nº 1.980/2018, de 
18.01.2018.
ii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.07.2018.
dê-Se CiênCia, Publique-Se e CumPra-Se.
Secretaria de estado de Cultura, em 05 de julhode 2018.
Paulo roberto CHaveS FernandeS
Secretário de estado de Cultura/SeCult

protocolo: 334678
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poRtARiA Nº 214 DE 05 DE julHo DE 2018
o SeCretário de eStado de Cultura, no uso de suas 
atribuições legais, e, considerando os termos do decreto 
estadual nº 1.960/2018, de 18.01.2018, publicado no diário 
Oficial do Estado nº 33.542, de 22.01.2018, e, considerando 
ainda, os termos do Processo nº 2018/161696, de 11.04.2018;
r e S o l v e:
i – revogar, a contar de 06 de julho de 2018, a Portaria nº 
078/12, de 29.02.12, publicada no Diário Oficial do Estado, de 
01.03.12, que cedeu o servidor JoCimar Siqueira da Silva, 
matrícula nº 32395/1, ocupante do cargo de assistente admi-
nistrativo, à Secretaria de estado de Justiça e direitos Humanos 
- SEJUDH, com ônus ao Órgão Cessionário.
ii - Ceder, a contar de 06 de julho de 2018, o servidor JoCimar 
Siqueira da Silva, matrícula nº 32395/1, ocupante do cargo 
de assistente administrativo, à Secretaria de estado de Justiça 
e Direitos Humanos - SEJUDH, com ônus ao Órgão Cessionário, 
pelo prazo de até 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por 
igual período.
dê-Se CiênCia, Publique-Se e CumPra-Se.
Secretaria de estado de Cultura, em 05 de julho de 2018.
Paulo roberto CHaveS FernandeS
Secretário de estado de Cultura/SeCult

protocolo: 334597

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

poRtARiA
.

poRtARiA Nº 340 DE 06 DE julHo DE 2018.
a Presidente da Fundação Cultural do estado do Pará no uso de 
suas atribuições legais,
ConSiderando o disposto no decreto n° 4.437 de 20 de agosto 
de 1986, nos termos da lei n° 5.322 de 26 de junho de 1986, 
alterada pelas leis n° 6.576 de 03 de setembro de 2003 e n° 
8.096, de 1° de janeiro de 2015; e pelos decretos do governador 
do estado do Pará, publicados no doe n° 32.798 de 01 de janeiro 
de 2015 e no doe n° 33.111 de 19 de abril de 2016,
ConSiderando a manifestação da Procuradoria Jurídica sobre 
a realização do Concurso“manifestações Culturais”, durante 
o exercício de 2018, constante no Processo administrativo n° 
2018/196294,
reSolve:
art. 1º -revogar o edital de n° 008/2018- Prêmio manifestações 
Culturais;
art. 2º- esta Portaria entra em vigor a contar da data da 
publicação.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
dina maria CeSar de oliveira
Presidente da Fundação Cultural do estado do Pará

protocolo: 334209

licENçA pRêmio
.

poRtARiA colEtivA Nº 341 DE 05 DE julHo DE 2018
a 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 janeiro de 2015, e pelo decreto 
do governador do estado do Pará, publicados no doe nº 32.798 
de 01 de janeiro de 2015 e no doe nº 33.111 de 19 de abril de 
2016;
ConSiderando, o que dispõe o art. 98 da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
ConSiderando, ainda os termos dos Processos nº 2018/291698 
e 2018/289380;
reSolve:
ConCeder, licença Prêmio aos servidores abaixo:
i – Cézar auguSto maCHado martinS, matrícula nº 
5903358/1, ocupante do cargo técnico em gestão de informática, 
30(trinta) dias no período de 19/07/2018 a 17/08/2018, 
referente ao triênio 02/01/2013 a 01/01/2016;
ii- tHYago guedelHa de oliveira, matrícula nº 8015555/1, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, 60(sessenta) 
dias, no período de 07/08/2018 a 05/10/2018, referente ao 
triênio 18/01/2015 a 17/01/2018.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
dina maria CéSar de oliveira
Presidente da Fundação Cultural do estado do Pará – FCP

protocolo: 334524

Aviso DE licitAção
.

pREGão ElEtRôNico Nº 031/2018
nº Processo:/2018/173426
Objeto: Aquisição de refil e filtros para bebedouro com 
tampa, pingadeira e pés em aço inox, com torneira destinada 
ao atendimento das necessidades do público em geral que 
freqüentam os espaços da Fundação Cultural do estado do Pará, 
Curro velho, Casa da linguagem e Casa das artes.
valor estimado: r$ 9.983,10
local: www.comprasgovernamentais.gov.br - uaSg 925489
data de abertura: 19/07/2018
Hora: 09:30h - horário de brasília
responsável: marcelo Fernandes brazão
dotação orçamentária: 46202.13.391.1444 atividade: 8428, 
Fonte: 0101, natureza: 339030;
ordenador: dina maria Cesar de oliveira

protocolo: 334195

DiÁRiA
.

poRtARiA Nº 339 DE 05 DE julHo DE 2018
a Presidente da Fundação Cultural do estado do 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 de janeiro de 2015 
e pelo decreto do governador do estado do Pará, publicados no 
doe nº 32.798, de 1º de janeiro de 2015, e doe nº 33.111 de 
19 de abril de 2016,
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 2018/297017 de 03 de julho 
de 2018;
reSolve:
i - autorizar o servidor abaixo a viajar ao municipio de mocajuba/
Pa, no período de 06 a 07/07/2018, com a finalidade de conduzir 
servidora que irá fiscalizar ações de responsabilidade executiva 
desta FCP.

matrícula Nome Cargo
54185640/3 raimundo ConCeiCao de CaStilHo motoriSta

ii - Conceder de acordo com as bases legais vigentes1 ½ (uma 
e meia) diária ao servidor acima, que se deslocará conforme 
item i, totalizando r$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta 
centavos).
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
dina maria CeSar de oliveira
Presidente da Fundação Cultural do estado do Pará/FCP

protocolo: 333994

outRAs mAtéRiAs
.

AltERAção
ConSiderando, o processo nº 2018/287321 de 26 de junho 
de 2018; memorando nº 129/2018 de 03 de julho de 2018; 
despacho da CoF, página 17, data 04/07/2018,
reSolve,
i - alterar na Portaria nº 324 de 28/06/2018, publicada no 
doe 33.647 de 29/06/2018, no item i onde consta o período 01 
a 08/07/2018, para o PerÍodo de 06 a 13/07/2018.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
dina maria CeSar de oliveira
Presidente da Fundação Cultural do estado do Pará /FCP

protocolo: 334082
AltERAção
ConSiderando, o processo nº 2018/287304 de 26 de junho 
de 2018; memorando nº 127/2018 de 03 de julho de 2018; 
despacho da CoF, página 21, data 04/07/2018,
reSolve,
i - alterar na Portaria nº 322 de 28/06/2018, publicada no 
doe 33.647 de 29/06/2018, no item i onde consta o período 01 
a 07/07/2018, para o PerÍodo de 06 a 12/07/2018.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
dina maria CeSar de oliveira
Presidente da Fundação Cultural do estado do Pará /FCP

protocolo: 334059
AltERAção
ConSiderando, o processo nº 2018/287315 de 26 de junho 
de 2018; memorando nº 128/2018 de 03 de julho de 2018; 
despacho da CoF, página 19, data 04/07/2018,
reSolve,
i - alterar na Portaria nº 323 de 28/06/2018, publicada no 
doe 33.647 de 29/06/2018, no item i onde consta o período 01 
a 07/07/2018, para o PerÍodo de 06 a 12/07/2018.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
dina maria CeSar de oliveira
Presidente da Fundação Cultural do estado do Pará /FCP

protocolo: 334068
poRtARiA Nº 338 DE 04 DE julHo DE 2018.
a PreSidente da Fundação Cultural do eStado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais,

ConSiderando o disposto no decreto nº 4.437, de 20 de 
agosto de 1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho 
de 1986, alterada pelas leis nº 6.576, de 03 de setembro de 
2003 e nº 8.096, de 1º de janeiro de 2015; e pelos decretos do 
governador do estado do Pará, publicados no doe nº 32.798 
de 01 de janeiro de 2015 e no doe nº 33.111 de 19 de abril de 
2016,
ConSiderando o procedimento licitatório na modalidade 
concurso, regulamentado pelo edital nº 007/2018, referente 
ao concurso “Pauta livre”, que exige a publicação do resultado 
final da HABILITAÇÃO do concurso e a delegação de atribuições 
constantes no item 5.6 do mesmo edital.
reSolve:
Art. 1º. A Comissão executiva torna público o resultado final da 
Habilitação do edital “Pauta livre”, de acordo com o disposto 
no item 5.6 do edital nº 007/2018,
Art. 2º. Ratifico os candidatos habilitados, já publicados na POR-
taria nº 326 de28 de JunHo de 2018.
art. 3º. divulgar a relação dos membros do ConSelHo de 
Pauta das atividades artístico-culturais conforme item 6.1 do 
mesmo edital: ana Claudia PinHeiro gonSaga, Suzane 
Claudia gomeS Pereira, zara Fabiola de azevedo gentil 
e Waldete brito Silva de FreitaS.
art. 4º revogam-se as disposições em contrário.
art. 5º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
dina maria CeSar de oliveira
Presidente da Fundação Cultural do estado do Pará.

protocolo: 334058
AltERAção
ConSiderando, o processo nº 2018/287325 de 26 de junho 
de 2018; memorando nº 130/2018 de 03 de julho de 2018; 
despacho da CoF, página 20, data 04/07/2018,
reSolve,
i - alterar na Portaria nº 325 de 28/06/2018, publicada no 
doe 33.647 de 29/06/2018, no item i onde consta o período 01 
a 07/07/2018, para o PerÍodo de 06 a 12/07/2018.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
dina maria CeSar de oliveira
Presidente da Fundação Cultural do estado do Pará /FCP

protocolo: 334095

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

poRtARiA
.

poRtARiA N° 140/2018
o Superintendente da Fundação Carlos gomes, usando de 
suas atribuições legais, conferidas pelo art. 19 da lei 5.810 de 
24.01.1994;
aSSunto: deSignação de FiSCal aCordo de CooPeração 
téCniCa
ConSiderando o disposto no decreto nº 870/2013 publicado 
no doe 32.496 de 7 de outubro de 2013;
ConSiderando a necessidade de maior controle sobre a 
execução do acordo de Cooperação técnica nº 007/2018, 
conforme o processo nº 2018/278765;
CONSIDERANDO ainda os princípios da moralidade e eficiência 
da administração Pública que norteia esta gestão;
reSolve:
deSignar o servidor reginaldo de Souza viana, matrícula 
funcional nº 57193887/1, para assumir a função de fiscal do 
acordo de Cooperação técnica nº 007/2018, a partir de 05 de 
julho de 2018.
dê-Se CiênCia, PubliCa-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
belém-Pa, 05 de julho de 2018.
Suely Fraiha
 Superintendente em exercício

protocolo: 334432

.

.

ADmissão DE sERviDoR
.

Órgão: Fundação Carlos Gomes
Cargo: técnico de administração e Finanças - Ciências 
Contábeis
autorizo: Processo 2018/242986
ato: Contrato nº 023/2018
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Servidor: Wilson Paiva dos reis
assinatura: 04.07.2018
vigência: 04.07.2018 a 03.07.2019
autorização: Contratação temporária através do PSS-005/2018 
autorizada pelo processo 2018/262821 e o processo acima citado 
(juntada), não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
ordenador: Suely Fraiha – Superintendente em exercício - FCg

protocolo: 334200

.

.

tERmo DE coopERAção técNicA
.

AcoRDo DE coopERAção: 007/2018.
exerCÍCio: 2018.
obJeto: Cooperação técnica da FCg à realização do Projeto 
“Carlos gomes na deixa Falar”.
valor total: 00,00.
aSSinatura: 05/07/2018.
vigênCia: 05/07/2018 a 04/01/2019.
ParteS: Fundação Carlos gomes e associação do Conjunto 
Habitacional Júlia Seffer – ACHAJUS, estabelecida no Conjunto 
Júlia Seffer, Rua 11, nº 25-A, Aguas Lindas, Ananindeua/PA, 
CeP: 67.020-490.
autorização ProC. nº: 2018/278765.
ordenador: Paulo José Campos de melo, superintendente.

protocolo: 334420

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE comuNicAção

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE 
RADIODIFUSÃO

.

Aviso DE licitAção
.

pREGão ElEtRôNico Nº 013/2018
pRocEsso Nº 2018/221523
objeto: aquisição de 01 (um) ComPutador imaC Pro.
responsável pelo certame: benedito ivo Santos Silva
local de abertura: Portal Comprasnet (uaSg:925807)
data da abertura: 18/07/2018
Hora da abertura: 09:00 hs
dotação orçamentária:
Funcional: 65.201.24.722.1424.8236
elemento de despesa: 44.90.52
Fonte: 0101
Pi: 4190008236C
retirada do edital:
www.comprasgovernamentais.gov.br
www.compraspara.pa.gov.br
www.portalcultura.com.br
belém, 05 de julho de 2018.
ordenadora: adelaide oliveira de lima Pontes
Presidente da FuntelPa

protocolo: 334478

.

.

féRiAs
.

poRtARiA N° 396/2018, DE 04 DE julHo DE 2018.
a Presidente da Fundação Paraense de radiodifusão – FuntelPa, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto 
governamental de 11 de Janeiro de 2011 e de acordo com a lei 
nº. 7.215 de 03 de novembro de 2008;
r e S o l v e:
ConCeder, férias regulamentares aos funcionários abaixo 
relacionados, lotados nesta Fundação Paraense de radiodifusão:

Servidor matrÍCula Per. 
aquiSitivo PerÍodo gozo

adilson José barjonas de miranda 7003315/1 2016/2017 01/08/2018 a 30/08/2018
antonio Carlos Ferreira Pacheco 7003994/1 2017/2018 01/08/2018 a 30/08/2018
antonio Jorge da Silva Cardoso 7003951/1 2017/2018 01/08/2018 a 30/08/2018

benedito ivo Santos Silva 57195066/5 2017/2018 01/08/2018 a 30/08/2018
brenda Fonseca maciel 57198524/2 2016/2017 13/08/2018 a 11/09/2018

Cláudio luiz oliviet lobato 7005008/1 2017/2018 01/08/2018 a 30/08/2018
Cleber Pena Cardoso 55585598/2 2017/2018 01/08/2018 a 30/08/2018

daniella Cristina m. de lima 5890331/ 1 2017/2018 07/08/2018 a 05/09/2018
erica lima da Silva 54197316/2 2017/ 2018 06/08/2018 a 04/09/2018

José elias Pinto da Silva 5890286/1 2017/2018 01/08/2018 a 24/08/2018
Julianna Fernandes de Souza 57234094/2 2017/2018 01/08/2018 a 30/08/2018

luciano athayde mourão 5140714/1 2016/2017 01/08/2018 a 30/08/2018

Servidor matrÍCula Per. 
aquiSitivo PerÍodo gozo

manoel dos Santos alves 7003218/1 2017/2018 01/08/2018 a 30/08/2018
manoel Pedro vilhena da Silva 5140692/1 20172018 01/08/2018 a 30/08/2018

renata Claudia martins Ferreira 54180150/6 2017/2018 01/08/2018 a 30/08/2018
rosana rodrigues de lima 7003463/1 2016/2017 01/08/2018 a 30/08/2018

Suely araújo de góis 57195066/2 2017/2018 02/07/2018 a 31/07/2018
Yzomar ricardo Silva nascimento 5319099/5 2017/2018 01/08/2018 a 30/08/2018

augusto de alencar da Silva 5909811/2 2017/2018 16/07/2018 a 14/08/2018

regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
adelaide oliveira de lima PonteS
Presidente da FuntelPa

protocolo: 333958

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
EDucAção

.

.

.

ADmissão DE sERviDoR
.

modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1507/2018-eldorado 
doS CaraJáS
nome do Servidor: JuCilene da Silva e Silva
Cargo do Servidor: Servente
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1508/2018-ananindeua
nome do Servidor: diego vale doS SantoS
Cargo do Servidor: vigia
data de admissão: 29/06/2018
término vínculo: 28/06/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1509/2018-belém
nome do Servidor: FranCiSCo de aSSiS de almeida PonteS
Cargo do Servidor: vigia
data de admissão: 29/06/2018
término vínculo: 28/06/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1510/2018-ananindeua
nome do Servidor: roSemarY da CunHa SouSa matoS
Cargo do Servidor: merendeira
data de admissão: 29/06/2018
término vínculo: 28/06/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1511/2018-benevideS
nome do Servidor: FranCiSCo de aSSiS nuneS maCHado
Cargo do Servidor: vigia
data de admissão: 03/07/2018
término vínculo: 02/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1512/2018-eldorado 
doS CaraJáS
nome do Servidor: maria CriStina da Silva Silva
Cargo do Servidor: merendeira
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1513/2018-eldorado 
doS CaraJáS
nome do Servidor: Calebe naSCimento da Silva
Cargo do Servidor: vigia
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1514/2018-ParauaPebaS
nome do Servidor: elton JoSe alveS SantoS
Cargo do Servidor: vigia
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1515/2018-ParauaPebaS
nome do Servidor: luiz CarloS vieira e CarvalHo
Cargo do Servidor: vigia
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 20/11/17, através do processo nº 457994/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1516/2018-Curuçá
nome do Servidor: iane raquel barata guimaraeS
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 27/04/18, através do processo nº 13850/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1517/2018-CaStanHal
nome do Servidor: larYSSa YaSSue barreiroS Yano 
Ceribeli
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 27/04/18, através do processo nº 13850/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1518/2018-belém
nome do Servidor: Cintia de Paula da Silva rodrigueS
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 27/04/18, através do processo nº 13850/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1519/2018-ParagominaS
nome do Servidor: Claudio andre PinHeiro de Souza
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 27/04/18, através do processo nº 13850/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1520/2018-belém
nome do Servidor: denilSon goulart CaStro
Cargo do Servidor: vigia
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305//2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1521/2018-bagre
nome do Servidor: oCinaldo da Silva SanCHeS
Cargo do Servidor: vigia
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data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305//2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1522/2018-ananindeua
nome do Servidor: FabriCio doS SantoS Paiva
Cargo do Servidor: vigia
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305//2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1523/2018-goianéSia 
do Pará
nome do Servidor: maYana da Silva CardoSo
Cargo do Servidor: vigia
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305//2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1524/2018-iPixuna do 
Pará
nome do Servidor: roSiene da Silva SantoS
Cargo do Servidor: merendeira
data de admissão: 29/06/2018
término vínculo: 28/06/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 20/11/17, através do processo nº 457994//2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1525/2018-ParagominaS
nome do Servidor: maria miguel moreira CHaveS
Cargo do Servidor: Servente
data de admissão: 29/06/2018
término vínculo: 28/06/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 20/11/17, através do processo nº 457994//2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1526/2018-irituia
nome do Servidor: maria roSileia da vera Cruz
Cargo do Servidor: merendeira
data de admissão: 29/06/2018
término vínculo: 28/06/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 20/11/17, através do processo nº 457994//2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1527/2018-irituia
nome do Servidor: Paulo Pedro PeniCHe barboSa
Cargo do Servidor: Servente
data de admissão: 29/06/2018
término vínculo: 28/06/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 20/11/17, através do processo nº 457994//2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1528/2018-ParagominaS
nome do Servidor: maria da Paz CoSta igleziaS
Cargo do Servidor: Servente
data de admissão: 29/06/2018
término vínculo: 28/06/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 20/11/17, através do processo nº 457994//2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1529/2018-dom eliSeu
nome do Servidor: Silvana vieira FialHo
Cargo do Servidor: aSSiStente adminiStrativo
data de admissão: 29/06/2018
término vínculo: 28/06/2019

observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 20/11/17, através do processo nº 457994//2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1530/2018-dom eliSeu
nome do Servidor: raiane Santana marqueS
Cargo do Servidor: merendeira
data de admissão: 29/06/2018
término vínculo: 28/06/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 20/11/17, através do processo nº 457994//2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1531/2018-dom eliSeu
nome do Servidor: leonardo CarvalHo do naSCimento
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de admissão: 29/06/2018
término vínculo: 28/06/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 20/11/17, através do processo nº 457994//2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1532/2018-mãe do rio
nome do Servidor: Pedro orivaldo Cordeiro maia
Cargo do Servidor: vigia
data de admissão: 29/06/2018
término vínculo: 28/06/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305//2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1533/2018-mãe do rio
nome do Servidor: FranCiSCo CHaveS loPeS
Cargo do Servidor: vigia
data de admissão: 29/06/2018
término vínculo: 28/06/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305//2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1534/2018-dom eliSeu
nome do Servidor: raimunda borgeS doS SantoS
Cargo do Servidor: Servente
data de admissão: 29/06/2018
término vínculo: 28/06/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 20/11/17, através do processo nº 457994//2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1535/2018-irituia
nome do Servidor: roSeli de oliveira
Cargo do Servidor: merendeira
data de admissão: 29/06/2018
término vínculo: 28/06/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305//2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1536/2018-irituia
nome do Servidor: leia maria PalHeta da Silva
Cargo do Servidor: merendeira
data de admissão: 29/06/2018
término vínculo: 28/06/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305//2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1537/2018-iPixuna do 
Pará
nome do Servidor: Wendell diaS da Silva
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de admissão: 29/06/2018
término vínculo: 28/06/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 27/04/18, através do processo nº 13850/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1538/2018-iPixuna do 
Pará
nome do Servidor: Hozana FreitaS da CoSta
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de admissão: 29/06/2018
término vínculo: 28/06/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 27/04/18, através do processo nº 13850/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1539/2018-iPixuna do 
Pará
nome do Servidor: maria leiCY SoareS de lima
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de admissão: 29/06/2018
término vínculo: 28/06/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 27/04/18, através do processo nº 13850/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1540/2018-iPixuna do 
Pará
nome do Servidor: liberalina adriana da Silva PaSSoS
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de admissão: 29/06/2018
término vínculo: 28/06/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 27/04/18, através do processo nº 13850/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1541/2018-iPixuna do 
Pará
nome do Servidor: aline Flavia Souza CunHa
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de admissão: 29/06/2018
término vínculo: 28/06/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 27/04/18, através do processo nº 13850/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1542/2018-iPixuna do 
Pará
nome do Servidor: Silvio ataide de oliveira mendeS
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de admissão: 29/06/2018
término vínculo: 28/06/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 27/04/18, através do processo nº 13850/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1543/2018-iPixuna do 
Pará
nome do Servidor: geraldo Freire da Silveira FilHo
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de admissão: 29/06/2018
término vínculo: 28/06/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 27/04/18, através do processo nº 13850/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1544/2018-ananindeua
nome do Servidor: JoiCe aline da Silva lobato
Cargo do Servidor: merendeira
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1545/2018-ananindeua
nome do Servidor: leandro CoreCHa maCedo
Cargo do Servidor: vigia
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
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modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1546/2018-belém
nome do Servidor: vania roSa do Carmo
Cargo do Servidor: Servente
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1547/2018-maraCanã
nome do Servidor: Claudete do SoCorro almeida maCHado
Cargo do Servidor: Servente
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1548/2018-belém
nome do Servidor: moiSeS rodrigueS Figueiredo
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/04/2019
observação: Contratação autorizado em 26/06/18, através 
do processo nº 284148/2018, não acarretando acréscimo de 
despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1549/2018-belém
nome do Servidor: iSaiaS Silva baStoS
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/04/2019
observação: Contratação autorizado em 26/06/18, através 
do processo nº 284148/2018, não acarretando acréscimo de 
despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1550/2018-belém
nome do Servidor: aguinaldo de nazareno da Silva CunHa
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/04/2019
observação: Contratação autorizado em 26/06/18, através 
do processo nº 284148/2018, não acarretando acréscimo de 
despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1551/2018-belém
nome do Servidor: Silvio mauro Pereira
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/04/2019
observação: Contratação autorizado em 26/06/18, através 
do processo nº 284148/2018, não acarretando acréscimo de 
despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1552/2018-belém
nome do Servidor: Jorge WilliamS CarvalHo oliveira 
Junior
Cargo do Servidor: vigia
data de admissão: 03/07/2018
término vínculo: 02/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 20/11/17, através do processo nº 457994/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1553/2018-belém
nome do Servidor: Paulo aFonSo doS SantoS aFonSo
Cargo do Servidor: vigia
data de admissão: 03/07/2018
término vínculo: 02/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1554/2018-belém
nome do Servidor: roSangela barboSa de Souza
Cargo do Servidor: merendeira

data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1555/2018-ananindeua
nome do Servidor: ana maria barboSa da Silva
Cargo do Servidor: Servente
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1556/2018-belém
nome do Servidor: lorena SaCramento mendeS
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 27/04/18, através do processo nº 13850/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1557/2018-bragança
nome do Servidor: maria Janaina loPeS da CoSta
Cargo do Servidor: merendeira
data de admissão: 29/06/2018
término vínculo: 28/06/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1558/2018-traCuateua
nome do Servidor: CleberSon ramon gomeS da Silva
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de admissão: 29/06/2018
término vínculo: 28/06/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 27/04/18, através do processo nº 13850/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1559/2018-belém
nome do Servidor: raimundo diaS da Paixao
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 27/04/18, através do processo nº 13850/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1560/2018-tailândia
nome do Servidor: antonio nelCY gomeS rodrigueS FilHo
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 27/04/18, através do processo nº 13850/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1561/2018-diStrito de 
iCoaraCi
nome do Servidor: anilSon miranda doS SantoS
Cargo do Servidor: vigia
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1562/2018-diStrito de 
iCoaraCi
nome do Servidor: geraldo bezerra gomeS
Cargo do Servidor: vigia
data de admissão: 03/07/2018
término vínculo: 02/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1563/2018-belém
nome do Servidor: Joao ribeiro do naSCimento
Cargo do Servidor: vigia
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1564/2018-ananindeua
nome do Servidor: genivaldo Santana doS SantoS
Cargo do Servidor: vigia
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1565/2018-belém
nome do Servidor: KeYla tatianY PinHeiro CaStro
Cargo do Servidor: Servente
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1566/2018-ananindeuai
nome do Servidor: aleSSandra do SoCorro roCHa doS 
SantoS
Cargo do Servidor: Servente
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1567/2018-belém
nome do Servidor: edinilza do PerPetuo SoCorro da 
Silva loPeS
Cargo do Servidor: Servente
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1568/2018-belém
nome do Servidor: JoSiane FariaS
Cargo do Servidor: Servente
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1569/2018-ananindeua
nome do Servidor: vera luCia doS SantoS SimoeS
Cargo do Servidor: merendeira
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1570/2018-diStrito de 
iCoaraCi
nome do Servidor: ana Celia moraeS SantoS
Cargo do Servidor: Servente
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
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modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1571/2018-belém
nome do Servidor: elza Fernanda loPeS da Silva doS 
SantoS
Cargo do Servidor: merendeira
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1572/2018-diStrito de 
iCoaraCi
nome do Servidor: ana Claudia Silva de Souza
Cargo do Servidor: Servente
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1573/2018-belém
nome do Servidor: adailton rodrigueS da Silva
Cargo do Servidor: Servente
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1574/2018-diStrito de 
moSqueiro
nome do Servidor: Jean CarvalHo de Sa
Cargo do Servidor: vigia
data de admissão: 03/07/2018
término vínculo: 02/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1575/2018-belém
nome do Servidor: Selmo andre roSa oliveira
Cargo do Servidor: vigia
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1576/2018-belém
nome do Servidor: FranCiSCa Sueli CoSta bezerra
Cargo do Servidor: Servente
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1577/2018-Curuçá
nome do Servidor: tiago de nazare daS CHagaS e CHagaS
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 14/06/18, através do processo nº 192608/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1578/2018-belém
nome do Servidor: maria JoSe Correa da Silva
Cargo do Servidor: Servente
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1579/2018-belém
nome do Servidor: anderSon JoSe oliveira e Silva
Cargo do Servidor: aSSiStente adminiStrativo
data de admissão: 04/07/2018

término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 20/11/17, através do processo nº 457994/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1580/2018-garraFão 
do norte
nome do Servidor: romario Souza doS SantoS
Cargo do Servidor: vigia
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1581/2018-moJú
nome do Servidor: izabela Solano de miranda
Cargo do Servidor: merendeira
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1582/2018-barCarena
nome do Servidor: raimundo nonato oliveira de JeSuS
Cargo do Servidor: vigia
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1583/2018-CaPitão 
Poço
nome do Servidor: maria do SoCorro ribeiro do Carmo
Cargo do Servidor: merendeira
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 20/11/17, através do processo nº 457994/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1584/2018-abaetetuba
nome do Servidor: maria benedita gonCalveS vilHena
Cargo do Servidor: Servente
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1585/2018-abaetetuba
nome do Servidor: elCiane SouSa da CoSta
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 27/04/18, através do processo nº 13850/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1586/2018-moJú
nome do Servidor: maria doS reiS FranCo da Silva
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 27/04/18, através do processo nº 13850/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1587/2018-abaetetuba
nome do Servidor: luCila leal da CoSta arauJo
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 27/04/18, através do processo nº 13850/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1588/2018-tailândia
nome do Servidor: domingoS reiS de goeS
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 27/04/18, através do processo nº 13850/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1589/2018-CaPitão 
Poço
nome do Servidor: antonia diana SoareS da Silva
Cargo do Servidor: Servente
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1590/2018-abaetetuba
nome do Servidor: manoel maria da Silva lobato
Cargo do Servidor: Servente
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1591/2018-abaetetuba
nome do Servidor: raimundo neveS Junior
Cargo do Servidor: vigia
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1592/2018-aCará
nome do Servidor: danielY do remedio doS SantoS 
JuStiniano
Cargo do Servidor: merendeira
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1593/2018-barCarena
nome do Servidor: tiago raFael diaS da Silva
Cargo do Servidor: vigia
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 08/06/18, através do processo nº 14305/2018, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1594/2018-tailândia
nome do Servidor: maria darCi da Silva
Cargo do Servidor: aSSiStente adminiStrativo
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 20/11/17, através do processo nº 457994/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
ato: Contrato adminiStrativo nº 1595/2018-moJú
nome do Servidor: raimundo nonato ribeiro Ferreira
Cargo do Servidor: merendeira
data de admissão: 04/07/2018
término vínculo: 03/07/2019
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 20/11/17, através do processo nº 457994/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

protocolo: 334550
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téRmiNo DE víNculo DE sERviDoR
.

Ato: poRtARiA Nº 234/2018-cpsp
término de vínculo: 04/02/2018
motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de estado de educação
nome do servidor: FabriCio FauStino doS SantoS Ferreira
Cargo: Professor
Forma de admissão: temporário
ordenador: daYSe ana batiSta SantoS
Ato: poRtARiA Nº 235/2018-cpsp
término de vínculo: 01/06/2018
motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de estado de educação
nome do servidor: moniSe CamPoS SaldanHa
Cargo: Professor
Forma de admissão: temporário
ordenador: daYSe ana batiSta SantoS
Ato: poRtARiA Nº 236/2018-cpsp
término de vínculo: 02/04/2018
motivo: diStrato
Órgão: Secretaria de estado de educação
nome do servidor: maria daS graCaS diaS martinS
Cargo: Servente
Forma de admissão: temporário
ordenador: daYSe ana batiSta SantoS

protocolo: 334486
Ato: poRtARiA Nº 218/2018-cpsp
término de vínculo: 03/05/2018
motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de estado de educação
nome do servidor: raquel CoSta Silva
Cargo: Professor
Forma de admissão: temporário
ordenador: daYSe ana batiSta SantoS
Ato: poRtARiA Nº 219/2018-cpsp
término de vínculo: 25/05/2018
motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de estado de educação
nome do servidor: adriana Silva CarvalHo da CoSta
Cargo: assistente administrativo/intérprete de libras
Forma de admissão: temporário
ordenador: daYSe ana batiSta SantoS
Ato: poRtARiA Nº 220/2018-cpsp
término de vínculo: 01/06/2018
motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de estado de educação
nome do servidor: daviS moiSeS da Silva
Cargo: assistente de informática
Forma de admissão: temporário
ordenador: daYSe ana batiSta SantoS
Ato: poRtARiA Nº 221/2018-cpsp
término de vínculo: 16/05/2018
motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de estado de educação
nome do servidor: roSileide de JeSuS de Souza melo
Cargo: assistente administrativo
Forma de admissão: temporário
ordenador: daYSe ana batiSta SantoS
Ato: poRtARiA Nº 222/2018-cpsp
término de vínculo: 25/05/2018
motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de estado de educação
nome do servidor: marCia CriStina miranda doS SantoS
Cargo: Professor
Forma de admissão: temporário
ordenador: daYSe ana batiSta SantoS
Ato: poRtARiA Nº 223/2018-cpsp
término de vínculo: 02/04/2018
motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de estado de educação
nome do servidor: altair doloreS diaS Klautau vergne
Cargo: Professor
Forma de admissão: temporário
ordenador: daYSe ana batiSta SantoS
Ato: poRtARiA Nº 224/2018-cpsp
término de vínculo: 09/05/2018
motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de estado de educação

nome do servidor: Sandra Pinto Ferreira
Cargo: Professor
Forma de admissão: temporário
ordenador: daYSe ana batiSta SantoS
Ato: poRtARiA Nº 225/2018-cpsp
término de vínculo: 05/03/2018
motivo: distrato
Órgão: Secretaria de estado de educação
nome do servidor: elton Felix de arauJo
Cargo: Professor
Forma de admissão: temporário
ordenador: daYSe ana batiSta SantoS
Ato: poRtARiA Nº 226/2018-cpsp
término de vínculo: 29/05/2018
motivo: distrato
Órgão: Secretaria de estado de educação
nome do servidor: eliane gaia gomeS
Cargo: merendeira
Forma de admissão: temporário
ordenador: daYSe ana batiSta SantoS
Ato: poRtARiA Nº 227/2018-cpsp
término de vínculo: 16/04/2018
motivo: distrato
Órgão: Secretaria de estado de educação
nome do servidor: Waldinei lameira roSa
Cargo: Professor
Forma de admissão: temporário
ordenador: daYSe ana batiSta SantoS
Ato: poRtARiA Nº 228/2018-cpsp
término de vínculo: 01/05/2018
motivo: distrato
Órgão: Secretaria de estado de educação
nome do servidor: miCHel de JeSuS barroS
Cargo: vigia
Forma de admissão: temporário
ordenador: daYSe ana batiSta SantoS
Ato: poRtARiA Nº 229/2018-cpsp
término de vínculo: 22/05/2018
motivo: distrato
Órgão: Secretaria de estado de educação
nome do servidor: adriana teixeira Sarmento guerreiro
Cargo: Professor
Forma de admissão: temporário
ordenador: daYSe ana batiSta SantoS
Ato: poRtARiA Nº 230/2018-cpsp
término de vínculo: 12/04/2018
motivo: distrato
Órgão: Secretaria de estado de educação
nome do servidor: FranCiSCo Jorge Feitoza doS SantoS
Cargo: Professor
Forma de admissão: temporário
ordenador: daYSe ana batiSta SantoS
Ato: poRtARiA Nº 233/2018-cpsp
término de vínculo: 01/07/2017
Motivo: Distrato para fins de regularização funcional
Órgão: Secretaria de estado de educação
nome do servidor: JoneS remo barboSa vale
Cargo: Professor
Forma de admissão: temporário
ordenador: daYSe ana batiSta SantoS

protocolo: 334143

.

.

licENçA pARA tRAtAmENto DE sAúDE
.

licENçA sAúDE
nome: maria eloÍSa FonSeCa de magalHãeS martinS
ConCeSSão: 90 diaS
PerÍodo: 24/02/18 a 24/05/18
matrÍCula: 731501/1 Cargo: Servente
lot: ee vilHena alveS/belém
laudo médiCo: 38097
nome: Wanda maria de lima alenCar
ConCeSSão: 60 diaS
PerÍodo: 22/03/18 a 20/05/18
matrÍCula: 960993/2 Cargo: ProF.
lot: ee vilHena alveS/belém
laudo médiCo: 38697

nome: SidneY reiS Correa
ConCeSSão: 22 diaS
PerÍodo: 14/03/18 a 04/04/18
matrÍCula: 57192963/1 Cargo: ProF.
lot: ee JoSé boniFáCio/belém
laudo médiCo: 38650
nome: roberta barroS britto
ConCeSSão: 05 diaS
PerÍodo: 10/04/18 a 14/04/18
matrÍCula: 57204929/1 Cargo: ProF.
lot: ee barão do rio branCo/belém
laudo médiCo: 38729
nome: maria marta remigio lima do naSCimento
ConCeSSão: 30 diaS
PerÍodo: 26/02/18 a 27/03/18
matrÍCula: 57174133/1 Cargo: ProF.
lot: ee CaStelo branCo/belém
laudo médiCo: 38726
nome: maria JoSé lameira maia
ConCeSSão: 10 diaS
PerÍodo: 06/03/18 a 15/03/18
matrÍCula: 226351/1 Cargo: eSCrev. datil.
lot: diviSão de CadaStro/belém
laudo médiCo: 38656
nome: maria CleoniCe maCiel PinHeiro
ConCeSSão: 60 diaS
PerÍodo: 21/03/18 a 19/05/18
matrÍCula: 57211995/1 Cargo: Servente
lot: ee bem te vi/abaetetuba
laudo médiCo: 38660
nome: Jorge edSon amorim diaS
ConCeSSão: 25 diaS
PerÍodo: 02/04/18 a 26/04/18
matrÍCula: 57233021/1 Cargo: ProF.
lot: ee manoel monteiro/magalHãeS barata
laudo médiCo: 38701
nome: Juliana aPoStolo Colombi
ConCeSSão: 02 diaS
PerÍodo: 20/03/18 a 21/03/18
matrÍCula: 5839181/2 Cargo: ProF.
lot: ee antônio braSil/tomé açu
laudo médiCo: 38669
nome: Helder Correa luz
ConCeSSão: 25 diaS
PerÍodo: 09/04/18 a 03/05/18
matrÍCula: 57193143/3 Cargo: ProF.
lot: ee eStHer bandeira/belém
laudo médiCo: 38722
nome: gabriel Pereira leal FilHo
ConCeSSão: 10 diaS
PerÍodo: 04/04/18 a 13/04/18
matrÍCula: 303798/1 Cargo: teC. geSt. Pub.
lot: diretoria de enSino/belém
laudo médiCo: 38694
nome: Célio ilton de oliveira
ConCeSSão: 60 diaS
PerÍodo: 10/04/18 a 08/06/18
matrÍCula: 57192654/1 Cargo: ProF.
lot: ee Júlia SeFer/ananindeua
laudo médiCo: 38719
nome: antônia lindalva Ferreira de Souza
ConCeSSão: 15 diaS
PerÍodo: 23/03/18 a 06/04/18
matrÍCula: 5708109/2 Cargo: ProF.
lot: ee antônio linS/ananindeua
laudo médiCo: 38634
nome: ana lindinalva rodrigueS SaleS
ConCeSSão: 30 diaS
PerÍodo: 07/04/18 a 06/05/18
matrÍCula: 360589/1 Cargo: ProF.
lot: ee giovani emmi/Santa izabel
laudo médiCo: 38693
nome: alberto Jorge Pereira
ConCeSSão: 01 dia
PerÍodo: 13/04/18 a 13/04/18
matrÍCula: 529893/1 Cargo: ag. de Portaria
lot: ee João Faria de lima/belém
laudo médiCo: 38724
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nome: zedeKi Fiel bezerra
ConCeSSão: 15 diaS
PerÍodo: 07/03/18 a 21/03/18
matrÍCula: 5529573/2 Cargo: ProF.
lot: ee FeliPe Smaldone/belém
laudo médiCo: 38497
nome: SoCorro doS reiS PantoJa
ConCeSSão: 120 diaS
PerÍodo: 02/01/18 a 01/05/18
matrÍCula: 5048702/1 Cargo: ProF.
lot: ee gabriela ramoS/iCoaraCi
laudo médiCo: 38543
nome: Silene de vaSConCeloS marqueS
ConCeSSão: 15 diaS
PerÍodo: 05/04/18 a 19/04/18
matrÍCula: 80845601/1 Cargo: ProF.
lot: ee Celina anglada/belém
laudo médiCo: 38462
nome: SHirleY SuelY Silva CoSta
ConCeSSão: 30 diaS
PerÍodo: 11/04/18 a 10/05/18
matrÍCula: 54187100/2 Cargo: ProF.
lot: ee niColau nereS/irituia
laudo médiCo: 38579
nome: Sandra regina alveS teixeira
ConCeSSão: 30 diaS
PerÍodo: 14/03/18 a 12/04/18
matrÍCula: 5821614/2 Cargo: ProF.
lot: ee mário CHermont/belém
laudo médiCo: 38436
nome: roSiene Silva rodrigueS
ConCeSSão: 45 diaS
PerÍodo: 02/04/18 a 16/05/18
matrÍCula: 57213963/2 Cargo: ProF.
lot: ee milton Pereira/belém
laudo médiCo: 38557
nome: roberta luz do amaral
ConCeSSão: 60 diaS
PerÍodo: 14/03/18 a 12/05/18
matrÍCula: 57223357/1 Cargo: ProF.
lot: ee maria Fona nuneS/breveS
laudo médiCo: 38452
nome: rita FranCinete CoSta roCHa
ConCeSSão: 05 diaS
PerÍodo: 02/04/18 a 06/04/18
matrÍCula: 57216751/1 Cargo: ProF.
lot: ee mateuS do Carmo/belém
laudo médiCo: 38447
nome: rita de CáSSia reiS roSa Figueiredo
ConCeSSão: 40 diaS
PerÍodo: 22/03/18 a 30/04/18
matrÍCula: 5786304/2 Cargo: ProF.
lot: ee barão do rio branCo/belém
laudo médiCo: 38415
nome: renilde naSaré JaqueS da Silva
ConCeSSão: 15 diaS
PerÍodo: 21/03/18 a 04/04/18
matrÍCula: 6302939/1 Cargo: ProF.
lot: ee giovani emmi/Santa izabel
laudo médiCo: 38442
nome: oCilene maria gonçalveS Cavallero
ConCeSSão: 60 diaS
PerÍodo: 20/03/18 a 18/05/18
matrÍCula: 57222701/1 Cargo: ProF.
lot: ee antônia PaeS/belém
laudo médiCo: 38575
nome: nilSon FavaCHo Ferreira
ConCeSSão: 15 diaS
PerÍodo: 05/04/18 a 19/04/18
matrÍCula: 57212894/1 Cargo: aSS. adm.
lot: ee moradoreS da terra Firme/belém
laudo médiCo: 38580
nome: maria terezinHa Pereira SoareS
ConCeSSão: 90 diaS
PerÍodo: 15/03/18 a 12/06/18
matrÍCula: 5192587/1 Cargo: ProF.
lot: ee nS. Sra. de Fátima ii/belém
laudo médiCo: 38599
nome: maria Paula da Silva araúJo
ConCeSSão: 60 diaS
PerÍodo: 14/02/18 a 14/04/18
matrÍCula: 6388655/1 Cargo: Servente
lot: ee antônio gueiroS/ananindeua

laudo médiCo: 38449
nome: maria JaCileia gaSPar de SouSa
ConCeSSão: 07 diaS
PerÍodo: 26/03/18 a 01/04/18
matrÍCula: 5889609/1 Cargo: eSPeC. eduC.
lot: ee marilda nuneS/belém
laudo médiCo: 38507
nome: maria de Fátima naSCimento FranCa
ConCeSSão: 32 diaS
PerÍodo: 23/03/18 a 23/04/18
matrÍCula: 57218106/1 Cargo: ProF.
lot: ee Jorge raPoSo/iCoaraCi
laudo médiCo: 38454
nome: maria daS graçaS gaia diaS
ConCeSSão: 15 diaS
PerÍodo: 23/03/18 a 06/04/18
matrÍCula: 3237141/3 Cargo: eSPeC. eduC.
lot: ee zulima diaS/ananindeua
laudo médiCo: 38493
nome: maria da glÓria alexandre de moraeS
ConCeSSão: 05 diaS
PerÍodo: 19/03/18 a 23/03/18
matrÍCula: 5357756/2 Cargo: ProF.
lot: ee amilCar alveS/belém
laudo médiCo: 38227
nome: maria angelina da CoSta oliveira CalazanS
ConCeSSão: 07 diaS
PerÍodo: 23/03/18 a 29/03/18
matrÍCula: 55587088/3 Cargo: ProF.
lot: ee Yolanda martinS/belém
laudo médiCo: 38475
nome: marCo antônio Paz diaS
ConCeSSão: 30 diaS
PerÍodo: 26/04/18 a 25/05/18
matrÍCula: 5363799/2 Cargo: ProF.
lot: un. téC. de eduCação eSPeCial/iCoaraCi
laudo médiCo: 38589
nome: márCia JuraCY de melo quareSma
ConCeSSão: 07 diaS
PerÍodo: 06/03/18 a 12/03/18
matrÍCula: 57202602/1 Cargo: ProF.
lot: ee Candido evelin/ananindeua
laudo médiCo: 38554
nome: luCiana de nazaré melo de Santana
ConCeSSão: 28 diaS
PerÍodo: 03/04/18 a 30/04/18
matrÍCula: 57212668/1 Cargo: aSS. adm.
lot: diretoria de enSino/belém
laudo médiCo: 38501
nome: leonildeS lameira e Silva
ConCeSSão: 15 diaS
PerÍodo: 29/03/18 a 12/04/18
matrÍCula: 5901516/1 Cargo: eSPeC. eduC.
lot: ee amériCo Souza/iCoaraCi
laudo médiCo: 38596
nome: KlebSon nonato melquÍadeS de andrade
ConCeSSão: 60 diaS
PerÍodo: 01/03/18 a 29/04/18
matrÍCula: 80845192/2 Cargo: ProF.
lot: Ciam-FunCaP/ananindeua
laudo médiCo: 38561
nome: Karla lidianY da Silva Cruz barboSa
ConCeSSão: 03 diaS
PerÍodo: 05/03/18 a 07/03/18
matrÍCula: 57209116/2 Cargo: ProF.
lot: ee marilda nuneS/belém
laudo médiCo: 38502
nome: JuliCe CoSta Pimentel
ConCeSSão: 60 diaS
PerÍodo: 28/03/18 a 26/05/18
matrÍCula: 5802091/2 Cargo: ProF.
lot: ee rui barata/ananindeua
laudo médiCo: 38536
nome: JoSé luiz doS SantoS lobato
ConCeSSão: 45 diaS
PerÍodo: 26/03/18 a 09/05/18
matrÍCula: 3253163/3 Cargo: ProF.
lot: ee ConSuelo CoelHo/ananindeua
laudo médiCo: 38433
nome: Joelma barboSa Silveira
ConCeSSão: 25 diaS
PerÍodo: 06/02/18 a 02/03/18
matrÍCula: 55585810/2 Cargo: ProF.
lot: ee leoPoldina guerreiro/aFuá

laudo médiCo: 38604
nome: Jilzuel alveS Cordovil do naSCimento
ConCeSSão: 90 diaS
PerÍodo: 09/04/18 a 07/07/18
matrÍCula: 5735777/2 Cargo: ProF.
lot: ee auguSto ramoS/terra alta
laudo médiCo: 38522
nome: Fernando antônio moraeS CoSta
ConCeSSão: 120 diaS
PerÍodo: 28/02/18 a 27/06/18
matrÍCula: 5233143/3 Cargo: ProF.
lot: ee graziela ribeiro/belém
laudo médiCo: 38590
nome: elina roberta almeida Pina
ConCeSSão: 30 diaS
PerÍodo: 28/03/18 a 26/04/18
matrÍCula: 57215476/1 Cargo: ProF.
lot: ee Joaquim viana/ananindeua
laudo médiCo: 38607
nome: edY Silva de azevedo CarvalHo Prado
ConCeSSão: 10 diaS
PerÍodo: 05/03/18 a 14/03/18
matrÍCula: 54180537/3 Cargo: ProF.
lot: ee auguSto meira/belém
laudo médiCo: 38417
nome: editH gonçalveS CoSta
ConCeSSão: 13 diaS
PerÍodo: 27/03/18 a 08/04/18
matrÍCula: 5898684/2 Cargo: ProF.
lot: erC a.P.a.e/belém
laudo médiCo: 38600
nome: dariluSe martinS lobo
ConCeSSão: 60 diaS
PerÍodo: 10/03/18 a 08/05/18
matrÍCula: 753297/1 Cargo: Servente
lot: ee rutH doS SantoS/belém
laudo médiCo: 38534
nome: darilene de JeSuS nuneS
ConCeSSão: 30 diaS
PerÍodo: 15/02/18 a 16/03/18
matrÍCula: 57218390/2 Cargo: eSPeC. eduC.
lot: deP. eduC. atividadeS FÍSiCaS/belém
laudo médiCo: 38505
nome: darilene de JeSuS nuneS
ConCeSSão: 30 diaS
PerÍodo: 15/02/18 a 16/03/18
matrÍCula: 57218390/1 Cargo: ProF.
lot: ee bento xv/belém
laudo médiCo: 38505
nome: ângela da roSa Pereira
ConCeSSão: 15 diaS
PerÍodo: 02/04/18 a 16/04/18
matrÍCula: 57220476/1 Cargo: ProF.
lot: ee monSenHor azevedo/belém
laudo médiCo: 38444
nome: ana maria de lima barboSa
ConCeSSão: 30 diaS
PerÍodo: 16/02/18 a 17/03/18
matrÍCula: 191710/3 Cargo: ProF.
lot: ee maroJa neto/belém
laudo médiCo: 38614
nome: adalberto rodrigueS montenegro
ConCeSSão: 15 diaS
PerÍodo: 26/03/18 a 09/04/18
matrÍCula: 57205820/1 Cargo: ProF.
lot: ee deodoro de mendonça/belém
laudo médiCo: 38499
nome: maria do SoCorro monteiro de Holanda
ConCeSSão: 05 diaS
PerÍodo: 02/04/18 a 06/04/18
matrÍCula: 57206052/1 Cargo: ProF.
lot: ee artur Porto/belém
laudo médiCo: 193442a/1
nome: Silvana Ferreira nuneS
ConCeSSão: 19 diaS
PerÍodo: 28/04/18 a 16/05/18
matrÍCula: 457620/1 Cargo: Servente
lot: ee raimundo laureano/ParagominaS
laudo médiCo: 193548a/1
nome: Sueli bitenCourt Pereira
ConCeSSão: 20 diaS
PerÍodo: 27/03/18 a 15/04/18
matrÍCula: 5303494/2 Cargo: ProF.
lot: ee CaSa bem te vi/abaetetuba
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laudo médiCo: 193533a/2
nome: Simague Souza da roCHa
ConCeSSão: 05 diaS
PerÍodo: 16/04/18 a 20/04/18
matrÍCula: 5754330/2 Cargo: ProF.
lot: ee david muFarreJ/belém
laudo médiCo: 193528a/1
nome: Paula renata gomeS SantoS
ConCeSSão: 30 diaS
PerÍodo: 17/04/18 a 16/05/18
matrÍCula: 57217891/1 Cargo: ProF.
lot: ee raimundo vera Cruz/ananindeua
laudo médiCo: 193511a/1
nome: nildo loPeS da Silva
ConCeSSão: 11 diaS
PerÍodo: 03/04/18 a 13/04/18
matrÍCula: 756725/1 Cargo: vigia
lot: ee Cordeiro de FariaS/belém
laudo médiCo: 193515a/1
nome: maria de JeSuS albuquerque Silva
ConCeSSão: 45 diaS
PerÍodo: 13/04/18 a 27/05/18
matrÍCula: 5863554/2 Cargo: ProF.
lot: ee Cordeiro de FariaS/belém
laudo médiCo: 193563a/1

protocolo: 334235

.

.

coNtRAto
.

contrato: 148
exercício: 2018
objeto do Contrato: Prestação de serviços de transporte escolar 
para o atendimento dos alunos ribeirinhos matriculados na rede 
estadual de ensino, residente no município de afuá /Pa.
valor mensal estimado r$ 85.122,40.
dispensa de licitação nº 019/2018_nliC/SeduC
dotação orçamentária:
Fonte: 0102006355 – Produto: 2227 – Funcional Programática: 
16101.12.785.1416 – Projeto atividade: 6413– natureza de 
despesa: 3390.33
Partes:
Contratante: Secretaria de estado de educação. CnPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto montenegro – 
Km 10, s/n, CeP: 66.820-000, bairro tenoné, belém/Pa.
Contratada: empresa Cooperativa de transporte rodoviário do 
Produtor rural do estado do Pará, CnPJ. nº 13.030.999/0001-
63 com sede na av. Conselheiro Furtado, nº 3389,sala 01-altos 
bairro guamá, belém/Pa, CeP: 66.073-160
Foro: belém
data de assinatura: 03/07/2018
vigência: 01/08/2018 a 27/01/2019
ordenador: ana Claudia Serruya Hage/ Secretária de estado de 
educação.

protocolo: 334150

.

.

tERmo ADitivo A coNtRAto
.

termo Aditivo: 6
objeto do Contrato: locação de veículos automotores terrestre 
de pequeno e médio porte para atender as necessidades desta 
Secretaria.
objeto do termo aditivo: Prorrogar a vigência do contrato 
original.
Contrato: 088
exercício: 2014
Pregão Eletrônico Nº: 002/2014-SEAD/DGL/SRP
Partes:
Contratante: Secretaria de estado de educação. CnPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto montenegro – 
Km 10, s/n, CeP.: 66.820-000, bairro tenoné, belém/Pa.
Contratada: Parvi loCadora ltda., CnPJ/mF. nº 
08.228.146/0001-09, com sede na estrada dos remédios, n° 
1700 – bloco “a” Sala 02 – bairro: ilha do retiro - recife/Pe – 
CeP.: 50.750-265.
data de assinatura: 03/07/2018
vigência: 04/07/2018 a 03/07/2019
ordenador: mariléa Ferreira Sanches/ Secretária adjunta de 
Planejamento e gestão.

protocolo: 333969
termo Aditivo: 11
objeto do Contrato: Construção de escola com 12 salas de aula, 
localizada no município de garrafão do norte/Pa.a.
objeto do termo aditivo: Prorrogar a vigência do contrato 
original.

Contrato: 079
exercício: 2013
Concorrência Pública nº 037/2012 nliC / SeduC
Partes:
Contratante: Secretaria de estado de educação. CnPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto montenegro 
– Km 10, s/n, CeP.: 66.820-000, bairro tenoné, belém/Pa. 
telefone: 9132015113
Contratada: naCional – ConStruçÕeS & ServiçoS 
téCniCoS eireli ePP., com CnPJ/mF. nº 02.934.270/0001-03, 
com sede na tv. rui barbosa, nº 571, sala 03, bairro: reduto, 
Cep: 66.053-260, belém/Pa.
data de assinatura: 04/07/2018
vigência: 05/07/2018 a 31/12/2018
ordenador: mariléa Ferreira Sanches/Secretária de estado de 
educação, em exercício.

protocolo: 334295
termo Aditivo: 11
objeto do Contrato: reforma geral e ampliação da eeeF. Caldeira 
Castelo branco, localizada no município de belém/Pa.
objeto do termo aditivo: Prorrogar a vigência do Contrato 
original.
Contrato: 033
exercício: 2014
tomada de Preços nº 063/2013-nliC/SeduC
Partes:
Contratante: Secretaria de estado de educação. CnPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto montenegro – 
Km 10, s/n, Cep.: 66.820-000, bairro tenoné, belém/Pa.
Contratada: agnelo Construções ltda./CnPJ/mF. nº 
13.546.319/0001-69, com sede no Conjunto Santos dumont ii, 
41 – Sala a – Cep.: 66087-830, bairro marco – belém/Pa. Cep: 
66.087-830.
data de assinatura: 29/06/2018
vigência: 02/07/2018 até 30/08/2018
ordenador: ana Claudia Serruya Hage/Secretaria de estado de 
educação.

protocolo: 334307
tERmo ADitivo Ao coNtRAto
pRimEiRo tERmo ADitivo Ao coNtRAto Nº 173/2017
vigência: 07/07/2018 a 06/01/2019
Contratante: Secretaria de educação do estado do Pará
Contratado: multiSul engenHaria S/S ltda CnPJ 
02.577.145/0001-85
objeto do Contrato: execução de obras por empresa especiali-
zada para Prestação de Serviços de reforma e ampliação das 
escolas e.e.e.m Prof. gerson Peres (breves), e.e.e.F.m Pres. 
tancredo de almeida neves (melgaço) e e.e.e.m raimundo 
ribeiro da Costa (oeiras do Pará)
objeto do aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 03/07/2018
Contrato de empréstimos: 2933/oC-br-banco interamericano 
de desenvolvimento – bid
ordenador: ana Claudia Serruya Hage/ Secretária de estado de 
educação do Pará

protocolo: 334119

Aviso DE licitAção
.

GovERNo Do EstADo Do pARÁ
sEcREtARiA DE EstADo DE EDucAção

NúclEo DE licitAção
Aviso DE licitAção

modalidade: regime diferenciado de Contratação - 
rdCPreSenCial nº 004/2018
objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção 
de quadra poliesportiva coberta com vestiário na eeeFm do 
Campo Profª benedita lima araújo, localizada no município de 
abaetetuba-Pa.
Processo n° 746.135/2014-Siig/SeduC
observação: os interessados poderão obter o edital a partir do 
dia 06/07/2018 através dos siteswww.seduc.pa.gov.br e www.
compraspara.pa.gov.br. maiores informações no núcleo de 
licitação - nliC através fone - fax: 0xx-(91)3201-5195 / 3201-
5096 ou pelo e-mail: seduc.nlic@gmail.com
responsável pelo certame:
nome: nicolas Pinto alves
Presidente da Comissão especial de licitação – Cel
local de abertura: Sala de licitação – nliC/SeduC, edifício aC 
Simões, localizada na br 316, Km 0 s/nº, Cep: 66.645-000-belém/
Pará.
data de abertura: 07/08/2018

Hora de abertura: 09h00min
FunCional ProgramátiCa: 16101.12.122.1416
ProJeta atividade: 7605Produto: 0302
natureza da deSPeSa: 4490.51
Fonte: 0102-estadual
belém, 06 de julho de 2018.
 ana Claudia Serruya Hage
Secretária de estado de educação

protocolo: 334159

.

.

RAtificAção DE iNExiGiBiliDADE DE licitAção
.

GovERNo Do EstADo Do pARÁ
sEcREtARiA DE EstADo DE EDucAção

NúclEo DE licitAção
tERmo DE RAtificAção

inexigibilidade de licitação: 001/2018-nliC/SeduC
Processo n.º 1.217.488/2018
ratiFiCo a inexigibilidade de licitação: 001/2018-nliC/SeduC, 
com base no PareCer JurÍdiCo da aSJur/SeduC, conforme 
disposto no art. 26 da lei nº. 8.666/93.
* Republicado por ter saído com incorreção no Diário Oficial do 
estado nº 33.637 de 14 de junho de 2018.
belém, 13 de junho de 2018.
ana Claudia Serruya Hage
Secretária de estado de educação

protocolo: 334413

tERmo DE HomoloGAção
.

GovERNo Do EstADo Do pARÁ
sEcREtARiA DE EstADo DE EDucAção

NúclEo DE licitAção
HomoloGAção DE licitAção Do

pREGão ElEtRôNico Nº 049/2018-Nlic/sEDuc
Processo nº 986.257/2016 – Siig/SeduC
objeto: aquisição de mobiliário (material permanente) para 50 
(cinquenta) bibliotecas escolares ativas da rede pública estadual 
de ensino da rmb, por meio de recursos da contrapartida do bid, 
correspondente às demandas relativas à 2016 e 2017, a serem 
atendidas em 2018.
WtEc mÓvEis E EQuipAmENtos técNicos ltDA – Em REcupERAc - cNpj: 05.634.834/0001-

72

itEm QtD/
uND

vAloR uNitÁRio 
Do itEm

vAloR GloBAl Do 
itEm

1
eStante biblioteCa duPla FaCe baSe 

aberta, 12 PrateleiraS.
200 r$ 951,89 r$ 190.378,00

3
biblioCanto magnétiCo em aço em 

Formato “l”
1250 r$ 19,94 r$ 24.925,00

valor total do ForneCedor: r$ 215.303,00

lANcE NoRtE DistRiBuiDoRA DE EQuipAmENtos ElEtRo-ElEtRo - cNpj: 
11.235.712/0001-06

itEm QtD/
uND

vAloR uNitÁRio 
Do itEm

vAloR GloBAl Do 
itEm

5
Cadeira giratÓria eStoFada Sem 

braçoS
50 r$ 517,99 r$ 25.899,50

valor total do ForneCedor: r$ 25.899,50

observação: os itens 2, 4, 6 e 7 foram cancelados/fracassados 
na fase de aceitação.
valor global da ata: r$ 241.202,50
belém/Pa, 03 de julho de 2018.
marilea Ferreira Sanches
Homologador Substituto

protocolo: 334479

DiÁRiA
.

poRtARiA DE DiARiAs No. 37671/2018
obJetivo: Participar da formação de Capacitação de Professores 
do Some.. 
origem/deStino/PerÍodo:
igaraPe-miri / abaetetuba / 21/05/2018 - 25/05/2018 nº 
diárias: 4
abaetetuba / igaraPe-miri / 25/05/2018 - 25/05/2018 nº 
diárias: 0.5
nome: graCialda CoSta de matoS 
matrÍCula: 54182815 CPF: 43014240249
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe i / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334465
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poRtARiA DE DiARiAs No. 37426/2018
obJetivo: Participar dos Jogos estudantis Paraenses 2018 - 
fase regional. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / Portel / 22/05/2018 - 27/05/2018 nº diárias: 5
Portel / belem / 27/05/2018 - 27/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: mariCeli regina de CarvalHo 
matrÍCula: 5838452 CPF: 39243605291
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe ii / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334417

poRtARiA DE DiARiAs No. 37652/2018
obJetivo: Participar da formação de Capacitação de Professores 
do Some.. 
origem/deStino/PerÍodo:
moJu / abaetetuba / 21/05/2018 - 25/05/2018 nº diárias: 4
abaetetuba / moJu / 25/05/2018 - 25/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: mauro PamPolHa SantoS 
matrÍCula: 54186768 CPF: 08131880249
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe i / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334172

poRtARiA DE DiARiAs No. 37397/2018
obJetivo: instruir processo disciplinar instituido pela portaria 
54/18, processos nº 937964/15. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / Sao SebaStiao da boa viSta / 28/05/2018 - 
31/05/2018 nº diárias: 3
Sao SebaStiao da boa viSta / belem / 31/05/2018 - 
31/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: maria do Carmo FariaS da Silva 
matrÍCula: 392677 CPF: 22478833115
Cargo/Função: aSSiStente adminiStrativo / ativ aux 
intermed
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334179

poRtARiA DE DiARiAs No. 38218/2018
obJetivo: Participar da premiação da 7ªedição do concurso de 
redação do Sindicato das indústrias minerais do estado do Pará. 
origem/deStino/PerÍodo:
Cameta / belem / 05/06/2018 - 06/06/2018 nº diárias: 1
belem / Cameta / 06/06/2018 - 06/06/2018 nº diárias: 0.5
nome: marCia Helena brito de leao 
matrÍCula: 57204036 CPF: 28013034291
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe ii / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334007

poRtARiA DE DiARiAs No. 37445/2018
OBJETIVO: atualização de dados do sistema de patrimônio sispat 
web dos bens cadastrados e distribuídos nas escolas estaduais 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / Cumaru do norte / 21/05/2018 - 22/05/2018 nº 
diárias: 1
Cumaru do norte / Pau darCo / 22/05/2018 - 23/05/2018 
nº diárias: 1
Pau darCo / redenCao / 23/05/2018 - 24/05/2018 nº diárias: 1
redenCao / FloreSta do araguaia / 24/05/2018 - 
24/05/2018 nº diárias: 0
FloreSta do araguaia / Santana do araguaia / 24/05/2018 
- 25/05/2018 nº diárias: 1
Santana do araguaia / Santa maria daS barreiraS / 
25/05/2018 - 25/05/2018 nº diárias: 0
Santa maria daS barreiraS / ConCeiCao do araguaia / 
25/05/2018 - 26/05/2018 nº diárias: 1
ConCeiCao do araguaia / belem / 26/05/2018 - 26/05/2018 
nº diárias: 0.5
nome: marCelo baKer SantoS 
matrÍCula: 57213142 CPF: 25988182291
Cargo/Função: auxiliar oPeraCional / ativ aPoio 
oPeraC
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334135
poRtARiA DE DiARiAs No. 37561/2018
obJetivo: realizar formação com coordenadores locais do pnaic. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem Cameta 22/05/2018 - 25/05/2018 nº diárias: 3
Cameta belem 25/05/2018 - 25/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: marita de CarvalHo Frade CPF: 11868732215 
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334144

poRtARiA DE DiARiAs No. 38406/2018
obJetivo: realizar Formação Para CoordenadoreS 
loCaiS do PnaiC. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / CaStanHal / 14/06/2018 - 15/06/2018 nº diárias: 1
CaStanHal / belem / 15/06/2018 - 15/06/2018 nº diárias: 0.5
nome: maria luiza FariaS CarvalHo 
matrÍCula: 668850 CPF: 18165990268
Cargo/Função: aSSeSSor eSPeCial i / aSSeSSoramento
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334045

poRtARiA DE DiARiAs No. 37774/2018
obJetivo: Participação na Formação de Professores, módulo 
iii, turmas 2017 - 4ª entrada, ensino Fundamental do Projeto 
mundiar. 
origem/deStino/PerÍodo:
irituia / CaStanHal / 21/05/2018 - 25/05/2018 nº diárias: 4
CaStanHal / irituia / 25/05/2018 - 25/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: maria JaCione da Silva FreitaS 
matrÍCula: 57219844 CPF: 71678603287
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe ii / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 333942

poRtARiA DE DiARiAs No. 37969/2018
OBJETIVO: Participar da Formação Oficina Curricular por Área de 
Conhecimento. 
origem/deStino/PerÍodo:
braganCa / CaStanHal / 28/05/2018 - 30/05/2018 nº 
diárias: 2
CaStanHal / braganCa / 30/05/2018 - 30/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: maria roSeane melo amorim 
matrÍCula: 5842522 CPF: 22318844291
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe ii / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 333971

poRtARiA DE DiARiAs No. 37854/2018
obJetivo: Professor Formador e coordenador do programa de 
Ensino Médio tempo Integral, que irá realizar Oficina Curricular 
por área de conhecimento.. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / CaStanHal / 28/05/2018 - 30/05/2018 nº diárias: 2
CaStanHal / belem / 30/05/2018 - 30/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: maria darCilena do SoCorro trindade Correia 
matrÍCula: 54184124 CPF: 48889792272
Cargo/Função: eSPeCialiSta em eduCaCao ClaSSe i / 
eSPeCialiSta
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 333947

poRtARiA DE DiARiAs No. 38402/2018
obJetivo: realizar Formação Para CoordenadoreS 
loCaiS do PnaiC. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / tuCurui / 12/06/2018 - 15/06/2018 nº diárias: 3
tuCurui / belem / 15/06/2018 - 15/06/2018 nº diárias: 0.5
nome: roberto PinHeiro arauJo 
matrÍCula: 5890431 CPF: 71260927253
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe i / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334037

poRtARiA DE DiARiAs No. 38095/2018
obJetivo: realizar treinamento de técnico das ureS e escolas, 
referente ao período de coleta da 1ª etapa do Censo escolar 
2018. 
origem/deStino/PerÍodo:
Sao Joao do araguaia / maraba / 04/06/2018 - 07/06/2018 
nº diárias: 3
maraba / Sao Joao do araguaia / 07/06/2018 - 07/06/2018 
nº diárias: 0.5
nome: ludiana alveS nogueira CoSta 
matrÍCula: 57215097 CPF: 72990899200
Cargo/Função: SeCretario / direCao
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 333983

poRtARiA DE DiARiAs No. 37623/2018
obJetivo: Participar da formação de Capacitação de Professores 
do Some.. 
origem/deStino/PerÍodo:
moJu / abaetetuba / 21/05/2018 - 25/05/2018 nº diárias: 4
abaetetuba / moJu / 25/05/2018 - 25/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: ivanil de Souza CunHa 
matrÍCula: 5938214 CPF: 00929291255
Cargo/Função: ProFeSSor nivel SuPerior lP / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334157
poRtARiA DE DiARiAs No. 37402/2018
obJetivo: realizar monitoramento / acompanhamento e 
avaliação da matrícula inicial. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / tuCurui / 14/05/2018 - 17/05/2018 nº diárias: 3
tuCurui / breu branCo / 17/05/2018 - 19/05/2018 nº 
diárias: 2
breu branCo / belem / 19/05/2018 - 19/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: Wagner brito alveS 
matrÍCula: 57214452 CPF: 64735320210
Cargo/Função: aSSiSt. adminiSt. / ativ aux intermed
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334450

poRtARiA DE DiARiAs No. 38424/2018
obJetivo: realizar monitoramento / acompanhamento e 
avaliação da matrícula inicial. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / barCarena / 11/06/2018 - 14/06/2018 nº diárias: 3
barCarena / belem / 14/06/2018 - 14/06/2018 nº diárias: 0.5
nome: marCio renato dantaS de almeida 
matrÍCula: 5897135 CPF: 65728998291
Cargo/Função: aSSiSt. adminiSt. / ativ aux intermed
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334572

poRtARiA DE DiARiAs No. 37387/2018
obJetivo: Professores do Pro Paz enem que irão ministrar aulas 
para estudantes da rede pública. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / CuruCa / 18/05/2018 - 19/05/2018 nº diárias: 1
CuruCa / belem / 19/05/2018 - 19/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: rogerio Silva e Silva 
matrÍCula: 57219973 CPF: 95240624291
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe i / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334337

poRtARiA DE DiARiAs No. 37361/2018
obJetivo: Participar da formação intitulada ensino por área do 
conhecimento: perspectivas para o ensino médio. 
origem/deStino/PerÍodo:
Cumaru do norte / redenCao / 16/05/2018 - 19/05/2018 
nº diárias: 3
redenCao / Cumaru do norte / 19/05/2018 - 19/05/2018 
nº diárias: 0.5
nome: maYara Carla Silva da CoSta 
matrÍCula: 5936295 CPF: 00113470231
Cargo/Função: ProFeSSor nivel SuPerior lP / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334424

poRtARiA DE DiARiAs No. 37366/2018
obJetivo: Participar dos Jogos estudantis Paraenses 2018 - 
fase regional. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / moCaJuba / 16/05/2018 - 20/05/2018 nº diárias: 4
moCaJuba / belem / 20/05/2018 - 20/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: romualdo CoSta e Silva 
matrÍCula: 80845180 CPF: 51777096200
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe i / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334428

poRtARiA DE DiARiAs No. 37371/2018
obJetivo: Participar dos Jogos estudantis Paraenses 2018 - 
fase regional. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / igaraPe-aCu / 16/05/2018 - 20/05/2018 nº diárias: 4
igaraPe-aCu / belem / 20/05/2018 - 20/05/2018 nº diárias: 0.5
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nome: benedito JoSe alenCar gamboa 
matrÍCula: 213527 CPF: 10570233291
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe ii / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334403

poRtARiA DE DiARiAs No. 37696/2018
obJetivo: Participação na Formação de Professores, módulo 
iii, turmas 2017 - 4ª entrada, ensino Fundamental do Projeto 
mundiar e assessoramento pedagógico nos municípios polos. 
origem/deStino/PerÍodo:
Santa maria do Para / CaStanHal / 21/05/2018 - 25/05/2018 
nº diárias: 4
CaStanHal / Santa maria do Para / 25/05/2018 - 25/05/2018 
nº diárias: 0.5
nome: maria dalva batiSta da Silva 
matrÍCula: 5684595 CPF: 39401405204
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe i / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334469
poRtARiA DE DiARiAs No. 37395/2018
obJetivo: Professores do Pro Paz enem que irão ministrar aulas 
para estudantes da rede pública. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / Santarem / 18/05/2018 - 20/05/2018 nº diárias: 2
Santarem / belem / 20/05/2018 - 20/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: ramiro rodrigueS barboSa 
matrÍCula: 57202261 CPF: 69008841215
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe i / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334441

poRtARiA DE DiARiAs No. 37423/2018
obJetivo: Participar dos Jogos estudantis Paraenses 2018 - 
fase regional. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / Portel / 22/05/2018 - 27/05/2018 nº diárias: 5
Portel / belem / 27/05/2018 - 27/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: artur de FariaS martinS 
matrÍCula: 700150 CPF: 12694304249
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe i / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334412

poRtARiA DE DiARiAs No. 37514/2018
obJetivo: Formador regional do Pacto nacional pela 
alfabetização na idade Certa, que irá realizar formação para os 
Formadores regionais do PnaiC. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / CaStanHal / 23/05/2018 - 25/05/2018 nº diárias: 2
CaStanHal / belem / 25/05/2018 - 25/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: maria luiza FariaS CarvalHo 
matrÍCula: 668850 CPF: 18165990268
Cargo/Função: aSSeSSor eSPeCial i / aSSeSSoramento
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334139

poRtARiA DE DiARiAs No. 37765/2018
obJetivo: Professor do Pro Paz enem que irá ministrar aula 
para estudantes da rede pública. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / viSeu / 25/05/2018 - 26/05/2018 nº diárias: 1
viSeu / belem / 26/05/2018 - 26/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: marCoS andre Sarmento da Silva 
matrÍCula: 57192982 CPF: 68997876287
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe i / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 333941

poRtARiA DE DiARiAs No. 37711/2018
obJetivo: Participação na Formação de Professores, módulo 
iii, turmas 2017 - 4ª entrada, ensino Fundamental do Projeto 
mundiar. 
origem/deStino/PerÍodo:
igaraPe-aCu / CaStanHal / 21/05/2018 - 25/05/2018 nº 
diárias: 4
CaStanHal / igaraPe-aCu / 25/05/2018 - 25/05/2018 nº 
diárias: 0.5
nome: milena leal lima niSHioKa 
matrÍCula: 5934151 CPF: 69816603268
Cargo/Função: ProFeSSor nivel SuPerior lP / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 333933

poRtARiA DE DiARiAs No. 37830/2018
obJetivo: Participar da formação de Capacitação de Professores 
do Some.. 
origem/deStino/PerÍodo:
aCara / abaetetuba / 21/05/2018 - 25/05/2018 nº diárias: 4
abaetetuba / aCara / 25/05/2018 - 25/05/2018 nº diárias: 
0.5
nome: maria de belem garCia gomeS 
matrÍCula: 5819423 CPF: 18595936234
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe i / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 333946

poRtARiA DE DiARiAs No. 37849/2018
obJetivo: realizar formação para coordenadores locais do pnaic. 
origem/deStino/PerÍodo:
ConCeiCao do araguaia / redenCao / 04/06/2018 - 
06/06/2018 nº diárias: 2
redenCao / ConCeiCao do araguaia / 06/06/2018 - 
06/06/2018 nº diárias: 0.5
nome: marina alveS brito 
matrÍCula: 57210329 CPF: 33210420106
Cargo/Função: eSPeCialiSta em eduCaCao ClaSSe ii / 
eSPeCialiSta
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 333950
poRtARiA DE DiARiAs No. 38371/2018
OBJETIVO: atualização de dados do sistema de patrimônio sispat 
web dos bens cadastrados distribuídos mas escolas estaduais 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / CuruCa / 11/06/2018 - 11/06/2018 nº diárias: 0
CuruCa / inHangaPi / 11/06/2018 - 12/06/2018 nº diárias: 1
inHangaPi / Sao FranCiSCo do Para / 12/06/2018 - 
15/06/2018 nº diárias: 3
Sao FranCiSCo do Para / terra alta / 15/06/2018 - 
16/06/2018 nº diárias: 1
terra alta / belem / 16/06/2018 - 16/06/2018 nº diárias: 0.5
nome: marCelo baKer SantoS 
matrÍCula: 57213142 CPF: 25988182291
Cargo/Função: auxiliar oPeraCional / ativ aPoio 
oPeraC
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334029

poRtARiA DE DiARiAs No. 37270/2018
obJetivo: realizar reuniões de caráter técnico com gestores de 
ures do Projeto minha escola Contra o racismo. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / breveS / 21/05/2018 - 25/05/2018 nº diárias: 4
breveS / belem / 25/05/2018 - 25/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: marCia Helena alveS do Carmo 
matrÍCula: 5901084 CPF: 39328260272
Cargo/Função: eSPeCialiSta em eduCaCao ClaSSe i / 
eSPeCialiSta
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334094

poRtARiA DE DiARiAs No. 37107/2018
OBJETIVO: ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA de patrimônio 
sispat web dos bens cadastrados e distribuídos nas escolas 
estaduais 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / maraba / 07/05/2018 - 09/05/2018 nº diárias: 2
maraba / ParauaPebaS / 09/05/2018 - 12/05/2018 nº diárias: 
3
ParauaPebaS / belem / 12/05/2018 - 12/05/2018 nº diárias: 
0.5
nome: evanildo barboSa baHia 
matrÍCula: 6012345 CPF: 16982983234
Cargo/Função: eSCrev.datilograFo / ativ aux intermed
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334083

poRtARiA DE DiARiAs No. 38657/2018
obJetivo: PartiCiPar da Formação Continuada do 
ProJeto mundiar Para ProFeSSoreS, SuPerviSoreS e 
CoordenadoreS, daS turmaS de enSino médio - mÓdulo 
iv (4ª entrada). FortaleCimento da metodologia 
teleSSala Para a Condução da ProPoSta PedagÓgiCa de 
redução da diStorção idade ano na rede PúbliCa de 
enSino do Pará. 

origem/deStino/PerÍodo:
braganCa / CaStanHal / 18/06/2018 - 22/06/2018 nº 
diárias: 4
CaStanHal / braganCa / 22/06/2018 - 22/06/2018 nº diárias: 0.5
nome: edSon doS SantoS Silva 
matrÍCula: 7565495 CPF: 85599760278
Cargo/Função: ProFeSSor nivel SuPerior lP / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334066

poRtARiA DE DiARiAs No. 38680/2018
obJetivo: Participar de formação de servidores ( professores, 
supervisores e coordenadores ) que atuam no Projeto mundiar, 
módulo iv 2017 ( 4ª entrada) - ensino médio. 
origem/deStino/PerÍodo:
Santa maria do Para / CaStanHal / 18/06/2018 - 22/06/2018 
nº diárias: 4
CaStanHal / Santa maria do Para / 22/06/2018 - 22/06/2018 
nº diárias: 0.5
nome: gilCleiSon lima de arauJo 
matrÍCula: 54192163 CPF: 74584880263
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe ii / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334075

poRtARiA DE DiARiAs No. 37582/2018
OBJETIVO: fiscalização da entrega de material permanente, 
arrumação, e a vistoria rea lnas escolas estaduais 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / CurionoPoliS / 11/06/2018 - 14/06/2018 nº diárias: 3
CurionoPoliS / belem / 14/06/2018 - 14/06/2018 nº diárias: 0.5
nome: allain barroS de lima 
matrÍCula: 55586526 CPF: 59531312249
Cargo/Função: aSSiStente de inFormatiCa / ativ aux 
intermed
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334151
poRtARiA DE DiARiAs No. 37599/2018
obJetivo: realizar monitoramento / acompanhamento e 
avaliação da matrícula inicial. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / itaituba / 14/05/2018 - 20/05/2018 nº diárias: 6
itaituba / belem / 20/05/2018 - 20/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: marCio renato dantaS de almeida 
matrÍCula: 5897135 CPF: 65728998291
Cargo/Função:aSSiSt. adminiSt. / ativ aux intermed
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334155

poRtARiA DE DiARiAs No. 37967/2018
OBJETIVO: Participar da Formação Oficina Curricular por Área de 
Conhecimento. 
origem/deStino/PerÍodo:
braganCa / CaStanHal / 28/05/2018 - 30/05/2018 nº 
diárias: 2
CaStanHal / braganCa / 30/05/2018 - 30/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: monique daS graCaS Paiva CoSta 
matrÍCula: 55585976 CPF: 79148182249
Cargo/Função: eSPeCialiSta em eduCaCao ClaSSe ii / 
eSPeCialiSta
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 333966

poRtARiA DE DiARiAs No. 38153/2018
obJetivo: Participar da Formação de gestores e Coordenação 
Pedagógica das escolas de ensino médio tempo integral. 
origem/deStino/PerÍodo:
braganCa / belem / 05/06/2018 - 09/06/2018 nº diárias: 4
belem / braganCa / 09/06/2018 - 09/06/2018 nº diárias: 0.5
nome: iranY ramoS arauJo 
matrÍCula: 57209408 CPF: 42548888215
Cargo/Função: diretor de unidade eSColar ii / direCao
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 333991

poRtARiA DE DiARiAs No. 38382/2018
obJetivo: instruir processo disciplinar constituido nos termos 
da Portaria nº 86/18. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / Santarem / 11/06/2018 - 12/06/2018 nº diárias: 1
Santarem / oriximina / 12/06/2018 - 13/06/2018 nº diárias: 1
oriximina / Santarem / 13/06/2018 - 15/06/2018 nº diárias: 2
Santarem / belem / 15/06/2018 - 16/06/2018 nº diárias: 1.5
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nome: maria da gloria de Souza borgeS 
matrÍCula: 5890910 CPF: 58405658220
Cargo/Função: aSSiSt. adminiSt. / ativ aux intermed
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334555

poRtARiA DE DiARiAs No. 38422/2018
obJetivo: realizar assessoramento as escolas e monitoramento 
do sistema - Seduc, para estagiários do Projeto aprender mais 
ensino médio. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / maraCana / 14/06/2018 - 14/06/2018 nº diárias: 0
maraCana / igaraPe-aCu / 14/06/2018 - 14/06/2018 nº 
diárias: 0
igaraPe-aCu / belem / 14/06/2018 - 14/06/2018 nº diárias: 0.5
nome: deivid SantoS CaStro 
matrÍCula: 5932759 CPF: 72288256249
Cargo/Função: eStagiario nS - 20HS / eStagio
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334559

poRtARiA DE DiARiAs No. 38505/2018
obJetivo: realizar aplicação de exames de suplência do Projeto 
Saberes da eJa. 
origem/deStino/PerÍodo:
Santarem / Porto de moz / 12/06/2018 - 16/06/2018 nº 
diárias: 4
Porto de moz / Santarem / 16/06/2018 - 16/06/2018 nº 
diárias: 0.5
nome: enY CriStina PireS FernandeS 
matrÍCula: 272965 CPF: 20644868287
Cargo/Função: viCe-dir.de unid.eSColar / direCao
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334587

poRtARiA DE DiARiAs No. 37823/2018
obJetivo: Participação no encontro de gestores (diretores e 
vice-diretores da rede estadual de ensino) que possuem turmas 
do Projeto mundiar vinculados ao polo de Santarém. 
origem/deStino/PerÍodo:
novo ProgreSSo / Santarem / 22/05/2018 - 24/05/2018 nº 
diárias: 2
Santarem / novo ProgreSSo / 24/05/2018 - 24/05/2018 nº 
diárias: 0.5
nome: ilda arauJo doS SantoS 
matrÍCula: 667307 CPF: 29302447120
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe eSPeCial / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 333943

poRtARiA DE DiARiAs No. 38381/2018
obJetivo: instruir processo disciplinar constituido nos termos 
da Portaria nº 86/18. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / Santarem / 11/06/2018 - 12/06/2018 nº diárias: 1
Santarem / oriximina / 12/06/2018 - 13/06/2018 nº diárias: 1
oriximina / Santarem / 13/06/2018 - 15/06/2018 nº diárias: 2
Santarem / belem / 15/06/2018 - 16/06/2018 nº diárias: 1.5
nome: maria do Carmo FariaS da Silva 
matrÍCula: 392677 CPF: 22478833115
Cargo/Função: aSSiStente adminiStrativo / ativ aux 
intermed
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334051

poRtARiA DE DiARiAs No. 37702/2018
obJetivo: Participação na Formação de Professores, módulo 
iii, turmas 2017 - 4ª entrada, ensino Fundamental do Projeto 
mundiar. 
origem/deStino/PerÍodo:
Santa maria do Para / CaStanHal / 21/05/2018 - 23/05/2018 
nº diárias: 2
CaStanHal / Santa maria do Para / 23/05/2018 - 23/05/2018 
nº diárias: 0.5
nome: maria evaneide PantoJa da Silva 
matrÍCula: 5904057 CPF: 39782352268
Cargo/Função: eSPeCialiSta em eduCaCao ClaSSe i / 
eSPeCialiSta
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 333931

poRtARiA DE DiARiAs No. 37718/2018
obJetivo: Participação na Formação de Professores, módulo 
iii, turmas 2017 - 4ª entrada, ensino Fundamental do Projeto 
mundiar. 
origem/deStino/PerÍodo:
vigia / belem / 21/05/2018 - 25/05/2018 nº diárias: 4
belem / vigia / 25/05/2018 - 25/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: maria Cordeiro da Silva 
matrÍCula: 5936247 CPF: 01697300260
Cargo/Função: ProFeSSor nivel SuPerior lP / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 333935

poRtARiA DE DiARiAs No. 38403/2018
obJetivo: realizar Formação Para CoordenadoreS 
loCaiS do PnaiC. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / CaStanHal / 13/06/2018 - 15/06/2018 nº diárias: 2
CaStanHal / belem / 15/06/2018 - 15/06/2018 nº diárias: 0.5
nome: giSele naSCimento barroSo 
matrÍCula: 57196894 CPF: 59429933272
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe i / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334042

poRtARiA DE DiARiAs No. 37925/2018
OBJETIVO: Participar da Formação Oficina Curricular por Área de 
Conhecimento. 
origem/deStino/PerÍodo:
braganCa / CaStanHal / 28/05/2018 - 30/05/2018 nº 
diárias: 2
CaStanHal / braganCa / 30/05/2018 - 30/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: maria de Fatima gomeS CunHa 
matrÍCula: 57230240 CPF: 84398809287
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe iii / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 333964

poRtARiA DE DiARiAs No. 37863/2018
obJetivo: realizar monitoramento / acompanhamento e 
avaliação da matrícula inicial. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / vigia / 04/06/2018 - 09/06/2018 nº diárias: 5
vigia / belem / 09/06/2018 - 09/06/2018 nº diárias: 0.5
nome: Selma viana roCHa 
matrÍCula: 5453747 CPF: 18660940253
Cargo/Função: eSPeCialiSta em eduCaCao ClaSSe i / 
eSPeCialiSta
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 333948
poRtARiA DE DiARiAs No. 38393/2018
obJetivo: conduzir técnicos da drti 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / braganCa / 05/06/2018 - 08/06/2018 nº diárias: 3
braganCa / belem / 08/06/2018 - 08/06/2018 nº diárias: 0.5
nome: WilSon Ferreira doS SantoS 
matrÍCula: 182958 CPF: 08236313204
Cargo/Função: motoriSta / ativ aPoio oPeraC
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334032

poRtARiA DE DiARiAs No. 38656/2018
obJetivo: PartiCiPar da Formação Continuada do 
ProJeto mundiar Para ProFeSSoreS, SuPerviSoreS e 
CoordenadoreS, daS turmaS de enSino médio - mÓdulo 
iv (4ª entrada). FortaleCimento da metodologia 
teleSSala Para a Condução da ProPoSta PedagÓgiCa de 
redução da diStorção idade ano na rede PúbliCa de 
enSino do Pará. 
origem/deStino/PerÍodo:
braganCa / CaStanHal / 18/06/2018 - 22/06/2018 nº 
diárias: 4
CaStanHal / braganCa / 22/06/2018 - 22/06/2018 nº diárias: 0.5
nome: mariel Pereira da Silva 
matrÍCula: 7565511 CPF: 63275287249
Cargo/Função: ProFeSSor nivel SuPerior lP / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334063

poRtARiA DE DiARiAs No. 37275/2018
obJetivo: Formador regional do Pacto nacional pela 
alfabetização na idade Certa, que irá realizar formação para os 
Formadores regionais do PnaiC. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / altamira / 14/05/2018 - 18/05/2018 nº diárias: 4
altamira / belem / 18/05/2018 - 18/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: maria luiza FariaS CarvalHo 
matrÍCula: 668850 CPF: 18165990268
Cargo/Função: aSSeSSor eSPeCial i / aSSeSSoramento
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334096

poRtARiA DE DiARiAs No. 38676/2018
obJetivo: Participar de formação de servidores ( professores, 
supervisores e coordenadores ) que atuam no Projeto mundiar, 
módulo iv 2017 ( 4ª entrada) - ensino médio. 
origem/deStino/PerÍodo:
Sao FranCiSCo do Para / CaStanHal / 18/06/2018 - 
22/06/2018 nº diárias: 4
CaStanHal / Sao FranCiSCo do Para / 22/06/2018 - 
22/06/2018 nº diárias: 0.5
nome: daiSY Flavia Souza barboSa 
matrÍCula: 57202346 CPF: 70061637220
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe ii / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334073

poRtARiA DE DiARiAs No. 37119/2018
obJetivo: Participar dos Jogos estudantis Paraenses - fase 
regional. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / mae do rio / 09/05/2018 - 12/05/2018 nº diárias: 3
mae do rio / belem / 12/05/2018 - 12/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: SebaStiao CamPoS lameira 
matrÍCula: 520420 CPF: 11786019272
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe i / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334085

poRtARiA DE DiARiAs No. 37573/2018
obJetivo: ServiçoS de averigação da medição na ee 
roSa alvarez rebelo(Senador JoSé PorFirio) 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / altamira / 17/05/2018 - 17/05/2018 nº diárias: 0
altamira / vitoria do xingu / 17/05/2018 - 17/05/2018 nº 
diárias: 0
vitoria do xingu / Senador JoSe PorFirio / 17/05/2018 - 
18/05/2018 nº diárias: 1
Senador JoSe PorFirio / vitoria do xingu / 18/05/2018 - 
19/05/2018 nº diárias: 1
vitoria do xingu / altamira / 19/05/2018 - 19/05/2018 nº 
diárias: 0
altamira / belem / 19/05/2018 - 19/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: adriano de lima Cordeiro 
matrÍCula: 941581 CPF: 30352959215
Cargo/Função: Servente / ativ aPoio oPeraC
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334344

poRtARiA DE DiARiAs No. 37349/2018
obJetivo: Participar da formação intitulada ensino por área do 
conhecimento: perspectivas para o ensino médio. 
origem/deStino/PerÍodo:
Cumaru do norte / redenCao / 16/05/2018 - 19/05/2018 
nº diárias: 3
redenCao / Cumaru do norte / 19/05/2018 - 19/05/2018 
nº diárias: 0.5
nome: Cleiton rodrigueS SoareS 
matrÍCula: 5935291 CPF: 87509032253
Cargo/Função: ProFeSSor nivel SuPerior lP / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334323

poRtARiA DE DiARiAs No. 37420/2018
obJetivo: Participar dos Jogos estudantis Paraenses 2018 - 
fase regional. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / Portel / 22/05/2018 - 27/05/2018 nº diárias: 5
Portel / belem / 27/05/2018 - 27/05/2018 nº diárias: 0.5
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nome: mauro JoSe arauJo bittenCourt 
matrÍCula: 379360 CPF: 18662994253
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe i / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334410

poRtARiA DE DiARiAs No. 37574/2018
obJetivo: ServiçoS de FiSCalização de obraS na ee 
JoelSon doS SantoS rodrigueS (Ponta de PedraS) 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / Ponta de PedraS / 21/05/2018 - 22/05/2018 nº 
diárias: 1
Ponta de PedraS / belem / 22/05/2018 - 22/05/2018 nº 
diárias: 0.5
nome: JoSe CarloS de SouSa Cruz 
matrÍCula: 5361702 CPF: 12758426234
Cargo/Função: aSSiStente adminiStrativo / ativ aux 
intermed
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334447

poRtARiA DE DiARiAs No. 37770/2018
obJetivo: Participação na Formação de Professores, módulo 
iii, turmas 2017 - 4ª entrada, ensino Fundamental do Projeto 
mundiar. 
origem/deStino/PerÍodo:
ourem / CaStanHal / 21/05/2018 - 25/05/2018 nº diárias: 4
CaStanHal / ourem / 25/05/2018 - 25/05/2018 nº diárias: 
0.5
nome: aleSSandra CardoSo da Silva 
matrÍCula: 7565618 CPF: 79069185253
Cargo/Função: ProFeSSor nivel SuPerior lP / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334493

poRtARiA DE DiARiAs No. 37700/2018
obJetivo: Participação na Formação de Professores, módulo 
iii, turmas 2017 - 4ª entrada, ensino Fundamental do Projeto 
mundiar. 
origem/deStino/PerÍodo:
inHangaPi / CaStanHal / 21/05/2018 - 25/05/2018 nº 
diárias: 4
CaStanHal / inHangaPi / 25/05/2018 - 25/05/2018 nº 
diárias: 0.5
nome: Hellen do SoCorro lameira PantoJa 
matrÍCula: 5934103 CPF: 85564095200
Cargo/Função: ProFeSSor nivel SuPerior lP / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334485

poRtARiA DE DiARiAs No. 37805/2018
obJetivo: Participação na Formação de Professores, módulo 
iii, turmas 2017 - 4ª entrada, ensino Fundamental do Projeto 
mundiar. 
origem/deStino/PerÍodo:
vigia / belem / 21/05/2018 - 23/05/2018 nº diárias: 2
belem / vigia / 23/05/2018 - 23/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: mauriCio albuquerque noronHa 
matrÍCula: 57209886 CPF: 58273344215
Cargo/Função: eSPeCialiSta em eduCaCao ClaSSe ii / 
eSPeCialiSta
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334515

poRtARiA DE DiARiAs No. 37948/2018
obJetivo: ServiçoS de viSita téCniCa Para veriFiCação 
do Padrão de entrada de energia elétriCa e SoliCitar 
troCa de Padrão biFáSiCo Para triFáSiCo na ereFm São 
miguel na vila de beJa (abaetetuba) 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / abaetetuba / 28/05/2018 - 28/05/2018 nº diárias: 0
abaetetuba / belem / 28/05/2018 - 28/05/2018 nº diárias: 1
nome: george Hamilton CoSta de FranCa 
matrÍCula: 57213100 CPF: 19820917204
Cargo/Função: teCniCo em geStao de inFra-eStrutura / 
ativ nivel SuPerior
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334531

poRtARiA DE DiARiAs No. 38658/2018
obJetivo: Participar de formação de servidores ( professores, 
supervisores e coordenadores ) que atuam no Projeto mundiar, 
módulo iv 2017 ( 4ª entrada) - ensino médio. 
origem/deStino/PerÍodo:
oriximina / Santarem / 17/06/2018 - 23/06/2018 nº diárias: 
6
Santarem / oriximina / 23/06/2018 - 23/06/2018 nº diárias: 
0.5
nome: mariane Saturnino de brito 
matrÍCula: 5935078 CPF: 93451385287
Cargo/Função: ProFeSSor nivel SuPerior lP / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334070

poRtARiA DE DiARiAs No. 37985/2018
OBJETIVO: Participar da Formação Oficina Curricular por Área de 
Conhecimento. 
origem/deStino/PerÍodo:
barCarena / CaStanHal / 28/05/2018 - 30/05/2018 nº 
diárias: 2
CaStanHal / barCarena / 30/05/2018 - 30/05/2018 nº 
diárias: 0.5
nome: maria beatriz Ferreira lima 
matrÍCula: 5889819 CPF: 05897378215
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe i / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 333977

poRtARiA DE DiARiAs No. 38079/2018
obJetivo: realizar treinamento de técnico das ureS e escolas, 
referente ao período de coleta da 1ª etapa do Censo escolar 
2018. 
origem/deStino/PerÍodo:
aCara / tailandia / 04/06/2018 - 07/06/2018 nº diárias: 3
tailandia / aCara / 07/06/2018 - 07/06/2018 nº diárias: 0.5
nome: edilena SoareS da Cruz Correa 
matrÍCula: 5900524 CPF: 59254718220
Cargo/Função: Servente / ativ aPoio oPeraC
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 333981

poRtARiA DE DiARiAs No. 37146/2018
OBJETIVO: ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA de patrimônio 
sispat web dos bens cadastrados e distribuídos nas escolas 
estaduais 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / aCara / 21/05/2018 - 21/05/2018 nº diárias: 0
aCara / abaetetuba / 21/05/2018 - 22/05/2018 nº diárias: 1
abaetetuba / barCarena / 22/05/2018 - 23/05/2018 nº 
diárias: 1
barCarena / igaraPe-miri / 23/05/2018 - 24/05/2018 nº 
diárias: 1
igaraPe-miri / moJu / 24/05/2018 - 25/05/2018 nº diárias: 1
moJu / tailandia / 25/05/2018 - 26/05/2018 nº diárias: 1
tailandia / belem / 26/05/2018 - 26/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: maria CeCilia monteiro de lima 
matrÍCula: 5149614 CPF: 22403566268
Cargo/Função: geStor de unidade SeduC na eSCola / 
direCao
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334086

poRtARiA DE DiARiAs No. 37345/2018
obJetivo: Participar da formação intitulada ensino por área do 
conhecimento: perspectivas para o ensino médio. 
origem/deStino/PerÍodo:
FloreSta do araguaia / redenCao / 16/05/2018 - 
19/05/2018 nº diárias: 3
redenCao / FloreSta do araguaia / 19/05/2018 - 
19/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: Sidinei de melo CoSta 
matrÍCula: 5934824 CPF: 95199039253
Cargo/Função: ProFeSSor nivel SuPerior lP / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334181
poRtARiA DE DiARiAs No. 33504/2017
obJetivo: PartiCiPar de Formação Com a Coordenação 
eStadual, no muniCiPio de belém 
origem/deStino/PerÍodo:
maraba / belem / 27/09/2017 - 30/09/2017 nº diárias: 3
belem / maraba / 30/09/2017 - 30/09/2017 nº diárias: 0.5
nome: roSilene maria Setubal PadilHa 
matrÍCula: 3176193 CPF: 09171991204
Cargo/Função: eSPeCialiSta em eduCaCao ClaSSe i / 
eSPeCialiSta
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334193

poRtARiA DE DiARiAs No. 37518/2018
obJetivo: Participar dos Jogos estudantis Paraenses 2018 - 
fase regional. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / ParauaPebaS / 21/05/2018 - 27/05/2018 nº diárias: 6
ParauaPebaS / belem / 27/05/2018 - 27/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: luCio antonio HaCKenHaar 
matrÍCula: 656836 CPF: 14614723934
Cargo/Função: ProF. Colaborador nivel SuPerior / 
doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334142

poRtARiA DE DiARiAs No. 37757/2018
obJetivo: Participação na Formação de Professores, módulo 
iii, turmas 2017 - 4ª entrada, ensino Fundamental do Projeto 
mundiar. 
origem/deStino/PerÍodo:
CaPanema / CaStanHal / 21/05/2018 - 25/05/2018 nº diárias: 4
CaStanHal / CaPanema / 25/05/2018 - 25/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: miCilene Caroline CardoSo da Silva 
matrÍCula: 5932678 CPF: 01401101275
Cargo/Função: ProFeSSor nivel SuPerior lP / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 333936

poRtARiA DE DiARiAs No. 38405/2018
obJetivo: realizar Formação Para CoordenadoreS 
loCaiS do PnaiC. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / CaStanHal / 14/06/2018 - 15/06/2018 nº diárias: 1
CaStanHal / belem / 15/06/2018 - 15/06/2018 nº diárias: 0.5
nome: alda luiSa tavareS da trindade 
matrÍCula: 5838487 CPF: 55849709215
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe i / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334043

poRtARiA DE DiARiAs No. 38244/2018
obJetivo: realizar monitoramento / acompanhamento e 
avaliação da matrícula inicial. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / aCara / 28/05/2018 - 30/05/2018 nº diárias: 2
aCara / belem / 30/05/2018 - 30/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: marCio renato dantaS de almeida 
matrÍCula: 5897135 CPF: 65728998291
Cargo/Função: aSSiSt. adminiSt. / ativ aux intermed
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334048

poRtARiA DE DiARiAs No. 38421/2018
obJetivo: realizar assessoramento as escolas e monitoramento 
do sistema - Seduc, para estagiários do Projeto aprender mais 
ensino médio. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / maraCana / 14/06/2018 - 14/06/2018 nº diárias: 0
maraCana / igaraPe-aCu / 14/06/2018 - 14/06/2018 nº 
diárias: 0
igaraPe-aCu / belem / 14/06/2018 - 14/06/2018 nº diárias: 0.5
nome: Hilda Carolina de Souza CunHa 
matrÍCula: 57210150 CPF: 27866408220
Cargo/Função: eSPeCialiSta em eduCaCao ClaSSe ii / 
eSPeCialiSta
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334052

poRtARiA DE DiARiAs No. 38457/2018
obJetivo: realizar monitoramento e aComPanHamentoS 
daS açoeS do PnaiC. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / muana / 13/06/2018 - 15/06/2018 nº diárias: 2
muana / belem / 15/06/2018 - 15/06/2018 nº diárias: 0.5
nome: maura rutH CoSta FonSeCa 
matrÍCula: 57223940 CPF: 68822545249
Cargo/Função: eSPeCialiSta em eduCaCao ClaSSe i / 
eSPeCialiSta
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334056

poRtARiA DE DiARiAs No. 38654/2018
obJetivo: PartiCiPar da Formação Continuada do 
ProJeto mundiar Para ProFeSSoreS, SuPerviSoreS e 
CoordenadoreS, daS turmaS de enSino médio - mÓdulo 
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iv (4ª entrada). FortaleCimento da metodologia 
teleSSala Para a Condução da ProPoSta PedagÓgiCa de 
redução da diStorção idade ano na rede PúbliCa de 
enSino do Pará. 
origem/deStino/PerÍodo:
braganCa / CaStanHal / 18/06/2018 - 22/06/2018 nº 
diárias: 4
CaStanHal / braganCa / 22/06/2018 - 22/06/2018 nº diárias: 0.5
nome: rutilene de lima melo 
matrÍCula: 5318335 CPF: 39477991287
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe ii / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334060

poRtARiA DE DiARiAs No. 38445/2018
obJetivo: conduzir técnicos da drti 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / abaetetuba / 12/06/2018 - 12/06/2018 nº diárias: 0
abaetetuba / belem / 12/06/2018 - 12/06/2018 nº diárias: 1
nome: ivaldo roCHa de SouSa 
matrÍCula: 57216831 CPF: 39188850200
Cargo/Função: motoriSta / ativ aPoio oPeraC
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 333957

poRtARiA DE DiARiAs No. 38446/2018
obJetivo: conduzir técnicos do ensino médio/saen 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / maraCana / 14/06/2018 - 14/06/2018 nº diárias: 0
maraCana / igaraPe-aCu / 14/06/2018 - 14/06/2018 nº 
diárias: 0
igaraPe-aCu / belem / 14/06/2018 - 14/06/2018 nº diárias: 0.5
nome: nelSon roCHa da CoSta 
matrÍCula: 761036 CPF: 04933451249
Cargo/Função: motoriSta niv. 8 / ativ aPoio oPeraC
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334033

poRtARiA DE DiARiAs No. 37430/2018
obJetivo: realizar assessoramento de Formação de professores 
Some no município de Cametá. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / abaetetuba / 21/05/2018 - 25/05/2018 nº diárias: 4
abaetetuba / belem / 25/05/2018 - 25/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: marilene Silva maueS 
matrÍCula: 57194982 CPF: 63548143253
Cargo/Função: eSPeCialiSta em eduCaCao ClaSSe iii / 
eSPeCialiSta
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334125

poRtARiA DE DiARiAs No. 37410/2018
OBJETIVO: atualização de dados do sistema de patrimônio sispat 
web dos bens cadastrados e distribuídos nas escolas estaduais 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / Cameta / 04/06/2018 - 04/06/2018 nº diárias: 0
Cameta / moCaJuba / 04/06/2018 - 06/06/2018 nº diárias: 2
moCaJuba / baiao / 06/06/2018 - 09/06/2018 nº diárias: 3
baiao / belem / 09/06/2018 - 09/06/2018 nº diárias: 0.5
nome: SirleY rioS loPeS 
matrÍCula: 55589289 CPF: 06974261730
Cargo/Função: aSSiSt. adminiSt. / ativ aux intermed
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334107
poRtARiA DE DiARiAs No. 38198/2018
obJetivo: realizar Formação Para CoordenadoreS 
loCaiS do PnaiC. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem Cameta 12/06/2018 - 15/06/2018 nº diárias: 3
Cameta belem 15/06/2018 - 15/06/2018 nº diárias: 0.5
nome: marita de CarvalHo Frade CPF: 11868732215 
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334005

poRtARiA DE DiARiAs No. 38222/2018
obJetivo: ministrar os componentes curriculares previstos, 
do Curso em nível médio de Formação de Professores Índios - 
magistério indígena. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / Sao Felix do xingu / 07/06/2018 - 17/06/2018 nº 
diárias: 10

Sao Felix do xingu / belem / 17/06/2018 - 17/06/2018 nº 
diárias: 0.5
nome: maria Celia borgeS 
matrÍCula: 298786 CPF: 05770033215
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe i / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334009
poRtARiA DE DiARiAs No. 37394/2018
obJetivo: Professores do Pro Paz enem que irão ministrar aulas 
para estudantes da rede pública. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / Santarem / 18/05/2018 - 20/05/2018 nº diárias: 2
Santarem / belem / 20/05/2018 - 20/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: lia barile CarvalHo da Silva 
matrÍCula: 57203231 CPF: 63414090287
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe ii / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334185

poRtARiA DE DiARiAs No. 37388/2018
obJetivo: Professores do Pro Paz enem que irão ministrar aulas 
para estudantes da rede pública. 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / CuruCa / 18/05/2018 - 19/05/2018 nº diárias: 1
CuruCa / belem / 19/05/2018 - 19/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: Paulo andre alveS Figueiredo 
matrÍCula: 5289432 CPF: 29359813249
Cargo/Função: ProFeSSor ClaSSe ii / doCente
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334459

poRtARiA DE DiARiAs No. 37576/2018
obJetivo: ServiçoS de FiSCalização de obraS na etpp 
(santana do araguaia) 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / Santana do araguaia / 29/05/2018 - 30/05/2018 
nº diárias: 1
Santana do araguaia / belem / 30/05/2018 - 02/06/2018 
nº diárias: 3.5
nome: diego alexandre Ferreira de Souza 
matrÍCula: 57234200 CPF: 96960434220
Cargo/Função: aSSiSt. adminiSt. / ativ aux intermed
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334386

poRtARiA DE DiARiAs No. 37804/2018
obJetivo: Participação na Formação de Professores, módulo 
iii, turmas 2017 - 4ª entrada, ensino Fundamental do Projeto 
mundiar. 
origem/deStino/PerÍodo:
abaetetuba / belem / 21/05/2018 - 23/05/2018 nº diárias: 2
belem / abaetetuba / 23/05/2018 - 23/05/2018 nº diárias: 0.5
nome: maria betHania Silva doS SantoS 
matrÍCula: 5844274 CPF: 45542244220
Cargo/Função: eSPeCialiSta em eduCaCao ClaSSe ii / 
eSPeCialiSta
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334508

poRtARiA DE DiARiAs No. 38521/2018
obJetivo: conduzir técnicos para realizar vistoria na estrutura 
física e da necessidade de material permanente nas escolas 
estaduais 
origem/deStino/PerÍodo:
belem / CurionoPoliS / 11/06/2018 - 14/06/2018 nº diárias: 3
CurionoPoliS / belem / 14/06/2018 - 14/06/2018 nº diárias: 0.5
nome: marCo aurelio Cabral bezerra 
matrÍCula: 5903479 CPF: 79405614215
Cargo/Função: motoriSta / ativ aPoio oPeraC
ordenador: luCirene FariaS tavareS CPF: 12186015234

protocolo: 334590

outRAs mAtéRiAs
.

ERRAtA DE poRtARiA sAGEp/sEDuc
ERRAtA DA poRtARiA Nº 11/2018 sAGEp/sEDuc, de 25 
de maio de 2018 publicada no DoE Nº 33628 de 30/05/18.
luCiana Serrão Pureza
onde se lê: “ matrícula 5771749-1”

leia-se: “matrícula 5771749-2”
regiStra-Se, Publique-Se e CumPra-Se
SeCretaria adJunta de geStão de PeSSoaS, 04 de JulHo 
de 2018.
daYSe ana batiSta SantoS
Secretária adjunta de gestão de Pessoas

protocolo: 334398
DEsiGNAR
poRtARiA Nº.:7334/2018 de 04/07/2018
designar Joelma do SoCorro melo liSboa, matrícula nº 
5586119/2, Professor, para exercer, até ulterior deliberação, 
a função de diretor (ged-5) da 12ª ure/itaituba, a partir de 
04/07/2018.
poRtARiA Nº.:7336/2018 de 04/07/2018
designar JoSimeire arauJo vieira, matrícula nº 6314228/1, 
Professor, para exercer, até ulterior deliberação, a função de 
diretor (ged-5) da 15ª ure/Conceição do araguaia, a partir de 
04/07/2018.
poRtARiA Nº.: 7329/2018 de 04/07/2018
designar amanda do SoCorro almeida moreira, matrícula 
nº 5901908/1, espec. em educação, para exercer, até ulterior 
deliberação, a função de vice-diretor (ged-2) da eeeF. Pinto 
marques/ananindeua, a partir de 04/07/2018.
poRtARiA Nº.: 7330/2018 de 04/07/2018
designar CarloS alberto da Silva adrião, matrícula nº 
5901240/1, espec. em educação, para exercer, até ulterior 
deliberação, a função de diretor i (ged-3) da eeeFm. almirante 
João Faria de lima/belém, a partir de 01/06/2018.
poRtARiA Nº.: 7331/2018 de 04/07/2018
designar ana roSa da Silva naveganteS, matrícula nº 
683060/2, espec. em educação, para exercer, até ulterior 
deliberação, a função de Secretária (ged-1) da 14ª ure/
Capanema, a partir de 04/07/2018.
poRtARiA Nº.: 7319/2018 de 04/07/2018
designar maria daS graçaS Silva Carneiro, matrícula nº 
5112818/2, espec. em educação, para exercer, até ulterior 
deliberação, a função de Vice-Diretor (GED-2) da EEEFM. Cônego 
batista Campos/ananindeua, a partir de 04/07/2018.
poRtARiA Nº.:7318/2018 de 04/07/2018
designar virginia de nazaretH miralHa gonçalveS 
tavareS, matrícula nº 5470579/2, espec. em educação, para 
exercer, até ulterior deliberação, a função de diretor i (ged-3) 
da eeeF.general Henrique gurjão/belém, a partir de 01/04/2018.
poRtARiA Nº.:7321/2018 de 04/07/2018
designar ana danuza da CoSta oliveira, matrícula nº 
57210606/1, Servente, para exercer, até ulterior deliberação, a 
função de Secretária (ged-1) da eeeF.augusto Correa/bragança, 
a partir de 04/07/2018.
poRtARiA Nº.:7320/2018 de 04/07/2018
designar rita de CaSSia da CoSta gonçalveS, matrícula 
nº 57212030/1, espec. em educação, para exercer, até ulterior 
deliberação, a função de vice-diretor (ged-2) da eeem. Paulino 
de brito/Portel, a partir de 04/07/2018.
poRtARiA Nº.:7308/2018 de 04/07/2018
designar daniel duarte SaleS, matrícula nº 5790174/1, 
Professor, para exercer, até ulterior deliberação, a função de 
vice-diretor (ged-2) da eeem.Julia Passarinho/Cametá, a partir 
de 04/07/2018.
poRtARiA Nº.:7309/2018 de 04/07/2018
designar adriana maria de lima arauJo CoSta, matrícula 
nº 57209661/1, espec. em educação, para exercer, até ulterior 
deliberação, a função de vice-diretor (ged-2) da eeeF. dr. 
angelo Cesarino/igarape-açu, a partir de 04/07/2018
poRtARiA Nº.:7311/2018 de 04/07/2018
designar Clara da Silva Ferrão, matrícula nº 5213924/3, 
espec. em educação, para responder pela função de diretor i 
(ged-3) da eeeFm. Walter bezerra Falcão/ananindeua, durante o 
impedimento do titular, no período de 02/07/2018 a 15/08/2018
poRtARiA Nº.:7310/2018 de 04/07/2018
designar denize roberta del teto ramoS, matrícula nº 
57234016/1, espec. em educação, para responder pela função de 
diretor iii(ged-3.2) da eeem.avertano rocha/icoaraci/belém, 
durante o impedimento do titular, no período de 02/07/2018 a 
15/08/2018
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poRtARiA Nº.:7304/2018 de 04/07/2018
designar marCia Freire de arauJo, matrícula nº 57208403/1, 
espec. em educação, para responder pela função de diretor 
iv(ged-3.3) da eeem. Pedro amazonas Pedroso/belém, 
durante o impedimento do titular, no período de 02/07/2018 a 
15/08/2018
poRtARiA Nº.:7303/2018 de 04/07/2018
designar SHeila gonçalveS miranda, matrícula nº 
57211348/1, espec. em educação, para responder pela função de 
diretor ii (ged-3.1) da eeem.raymundo martins vianna/belém, 
durante o impedimento do titular, no período de 02/07/2018 a 
15/08/2018
poRtARiA Nº.:7317/2018 de 04/07/2018
designar Fernanda CHriStina da Silva monteiro, matrícula 
nº 55588541/2, espec. em educação, para responder pela 
função de diretor ii (ged-3.1) da eeeFm. mª antonieta Serra 
Freire/icoaraci/belém, durante o impedimento do titular, no 
período de 02/07/2018 a 15/08/2018
poRtARiA Nº.:7316/2018 de 04/07/2018
designar regina Celia aquino martinS, matrícula nº 
6400027/1, agente administrativo, para responder pela função 
de diretor ii (ged-3.1) da eeeFm. armando Fajardo/ananindeua, 
durante o impedimento do titular, no período de 02/07/2018 a 
15/08/2018
poRtARiA Nº.:7332/2018 de 04/07/2018
designar ana luCia monteiro da CunHa, matrícula nº 
492116/2, espec. em educação, para responder pela função de 
diretor i (ged-3) da eeeFm. min. alcides Carneiro/ananindeua, 
durante o impedimento do titular, no período de 02/07/2018 a 
15/08/2018
poRtARiA Nº.:7343/2018 de 05/07/2018
designar anderSon João da Silva diaS, matrícula nº 
54196677/2, assist. administrativo, para responder pela 
Coordenadoria de descentralização, durante o impedimento do 
titular, no período de 04/07/2018 a 02/08/2018
DispENsA DE fuNção
poRtARiA Nº.:7335/2018 de 04/07/2018
dispensar JoSimeire arauJo vieira, matrícula nº 6314228/1, 
Professor, da função de vice-diretor (ged-2) da eeem. Carmina 
gomes(anexo ii)/São Félix do xingu, a partir de 04/07/2018
poRtARiA Nº.: 7328/2018 de 04/07/2018
dispensar CarloS alberto da Silva adrião, matrícula nº 
5901240/1, espec. em educação, da função de diretor i (ged-
3) da EEEFM. Cônego Batista Campos/Ananindeua, a partir de 
01/06/2018.
poRtARiA Nº.:7327/2018 de 04/07/2018
dispensar, a pedido, FranCilene SantoS Ferreira, matrícula 
nº 57208454/1, espec. em educação, da função de diretor 
ii (ged-3.1) da eeem. Severo alves/breu branco, a partir de 
04/07/2018
poRtARiA Nº.:7326/2018 de 04/07/2018
dispensar, a pedido, nivaldo roberto SoareS da CoSta, 
matrícula nº 233846/1, Professor, da função de diretor i (ged-
3) da EEEFM. Cônego Batista Campos/Ananindeua, a partir de 
18/05/2018.
poRtARiA Nº.:7325/2018 de 04/07/2018
dispensar, a pedido, manuel lima da Silva, matrícula nº 
5902312/1, espec. em educação, da função de diretor ii (ged-
3.1) da eeem. irmã Carla giussani/São miguel do guamá, a 
partir de 04/07/2018
poRtARiA Nº.:7323/2018 de 04/07/2018
Formalizar a dispensa, a pedido, da servidora mariStela tinelli 
roCHa matrícula nº 666890/1, Professor, da função de vice-
diretor (ged-2) da ee.eduardo angelim/Sede/Parauapebas, a 
partir de 01/11/2017, para fins de regularização funcional.
poRtARiA Nº.:7315/2018 de 04/07/2018
dispensar daniele ribeiro da Silva, matrícula nº 5593700/2, 
espec. em educação, da função de diretor i (ged-3) da eeeF.
general Henrique gurjão/belém, a partir de 01/04/2018.
poRtARiA Nº.:7314/2018 de 04/07/2018
Formalizar a dispensa da servidora Claudia PatriCia teixeira 
Santana de Souza, matrícula nº 57208323/1, espec. em 
educação, da função de vice-diretor (ged-2) da eeeFm.
Tenoné/Icoaraci/Belém, a partir de 15/08/2017, para fins de 
regularização funcional.

poRtARiA Nº.:7306/2018 de 04/07/2018
dispensar, a pedido, maria bonFim lima Pereira, matrícula nº 
673072/1, escrev. datilografo, da função de vice-diretor (ged-
2) da eeem.Carmina gomes -anexo i/ São Felix do xingu, a 
partir de 04/07/2018
CanCelar intereSSe PartiCular
poRtARiA Nº.:7312/2018 de 04/07/2018
Cancelar, a contar de 25/06/2018, a licença para tratar de inte-
resse Particular, concedida através da Portaria nº 2480-2017 
de 21/03/2017, do servidor FabriCio viniCiuS andrade de 
Souza, matricula nº 5891500/1, assist.administrativo, lotado 
na ee. dep. armando Correa/ananindeua.
revogar
Portaria n.º:7276/2018 de 04/07/2018
revogar, a contar de 01/07/2018, a cessão para a SeCretaria 
muniCiPal de eduCação de baião, do servidor CeSar 
martinS SimÕeS, matricula nº 498777/1, vigia, concedida 
através da Portaria Col. nº 15047-1999 de 30/12/1999, 
sem ônus para o Órgão de origem, por conta do processo 
de municipalização do ensino Fundamental. Considerando o 
Processo de aposentadoria nº 1211237/2018
portaria n.º:7271/2018 de 04/07/2018
revogar, a contar de 01/07/2018, a cessão para a SeCretaria 
muniCiPal de eduCação de almeirim, do servidor benedito 
lima da Silva, matricula nº 244422/1, Professor, concedida 
através da Portaria Col. nº 15047-1999 de 30/12/1999, 
sem ônus para o Órgão de origem, por conta do processo 
de municipalização do ensino Fundamental. Considerando o 
Processo de aposentadoria nº 1219030/2018
portaria n.º:7272/2018 de 04/07/2018
revogar, a contar de 01/07/2018, a cessão para a SeCretaria 
muniCiPal de eduCação de Soure, do servidor JoSé CarloS 
da Cruz bezerra, matricula nº 572012/1, Professor, concedida 
através da Portaria Col. nº 15047-1999 de 30/12/1999, 
sem ônus para o Órgão de origem, por conta do processo 
de municipalização do ensino Fundamental. Considerando o 
Processo de aposentadoria nº 1132926/2017
portaria n.º:7273/2018 de 04/07/2018
revogar, a contar de 01/07/2018, a cessão para a SeCretaria 
muniCiPal de eduCação de aCara, do servidor João de 
nazaré miranda, matricula nº 555487/1, vigia, concedida 
através da Portaria Col. nº 22027-2001 de 21/12/2001, 
sem ônus para o Órgão de origem, por conta do processo 
de municipalização do ensino Fundamental. Considerando o 
Processo de aposentadoria nº 1219800/2018
portaria n.º:7274/2018 de 04/07/2018
revogar, a contar de 01/07/2018, a cessão para a SeCretaria 
muniCiPal de eduCação de JaCareaCanga, do servidor 
inoCênCio JoSé aKai munduruKu, matricula nº 667846/1, 
Professor, concedida através da Portaria Col. nº 15047-1999 
de 30/12/1999, sem ônus para o Órgão de origem, por conta 
do processo de municipalização do ensino Fundamental. 
Considerando o Processo de aposentadoria nº 1185359/2017
portaria n.º:7275/2018 de 04/07/2018
revogar, a contar de 01/07/2018, a cessão para a SeCretaria 
muniCiPal de eduCação de Cametá, da servidora noelY do 
SoCorro doS SantoS FiloCreão, matricula nº 552461/1, 
Professor, concedida através da Portaria Col. nº 23246-2000 
de 28/12/2000, sem ônus para o Órgão de origem, por conta 
do processo de municipalização do ensino Fundamental. 
Considerando o Processo de aposentadoria nº 1188880/2017.
portaria n.º:7277/2018 de 04/07/2018
revogar, a contar de 01/07/2018, a cessão para a SeCretaria 
muniCiPal de eduCação de auguSto Correa, da servidora 
alaiS SoareS da Silva, matricula nº 678198/1, Servente, 
concedida através da Portaria Col. nº 15047-1999 de 30/12/1999, 
sem ônus para o Órgão de origem, por conta do processo 
de municipalização do ensino Fundamental. Considerando o 
Processo de aposentadoria nº 1214680/2018
portaria n.º:7278/2018 de 04/07/2018
revogar, a contar de 01/07/2018, a cessão para a SeCretaria 
muniCiPal de eduCação de auguSto Correa, do servidor 
raimundo CoSmo FariaS de brito, matricula nº 678040/1, 
Professor, concedida através da Portaria Col. nº 15047-1999 
de 30/12/1999, sem ônus para o Órgão de origem, por conta 
do processo de municipalização do ensino Fundamental. 
Considerando o Processo de aposentadoria nº 1207911/2018

licENçA mAtERNiDADE
poRtARiA Nº.:7344/2018 de 05/07/2018
Conceder licença maternidade a Jaqueline Carneiro de 
Souza, matricula nº 5926000/1, merendeira, lotada na ee.dr. 
Freitas/belém, no período de 11/04/2018 a 07/10/2018
ApRovAção EscAlA DE féRiAs
poRtARiA Nº.:7347/2018 de 05/07/2018
nome:alini do SoCorro PinHeiro Cruz
matrícula:54181473/5 Período:06/08 à 19/09/18exercício:2018
unidade:ee.deodoro de mendonça/belém
poRtARiA Nº.:501/2018 de 27/06/2018
nome:alailSon da luz monteiro
matrícula:57209825/1 Período:01/08 à 30/08/18exercício:2018
unidade:eeeFm.Prof. gasparino b. da Silva/Soure
poRtARiA Nº.: 504/2018 de 27/06/2018
nome:luiS auguSto SantoS tavareS
matrícula:5890650/1 Período:01/08 à 30/08/18exercício:2018
unidade:eeeFm.Prof. gasparino b. da Silva/Soure
poRtARiA Nº.:505/2018 de 27/06/2018
nome:marCoS antonio barboSa do naSCimento
matrícula:5890609/1 Período:01/08 à 30/08/18exercício:2018
unidade:eeeFm.Prof. gasparino b. da Silva/Soure
poRtARiA Nº.: 506/2018 de 27/06/2018
nome:raimunda da Silva vieira
matrícula:6020445/1 Período:01/08 à 30/08/18exercício:2018
unidade:eeeFm.Prof. gasparino b. da Silva/Soure
poRtARiA Nº.:147/2018 de 15/05/2018
nome:roCilene rabelo de CaStro
matrícula:5891182/1 Período:01/08 à 30/08/18exercício:2018
unidade:eeem.bertoldo nunes/vigia de nazaré
poRtARiA Nº.:210/2018 de 05/06/2018
nome:JeSana CriSotomo
matrícula:57188341/2 Período:01/08 à 14/09/18exercício:2018
unidade:Colegio est. Celso rodrigues/Sto antonio do taua.
poRtARiA Nº.:422/2018 de 05/06/2018
nome:viviane loPeS Souto
matrícula:57191140/2 Período:06/08 à 19/09/18exercício:2018
unidade:eeem.antonio lemos/Santa izabel
poRtARiA Nº.:497/2018 de 14/06/2018
nome:maria CriStina viegaS queiroz
matrícula:5768713/2 Período:05/08 à 18/09/18exercício:2017
unidade:ee.João Santos/Capanema
poRtARiA Nº.:498/2018 de 14/06/2018
nome:maria CriStina viegaS queiroz
matrícula:5768713/2 Período:21/06 à 04/08/18exercício:2016
unidade:ee.João Santos/Capanema
poRtARiA Nº.:502/2018 de 14/06/2018
nome:maria Claudinete doS SantoS
matrícula:6305180/2 Período:01/08 à 14/09/18exercício:2018
unidade:ee.mestre lucindo/Capanema
poRtARiA Nº.: 505/2018 de 13/06/2018
nome:SYlvania miKaele duarte de oliveira
matrícula:54196256/2 Período:01/09 à 15/10/18exercício:2017
unidade:ee.teodato de rezende/Salinopolis
poRtARiA Nº.: 506/2018 de 13/06/2018
nome:marta CriStina arauJo barroSo
matrícula:5341078/3 Período:07/08 à 20/09/18exercício:2018
unidade:ee.Francisco da S. nunes/S. João de Pirabas
REtificAR
poRtARiA Nº.:7324/2018 de 04/07/2018
Retificar na PORTARIA Nº 2424-2018 de 27/03/2018, que de-
signou o servidor rondinelli oliveira Pinto, matrícula nº 
55590183/2, Professor, para responder interinamente pela fun-
ção de vice-diretor (ged-2) da eeem. dep. raimundo ribeiro de 
Souza/tucurui, o a partir de 27/03/2018 para 05/02/2018.

protocolo: 334440
ERRAtA DE poRtARiA sAGEp/sEDuc
ERRAtA DA poRtARiA Nº 11/2018 sAGEp/sEDuc, de 25 
de maio de 2018 publicada no DoE Nº 33628 de 30/05/18.
reinaldo CoSta da Silva
onde se lê: “ exercício 01/08/2013”
leia-se: “exercício 01/08/2007”
regiStra-Se, Publique-Se e CumPra-Se
SeCretaria adJunta de geStão de PeSSoaS, 04 de JulHo 
de 2018.
daYSe ana batiSta SantoS
Secretária adjunta de gestão de Pessoas

protocolo: 334414
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ERRAtA DE poRtARiA sAGEp/sEDuc
ERRAtA DA poRtARiA Nº 12/2018 sAGEp/sEDuc, de 25 
de maio de 2018 publicada no DoE Nº 33628 de 30/05/18.
Waldeir PireS borgeS
onde se lê: “ Walder”
leia-se: “Waldeir”
regiStra-Se, Publique-Se e CumPra-Se
SeCretaria adJunta de geStão de PeSSoaS, 04 de JulHo 
de 2018.
daYSe ana batiSta SantoS
Secretária adjunta de gestão de Pessoas

protocolo: 334418
Acordo de cooperação: 192/2018-sEDuc
objeto do acordo: Proporcionar aos estudantes regularmente 
matriculados na instituição de ensino a oportunidade de realizar 
estágio na Concedente, proporcionando a vivência prática 
necessária à formação profissional.
Partícipes:
instituição de ensino: Secretaria de estado de educação/CnPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto montenegro – 
Km 10, s/n, Cep.: 66.820-000, distrito de icoaraci , belém/Pa.
Concedente de estágio: SeCretaria muniCiPal de meio 
ambiente - Sema (Parque ambiental de ananindeua 
antonio danúbio, com sede na br 316 Km 04, S/n, CeP.: 
67.000-00, bairro Coqueiro, ananindeua/Pa., CnPJ/mF. nº 
29.378.303/0001-24.
Foro: belém
data de assinatura: 03/07/2018
vigência: 03/07/2018 a 02/07/2023
ordenador: ana Claudia Serruya Hage/ Secretária de estado de 
educação.

protocolo: 334619
EmENtA DE REsoluçÕEs-cEE/pA
REsolução Nº 179 DE 16/04/2018
ementa: autoriza o FunCionamento do enSino 
Fundamental do 1º ao 9º ano e do enSino Fundamental 
na modalidade eduCação de JovenS e adultoS de 1ª a 4ª 
etaPa - eSCola muniCiPal de enSino Fundamental divino 
eSPÍrito Santo, e SuaS eSColaS – Cametá/Pa.
REsolução Nº 187 DE 16/04/2018
ementa: autoriza o FunCionamento da eduCação 
inFantil em nÍvel de Pré-eSCola, do enSino Fundamental 
de 1º ao 5º ano e do enSino Fundamental na modalidade 
eduCação de JovenS e adultoS de 1ª a 4ª etaPa - eSCola 
muniCiPal de enSino inFantil e Fundamental Jorge 
travaSSoS e Sua eSCola anexa – CaPanema/Pa.
REsolução Nº 189 DE 16/04/2018
ementa: autoriza o FunCionamento do enSino 
Fundamental de 1º ao 5º ano - eSCola eStadual de 
enSino Fundamental moradoreS da vila novaPaSSagem 
moura CarvalHo - belém/Pa.
REsolução Nº 192 DE 16/04/2018
ementa: renova a autorização Para o FunCionamento 
do enSino Fundamental de 1º ao 9º ano e do enSino 
Fundamental na modalidade de eduCação de JovenS 
e adultoS 1ª a 4ª etaPa, e autoriza o FunCionamento 
da eduCação inFantil em nÍvel de Pré-eSCola - eSCola 
muniCiPal de enSino Fundamental de CaraPaJÓ e SuaS 
eSColaS anexaS.
REsolução Nº 199 DE 16/04/2018
ementa: deFere exCePCionalmente o reCurSo, ConCe-
dendo a Prorrogação doS atoS autorizativoS Con-
tidoS na reSolução nº 029/2014-Cee/Pa – eSCola de 
eduCação inFantil e enSino Fundamental CarequinHa 
- Santarém/Pa.
REsolução Nº 220 DE 15/05/2018
ementa: renova a autorização Para o FunCionamento 
do enSino Fundamental de 1º ao 5º ano - eSCola 
eStadual de enSino Fundamental ariri - ananindeua/Pa.
REsolução Nº 221 DE 15/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 408/2013 Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de enSino Fundamental inStituto maria de mattiaS e 
SuaS eSColaS anexaS - altamira/Pa.
REsolução Nº 222 DE 16/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 234/2013 Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de enSino Fundamental PrinCeSa do xingu- altamira/Pa.

REsolução Nº 223 DE 15/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 427/2013 Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de enSino Fundamental noSSa SenHora aPareCida - al-
tamira/Pa.
REsolução Nº 224 DE 17/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 150/2013 Cee/Pa - Pela eSCola mu-
niCiPal de enSino inFantil e Fundamental rui barboSa e 
SuaS eSColaS anexaS – altamira/Pa.
REsolução Nº 225 DE 21/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 133/2013 Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de enSino inFantil e Fundamental nova Colina – alta-
mira/Pa.
REsolução Nº 226 DE 21/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 123/2013 Cee/Pa - eSCola muniCiPal de 
enSino Fundamental dom Clemente geiger - altamira/
Pa.
REsolução Nº 227 DE 21/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 003/2013 Cee/Pa - eSCola muniCiPal de 
enSino Fundamental geraldo emÍdio bezerra - altami-
ra/Pa.
REsolução Nº 228 DE 21/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 380/2015 Cee/Pa - eSCola muniCiPal de 
enSino Fundamental João Paulo ii - altamira/Pa.
REsolução Nº 229 DE 22/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 405/2015 Cee/Pa - eSCola muniCiPal de 
enSino Fundamental artur PeSSoa e SuaS eSColaS ane-
xaS - altamira/Pa.
REsolução Nº 230 DE 21/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 571/2012 Cee/Pa - eSCola muniCiPal de 
enSino Fundamental dr. otaCÍlio lino, loCalizada no 
muniCÍPio de altamira/Pa.
REsolução Nº 231 DE 22/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 485/2013 Cee/Pa - eSCola muniCiPal de 
enSino Fundamental nova vida e SuaS eSColaS anexaS 
- altamira/Pa.
REsolução Nº 232 DE 22/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 042/2013 Cee/Pa - eSCola muniCiPal de 
enSino inFantil e Fundamental eStHer Figueiredo Fer-
raz - altamira/Pa.
REsolução Nº 233 DE 22/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 124/2013 Cee/Pa - eSCola muniCiPal de 
enSino inFantil e Fundamental ProFeSSora maria de Fa-
riaS Ferreira - altamira/Pa.
REsolução Nº 234 DE 22/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 148/2013 Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de eduCação inFantil e Fundamental azimar almeida e 
Sua eSCola anexa - altamira/Pa.
REsolução Nº 235 DE 17/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 407/2013-Cee/Pa - eSCola muniCi-
Pal de enSino Fundamental Centro eduCaCional batiSta 
indePendente e Sua eSCola anexa - altamira/Pa.
REsolução Nº 236 DE 22/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 125/2013 Cee/Pa - eSCola muniCiPal de 
enSino Fundamental CarloS leoCarPio SoareS - altami-
ra/Pa.
REsolução Nº 237 DE 22/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 050/2013 Cee/Pa - eSCola muniCiPal de 
enSino Fundamental deodoro da FonSeCa, altamira/Pa.
REsolução Nº 238 DE 22/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 400/2013 Cee/Pa - eSCola muniCiPal de 
enSino Fundamental JoSé de alenCar - altamira/Pa.

REsolução Nº 239 DE 22/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 139/2013 Cee/Pa - eSCola muniCiPal de 
enSino Fundamental dr. uliSSeS guimarãeS - altamira/
Pa.
REsolução Nº 240 DE 22/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 503/2013 Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de eduCação inFantil giraSSol - altamira/Pa.
REsolução Nº 241 DE 22/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 12/2013 Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de enSino Fundamental João rodrigueS da Silva - alta-
mira/Pa.
REsolução Nº 242 DE 22/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 143/2013 Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de enSino Fundamental ProFeSSora rilza maria de mou-
ra aCáCio - altamira/Pa.
REsolução Nº 243 DE 22/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 032/2013 Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de enSino Fundamental JoSé edSon burlamaqui de mi-
randa - altamira/Pa
REsolução Nº 244 DE 22/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 044/2013 Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de enSino Fundamental ProFeSSor antônio gondim linS 
- altamira/Pa.
REsolução Nº 245 DE 22/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 207/2013 Cee/Pa - CreCHe muniCiPal 
irmã SeraFina - altamira/Pa.
REsolução Nº 246 DE 22/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ConCedi-
doS na reSolução nº 492/2014 Cee/Pa - eSCola eStadual 
de enSino de Fundamental inoCênCio SoareS -Primave-
ra/Pa.
REsolução Nº 247 DE 22/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 292/2017 Cee/Pa - eSCola eStadual 
de enSino Fundamental e médio getúlio vargaS - alta-
mira/Pa.
REsolução Nº 248 DE 22/05/2018
ementa: autoriza o FunCionamento do enSino 
Fundamental de 1º ao 9º ano - eSCola muniCiPal de 
enSino Fundamental maria aPareCida de Souza CoSta 
- itaituba/Pa.
REsolução Nº 250 DE 03/05/2018
ementa: ConCede a Prorrogação doS atoS autorizativoS 
ContidoS naS reSoluçÕeS nº 201/2012-Cee/Pa, nº 
562/2012-Cee/Pa, nº 580/2012-Cee/Pa e nº 394/2012-Cee/
Pa, de intereSSe do inStituto eStadual CarloS gomeS, 
loCalizado no muniCÍPio de belém/Pa..
REsolução Nº 252 DE 23/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 189/2015 Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de enSino Fundamental barão do rio branCo - itaituba/
Pa.
REsolução Nº 253 DE 23/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 240/2015 Cee/Pa - eSCola muniCi-
Pal de enSino Fundamental rotarYano deJalma Serique 
-itaituba/Pa
REsolução Nº 254 DE 23/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 257/2012 Cee/Pa - eSCola muniCiPal de 
enSino Fundamental Padre JoSé de anCHieta - itaituba/
Pa.
REsolução Nº 255 DE 23/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 269/2015 Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de enSino Fundamental águia do Saber - itaituba/Pa.
REsolução Nº 256 DE 23/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 166/2013 Cee/Pa - eSCola muniCiPal de 
enSino Fundamental magalHãeS barata - itaituba/Pa.
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REsolução Nº 257 DE 23/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ConCedi-
doS na reSolução nº 245/2012 Cee/Pa - eSCola muniCi-
Pal de enSino Fundamental São FranCiSCo daS CHagaS 
itaituba/Pa.
REsolução Nº 258 DE 24/05/2018
ementa: Prorrogam–Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 243/2015 Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de enSino Fundamental maria da ConSolação de men-
donça Cerqueira - itaituba/Pa.
REsolução Nº 259 DE 25/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 270/2015 Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de enSino Fundamental Joaquim Caetano Correa - itai-
tuba/Pa.
REsolução Nº 260 DE 25/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 264/2015 Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de enSino Fundamental dom Pedro i - itaituba/Pa.
REsolução Nº 261 DE 30/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 644/2013 –Cee/Pa - eSCola muniCi-
Pal de enSino Fundamental general oSÓrio – Cametá/
Pa.
REsolução Nº 262 DE 30/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 734/2013 – Cee/Pa - eSCola muniCi-
Pal de enSino Fundamental São Pedro – Cametá/Pa.
REsolução Nº 263 DE 30/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 735/2013 - eSCola muniCiPal de enSino 
Fundamental maria nadir Filgueira valente – Cametá/
Pa.
REsolução Nº 264 DE 30/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 736/2013-Cee/Pa - eSCola muniCiPal de 
enSino Fundamental ProFeSSora gliCéria de Souza ri-
beiro guimarãeS – Cametá/Pa.
REsolução Nº 265 DE 30/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
naS reSoluçÕeS nº 737/ 2013-Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de enSino Fundamental ProFeSSora noêmia da Silva 
martinS - Cametá/Pa.
REsolução Nº 266 DE 30/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
naS reSoluçÕeS nº 739/2013-Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de enSino Fundamental ProFeSSora CeleCina braga de 
melo – Cametá/Pa.
REsolução Nº 267 DE 30/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
naS reSoluçÕeS nº 741/2013-Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de enSino Fundamental aCHilleS ranieri – Cametá/Pa.
REsolução Nº 268 DE 30/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
naS reSoluçÕeS nº 772/2013-Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de enSino Fundamental mutuaCá de baixo – Cametá/Pa.
REsolução Nº 269 DE 30/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
naS reSoluçÕeS nº 733/2013-Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de enSino Fundamental ProFeSSora raimunda maCiel de 
aquino – Cametá/Pa.
REsolução Nº 270 DE 30/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ConCedi-
doS na reSolução nº 046/2014-Cee/Pa - eSCola muniCi-
Pal de enSino Fundamental oSmarina andrade doS San-
toS – Cametá/Pa.
REsolução Nº 271 DE 30/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ConCedi-
doS na reSolução nº 047/2014-Cee/Pa - eSCola muniCi-
Pal de enSino Fundamental noSSa SenHora do Carmo 
– Cametá/Pa.
REsolução Nº 272 DE 30/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ConCedi-
doS na reSolução nº 050/2014-Cee/Pa - eSCola muniCi-
Pal de enSino Fundamental ProFeSSora dinorá tavareS 
gonçalveS - Cametá/Pa.

REsolução Nº 273 DE 30/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ConCedi-
doS na reSolução nº 051/2014-Cee/Pa - eSCola muniCi-
Pal de enSino Fundamental maria eduarda goudinHo-
-Cametá/Pa.
REsolução Nº 274 DE 30/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ConCedi-
doS na reSolução nº 052/2014-Cee/Pa - eSCola muniCi-
Pal de enSino Fundamental ComPlexo inFantil dom JoSé 
eliaS CHaveS – Cametá/Pa.
REsolução Nº 275 DE 30/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ConCe-
didoS na reSolução nº 153/2014-Cee/Pa - eSCola muni-
CiPal de enSino Fundamental Coronel raimundo leão 
– Cametá/Pa.
REsolução Nº 276 DE 30/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 419/2013 Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de eduCação inFantil e enSino Fundamental raimunda 
maia PinHeiro e SuaS eSColaS anexaS- iPixuna do Pará/Pa.
REsolução Nº 277 DE 30/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 172/2012 Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de enSino Fundamental maria Pereira Freire e SuaS eS-
ColaS anexaS- iPixuna do Pará/Pa.
REsolução Nº 278 DE 02/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ConCedi-
doS na reSolução nº 314/2012 Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de eduCação inFantil e enSino Fundamental bom PaStor 
e SuaS eSColaS anexaS - iPixuna do Pará/Pa.
REsolução Nº 279 DE 02/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 130/2012 Cee/Pa - eSCola muniCi-
Pal de enSino Fundamental tiradenteS, e SuaS eSColaS 
anexaS - iPixuna do Pará/Pa.
REsolução Nº 280 DE 30/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 439/2013 Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de enSino Fundamental dr. Fernando guilHon - iPixuna 
do Pará/Pa.
REsolução Nº 281 DE 25 /05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 315/2011 Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de enSino Fundamental ProFeSSora adélia CarvalHo 
Sodré - iPixuna do Pará/Pa.
REsolução Nº 282 DE 25/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 219/2013 Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de eduCação inFantil irineu rodrigueS de FariaS, loCa-
lizada no muniCÍPio de iPixuna do Pará/Pa.
REsolução Nº 283 DE 02/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ConCedi-
doS na reSolução nº 325/2012 Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de enSino Fundamental PalHeta batiSta e SuaS eSColaS 
anexaS - iPixuna do Pará/Pa.
REsolução Nº 284 DE 02/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 310/2012 Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de enSino inFantil e Fundamental antonio marqueS e 
SuaS eSColaS anexaS - iPixuna do Pará/Pa.
REsolução Nº 285 DE 02/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 312/2012 Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de enSino Fundamental ProFeSSora antonina Waldevi-
no doS SantoS, e SuaS eSColaS anexaS - - iPixuna do 
Pará/Pa.
REsolução Nº 286 DE 02/06/2018
ementa: deFere o reCurSo, ConCedendo a Prorroga-
ção doS atoS autorizativoS ContidoS na reSolução nº 
290/2012 Cee/Pa, bem Como reCredenCia a entidade man-
tgenedora - eSCola CantinHo Feliz - belém/Pa.
REsolução Nº 287 DE 02/06/2018
ementa: reCredenCia a entidade, bem Como renova 
a autorização Para o FunCionamento da eduCação 
inFantil em nÍvel de Pré- eSCola e do enSino Fundamental 
de 1º ao 9º ano - Centro de eStudoS FantáStiCo - belém/Pa.

REsolução Nº 288 DE 07/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 656/2015 Cee/Pa - inStituto evan-
dro CHagaS - ananindeua/Pa.
REsolução Nº 289 DE 24/05/2018
ementa: Prorroga m-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 517/2016-Cee/Pa - SiStema de enSi-
no equiPe - belém/Pa.
REsolução Nº 290 DE 23/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 283/2013 Cee/Pa – inStituição ad-
ventiSta de eduCação e aSSiStênCia SoCial norte bra-
Sileira – marituba/Pa.
REsolução Nº 291 DE 23/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 293/2013 Cee/Pa - Colégio adven-
tiSta de marabá - marabá/Pa.
REsolução Nº 292 DE 23/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 294/2013 Cee/Pa - eSCola adventiS-
ta de redenção - redenção/Pa.
REsolução Nº 293 DE 23/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 297/2013 Cee/Pa - eSCola adventiS-
ta de ParagominaS - ParagominaS/Pa.
REsolução Nº 294 DE 23/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 298/2013 Cee/Pa - eSCola adventiS-
ta de tuCuruÍ - tuCuruÍ/Pa.
REsolução Nº 295 DE 23/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 299/2013 Cee/Pa - inStituto adven-
tiSta tranSamazôniCo agro induStrial – iatai - urua-
rá/Pa.
REsolução Nº 296 DE 23/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 300/2013- Cee/Pa - Colégio adven-
tiSta de altamira - altamira/Pa.
REsolução Nº 297 DE 23/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 301/2013-Cee/Pa - eSCola adven-
tiSta de uruará - uruará/Pa.
REsolução Nº 298 DE 23/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 636/2014 Cee/Pa - eSCola adventiS-
ta de ParauaPebaS - ParauaPebaS/Pa.
REsolução Nº 299 DE 23/05/2018
ementa: autoriza o FunCionamento da eduCação 
inFantil em nÍvel de Pré-eSCola e do enSino Fundamental 
de 1º ao 9º ano - eSCola adventiSta de ConCeição do 
araguaia - ConCeição do araguaia/Pa.
REsolução Nº 300 DE 02/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS Conti-
doS na reSolução nº 227/15 Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de eduCação inFantil e enSino Fundamental PreSidente 
CaStelo branCo - itaituba/Pa.
REsolução Nº 301 DE 02/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 253/2015-Cee/Pa - eSCola muniCiPal de 
enSino Fundamental brigadeiro Haroldo Coimbra ve-
loSo e Sua eSCola - itaituba/Pa.
REsolução Nº 302 DE 06/06/2018
ementa: autoriza o FunCionamento do CurSo téCniCo 
em nÍvel médio em radiologia – eixo teCnolÓgiCo 
ambiente e Saúde - Centro de enSino grau téCniCo - 
belém/Pa.
REsolução Nº 303 DE 02/06/2018
ementa: CredenCia entidade mantenedora, bem Como 
autorização Para o FunCionamento da eduCação 
inFantil em nÍvel de CreCHe e Pré-eSCola, do enSino 
Fundamental de 1º ao 9º ano, do enSino médio de 1ª a 3ª 
Série e do enSino médio na modalidade da eduCação de 
JovenS e adultoS de 1ª e 2ª etaPa - eSCola de eduCação 
inFantil, enSino Fundamental e médio Colégio inovar 
de JaCundá - JaCundá/Pa.
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REsolução Nº 304 DE 03/05/2018
ementa: CredenCia a entidade mantenedora e autoriza 
o FunCionamento do enSino Fundamental de 1º ao 9º 
ano - nova eSCola SHalom - mãe do rio/Pa.
REsolução Nº 305 DE 02/06/2018
ementa: deFere o reCurSo, ConCedendo a Prorroga-
ção doS atoS autorizativoS ContidoS na reSolução nº 
496/2015 Cee/Pa - Centro de aPrendizagem PedagÓgiCa 
o mundo do Kli Kli - belém/Pa.
REsolução Nº 306 DE 02/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 131/2014 Cee/Pa - Centro de enSino 
téCniCo ProFiSSional – CenteP – Canaã doS CaraJáS/Pa
REsolução Nº 307 DE 07/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 705/2014 Cee/Pa - eSCola dom ân-
gelo Frozi - barCarena/Pa.
REsolução Nº 308 DE 07/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 16/2016 Cee/Pa - eSCola eStadual 
de enSino Fundamental FrançoiS Paul begot - benevi-
deS/Pa.
REsolução Nº 309 DE 07/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 19/2016 Cee/Pa - eSCola eStadual 
de enSino médio antonio de oliveira gordo - moJu/Pa
REsolução Nº 310 DE 07/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 45/2017 Cee/Pa - eSCola eStadual 
de enSino Fundamental Santo aFonSo - belém/Pa.
REsolução Nº 311 DE 07/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 487/2015 Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de enSino Fundamental ProFeSSor João gioCa de mora-
eS - Cametá/Pa.
REsolução Nº 312 DE 07/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 311/2012 Cee/Pa - unidade de enSi-
no eSPeCializado ProFeSSor aStério de CamPoS - belém/Pa.
REsolução Nº 313 DE 07/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução: nº 702/2014 Cee/Pa - eSCola muniCiPal 
de enSino Fundamental JoSé inoCente Junior, e SuaS 
eSColaS anexaS - ituPiranga/Pa.
REsolução Nº 314 DE 07/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução: nº 324/2012 Cee/Pa – e.m.e.F. Santa maria 
– mãe do rio/Pa.
REsolução Nº 315 DE 07/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 687/2012 Cee/Pa – e.m.e.F. Santa rita de 
CáSSia e SuaS eSColaS anexaS - mãe do rio/Pa.
REsolução Nº 316 DE 07/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 031/2013 Cee/Pa – e.m.e.F. ProFeSSora 
CeCÍlia de nazaré e Sua eSCola anexa - mãe do rio/Pa.
REsolução Nº 317 DE 07/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 122/2013 Cee/Pa – e.m.e.i.e.F. Carmi ro-
drigueS – mãe do rio/Pa.
REsolução Nº 318 DE 07/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 040/2013 Cee/Pa – e.m.e.F. PraxedeS ri-
beiro e SuaS eSColaS anexaS – mãe do rio/Pa.
REsolução Nº 319 DE 07/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 623/2013 Cee/Pa – e.m.e.F. maria odete 
FreitaS e SuaS eSColaS anexaS – mãe do rio/Pa.
REsolução Nº 320 DE 07/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 680/2013 Cee/Pa - e.m.e.F. HeráClito Pi-
nHeiro e Sua eSCola anexa – mãe do rio/Pa.
REsolução Nº 321 DE 07/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 690/2013 Cee/Pa – e.m.e.F. ProgreSSo e 
SuaS eSColaS anexaS – mãe do rio/Pa.

REsolução Nº 322 DE 07/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 745/2013 Cee/Pa – e.m.e.F. olavo bilaC e 
SuaS eSColaS anexaS – mãe do rio/Pa.
REsolução Nº 323 DE 07/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 076/2015 Cee/Pa – e.m.e.F. Padre lou-
renço SCotti – mãe do rio/Pa.
REsolução Nº 324 DE 07/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS Conti-
doS na reSolução nº 171/2015 Cee/Pa – e.m.e.F. mareCHal 
Cordeiro de FariaS – mãe do rio/Pa.
REsolução Nº 326 DE 07/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 157/2012 Cee/Pa - eSCola muniCiPal de 
enSino Fundamental Jorge eliaS Salum - nova timbo-
teua/Pa.
REsolução Nº 327 DE 07/06/2018
ementa: reCredenCia a entidade, bem Como renova 
a autorização Para o FunCionamento da eduCação 
inFantil em nÍvel de Pré-eSCola, do enSino Fundamental 
de 1º ao 9º ano e do enSino médio de 1ª a 3ª Série - 
eSCola diSneYlândia - marabá/Pa.
REsolução Nº 328 DE 07/06/2018
ementa: renova a autorização Para o FunCionamento do 
enSino Fundamental de 6º ao 9º ano - eSCola eStadual 
de enSino Fundamental aliCe FanJaS - benevideS/Pa.
REsolução Nº 329 DE 24/05/2018
ementa: autoriza o FunCionamento do CurSo téCniCo 
em inFormátiCa – eixo teCnolÓgiCo: inFormação e 
ComuniCação, integrado ao enSino médio – inStituto 
teCnolÓgiCo e ambiental da amazônia - itam – belém/Pa.
REsolução Nº 330 DE 24/05/2018
ementa: autoriza o FunCionamento do CurSo téCniCo em 
adminiStração – eixo teCnolÓgiCo: geStão e negÓCioS, 
integrado ao enSino médio - inStituto teCnolÓgiCo e 
ambiental da amazônia – itam - belém/Pa.
REsolução Nº 331 DE 06/06/2018
ementa: reCredenCia a entidade mantenedora, bem 
Como autoriza o FunCionamento do CurSo téCniCo em 
nÍvel médio em Segurança do trabalHo – SubSequente – 
eixo teCnolÓgiCo: Segurança - SiStema organizaCional 
téCniCo regular – Soter - Canaã doS CaraJáS/Pa.
REsolução Nº 332 DE 07/06/2018
ementa: CredenCia a entidade mantenedora, bem Como 
autoriza o FunCionamento do enSino Fundamental de 
1º ao 9º ano e do enSino médio de 1ª a 3ª Série - núCleo 
de exCelênCia maraJoara - nem - breveS/Pa.
REsolução Nº 333 DE 28/05/2018
ementa: ConCede mantença doS atoS autorizativoS 
ContidoS na reSolução nº 465/2015 Cee/Pa - Colégio 
SuCeSSo - belém/Pa.
REsolução Nº 334 DE 10/05/2018
ementa: regularização de vida eSColar doS alunoS 
do enSino Fundamental de 6º ao 9º ano do enSino 
Fundamental eJa de 3ª e 4ª etaPa e do enSino médio 
de 1ª a 3ª Série do ano de 2017 – eSCola eStadual de 
enSino Fundamental e médio domingaS da CoSta SouSa 
– bragança/Pa.
REsolução Nº 335 DE 10/05/2018
ementa: regularização de vida eSColar de laurene 
lima SoareS, em nÍvel de ConCluSão de enSino médio – 
eSCola eStadual de enSino médio benedito Corrêa de 
Souza (anexo i), itaituba/Pa.
REsolução Nº 336 DE 10/05/2018
ementa: equivalênCia de eStudoS de Waléria Juliana 
doS SantoS naSCimento.
REsolução Nº 337 DE 10/05/2018
ementa: aProvação daS eStruturaS CurriCulareS 
uniFiCadaS da eduCação,inFantil emnÍvel de Pré-
eSCola, do enSino Fundamental de 1º ao 9º ano do 
enSino Fundamental eJa de 1ª a 4ª etaPa, bem Como 
tranSFerênCia de arquivoS da eSCola muniCiPal 
de enSino Fundamental meC/SeduC Km 170 a e SuaS 
eSColaS anexaS que Se enContram na guarda da eSCola 
muniCiPal de eduCação inFantil e enSino Fundamental 
PreSidente tanCredo neveS – SeCretaria muniCiPal de 
eduCação de PlaCaS/Pa.

REsolução Nº 338 DE 10/05/2018
ementa: regularização de vida eSColar doS alunoS do 
enSino médio de 1ª a 3ª Série doS anoS de 2015 a 2017 
– eSCola eStadual de enSino médio ProFª eCila PantoJa 
da roCHa – moJu/Pa.
REsolução Nº 339 DE 10/05/2018
ementa: equivalênCia de eStudoS de manuel araúJo 
Soquete.
REsolução Nº 340 DE 17/05/2018
ementa: CredenCia a entidade mantenedora, bem Como 
autoriza o FunCionamento da eduCação inFantil em 
nÍvel de Pré-eSCola e o enSino Fundamental de 1º ao 
5º ano – eSCola de Formação eduCaCional raio de luz 
– belém/Pa.
REsolução Nº 341 DE 30/05/2018
ementa: reCredenCia a entidade mantenedora, bem 
Como autoriza o FunCionamento da eduCação inFantil 
em nÍvel de Pré-eSCola e renova a autorização Para o 
FunCionamento do enSino Fundamental de 1º ao 9º ano 
- eSCola de eduCação inFantil e enSino Fundamental 
imaCulada ConCeição - monte alegre/Pa.
REsolução Nº 342 DE 19/06/2018
ementa: autoriza o FunCionamento do da eduCação 
inFantil em nÍvel de Pré-eSCola e do enSino Fundamental 
de 1º ao 5º ano - eSCola muniCiPal de enSino inFantil e 
Fundamental miguel queiroz - CaPanema/Pa.
REsolução Nº 343 DE 19/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 196/Cee/Pa - eSCola eStadual de 
enSino médio Waldemar lindermaYer - novo ProgreS-
So/Pa.
REsolução Nº 344 DE 19/06/2018
ementa: retiFiCa-Se a reSolução nº 877/2017-Cee/Pa – 
eSCola eStadual de enSino Fundamental e médio eze-
riel môniCo de matoS – Santarém/Pa.
REsolução Nº 345 DE 19/06/2018
ementa: renova a autorização Para o FunCionamento 
da eduCação inFantil em nÍvel de Pré-eSCola, do enSino 
Fundamental de 1º ao 5º ano e do enSino Fundamental 
na modalidade da eduCação de JovenS e adultoS de 1ª a 
4ª etaPa - eSCola muniCiPal de enSino Fundamental João 
gomeS e SuaS eSColaS anexaS – Santa luzia do Pará/Pa.
REsolução Nº 346 DE 19/06/2018
ementa: renova a autorização Para o FunCionamento 
do enSino Fundamental de 6º ao 9º ano e do enSino 
Fundamental na modalidade da eduCação de JovenS e 
adultoS de 3ª e 4ª etaPa – eSCola eStadual de enSino 
Fundamental e médio Santo antônio – alenquer/Pa.
REsolução Nº 347 DE 19/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 20/2017 Cee/Pa - eSCola eStadual 
de enSino Fundamental anani - ananindeua/Pa.
REsolução Nº 362 DE 19/06/2018
ementa: autoriza o FunCionamento da eduCação 
inFantil em nÍvel de Pré-eSCola e renova a autorização 
Para o FunCionamento do enSino Fundamental de 1º 
ao 9º ano - eSCola muniCiPal de eduCação inFantil e 
Fundamental manoel temÍStoCleS rodrigueS e SuaS 
eSCola anexaS – limoeiro do aJuru/Pa.
REsolução Nº 369 DE 17/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 258/2012 Cee/Pa - eSCola téCniCa imPe-
rador - marabá/Pa, ParagominaS/Pa e ParauaPebaS/Pa.
REsolução Nº 370 DE 17/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 270/2012 Cee/Pa - eSCola téCniCa imPe-
rador- ParauaPebaS/Pa.
REsolução Nº 371 DE 17/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 271/2012 Cee/Pa - eSCola téCniCa imPe-
rador - ParauaPebaS/Pa.
REsolução Nº 372 DE 17/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 272/2012 Cee/Pa- eSCola téCniCa imPe-
rador - ParauaPebaS/Pa.
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REsolução Nº 373 DE 17/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 273/2012 Cee/Pa- eSCola téCniCa imPe-
rador - ParauaPebaS/Pa.
REsolução Nº 374 DE 17/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 274/2012 Cee/Pa- eSCola téCniCa imPe-
rador - ParauaPebaS/Pa.
REsolução Nº 375 DE 17/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
na reSolução nº 275/2012 Cee/Pa - eSCola téCniCa imPe-
rador - ParauaPebaS/Pa.
REsolução Nº 376 DE 17/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 277/2012 Cee/Pa - eSCola téCniCa 
imPerador - ParauaPebaS/Pa.
REsolução Nº 379 DE 15/05/2018
ementa: tombamento e reColHimento doS arquivoS 
eSColareS, bem Como validação doS atoS 
adminiStrativoS e PedagÓgiCoS – eSCola adventiSta de 
rurÓPoliS, rurÓPoliS/Pa.
REsolução Nº 380 DE 15/05/2018
ementa: equivalênCia de eStudoS de raFael miranda 
Santiago de Souza
REsolução Nº 381 DE 15/05/2018
ementa: equivalênCia de eStudoS de ilKa Wanzeler 
miYazaKi.
REsolução Nº 383 DE 30/05/2018
ementa: reCredenCia a entidade mantenedora, bem 
Como renova a autorização Para o FunCionamento 
do CurSo téCniCo em nÍvel médio em enFermagem, eixo 
teCnolÓgiCo ambiente e Saúde - SiStema de enSino de 
enFermagem – SienF - belém/Pa.
REsolução Nº 384 DE 30/05/2018
ementa: renova a autorização Para o FunCionamento da 
eSPeCialização téCniCa em nÍvel médio em enFermagem 
do trabalHo - eixo teCnolÓgiCo ambiente e Saúde - 
SiStema de enSino de enFermagem – SienF - belém/Pa.
REsolução Nº 385 DE 30/05/2018
ementa: renova a autorização Para o FunCionamento 
da eSPeCialização téCniCa em nÍvel médio em 
inStrumentação CirúrgiCa – Centro CirúrgiCo e 
Central de material e eSterilização, eixo teCnolÓgiCo 
ambiente e Saúde - SiStema de enSino de enFermagem – 
SienF - belém/Pa.
REsolução Nº 387 DE 17/06/2018
ementa: reCredenCia a entidade mantenedora e renova 
a autorização Para o FunCionamento do CurSo téCniCo 
em enFermagem (SubSequente), eixo teCnolÓgiCo: 
ambiente e Saúde – eSCola ProFiSSional ômega – belém/
Pa.
REsolução Nº 388 DE 17/06/2018
ementa: autoriza o FunCionamento do CurSo de 
eSPeCialização téCniCa em nÍvel médio em urgênCia 
e emergênCia, eixo teCnolÓgiCo: ambiente e Saúde – 
eSCola ProFiSSional ômega – belém/Pa.
REsolução Nº 389 DE 17/06/2018
ementa: autoriza o FunCionamento do CurSo 
de eSPeCialização téCniCa em nÍvel médio em 
inStrumentação CirúrgiCa, eixo teCnolÓgiCo: ambiente 
e Saúde– eSCola ProFiSSional ômega – belém/Pa.
REsolução Nº 390 DE 17/06/2018
ementa: autoriza o FunCionamento do CurSo de 
eSPeCialização téCniCa em nÍvel médio em unidade de 
teraPia intenSiva, eixo teCnolÓgiCo: ambiente e Saúde 
– eSCola ProFiSSional ômega – belém/Pa.
REsolução Nº 391 DE 17/06/2018
ementa: autoriza o FunCionamento do CurSo de 
eSPeCialização téCniCa em nÍvel médio em Saúde da 
FamÍlia, eixo teCnolÓgiCo: ambiente e Saúde – eSCola 
ProFiSSional ômega – belém/Pa.

REsolução Nº 392 DE 17/06/2018
ementa: autoriza o FunCionamento do CurSo de 
eSPeCialização téCniCa em nÍvel médio em enFermagem 
do trabalHo, eixo teCnolÓgiCo: ambiente e Saúde – 
eSCola ProFiSSional ômega – belém/Pa.
REsolução Nº 394 DE 30/05/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS ContidoS 
naS reSoluçÕeS nº 166/2014-Cee/Pa e nº 151/2014-Cee/Pa 
– Colégio eStadual PaeS de CarvalHo – belém/Pa.
REsolução Nº 395 DE 30/05/2018
ementa: autoriza o FunCionamento do CurSo téCniCo 
em nÍvel médio em inFormátiCa - eixo teCnolÓgiCo: 
inFormação e ComuniCação, naS FormaS (SubSequente 
e ProeJa) – Colégio eStadual PaeS de CarvalHo – belém/
Pa.
REsolução Nº 396 DE 30/05/2018
ementa: autoriza o FunCionamento do CurSo téCniCo 
em nÍvel médio em logÍStiCa - eixo teCnolÓgiCo: 
geStão e negÓCioS, na Forma (SubSequente) – Colégio 
eStadual PaeS de CarvalHo – belém/Pa.
REsolução Nº 397 DE 30/05/2018
ementa: autoriza o FunCionamento do CurSo téCniCo 
em nÍvel médio em adminiStração - eixo teCnolÓgiCo: 
geStão e negÓCioS, naS FormaS (SubSequente e ProeJa) 
– Colégio eStadual PaeS de CarvalHo – belém/Pa.
REsolução Nº 398 DE 20/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 14/2013-Cee/Pa – eSCola muniCiPal 
de enSino Fundamental menonita Comunidade loga – 
ConCeição do araguaia/Pa.
REsolução Nº 399 DE 20/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 141/2013-Cee/Pa – eSCola muniCi-
Pal de enSino Fundamental manoel emÍlio PantoJa ii e 
SuaS eSColaS anexaS – aurora do Pará/Pa.
REsolução Nº 400 DE 20/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 121/2013-Cee/Pa – eSCola muniCi-
Pal de enSino Fundamental ProFeSSora maria JoSé Peni-
CHe moura e SuaS eSColaS anexaS – aurora do Pará/Pa.
REsolução Nº 401 DE 20/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 493/2013-Cee/Pa – eSCola eStadual 
de enSino Fundamental e médio Walter bezerra FalCão 
- ananindeua/Pa.
REsolução Nº 402 DE 07/06/2018
ementa: CredenCia a entidade mantenedora e autoriza 
o FunCionamento da eduCação inFantil em nÍvel de 
CreCHe e Pré-eSCola e do enSino Fundamental de 1º ao 
5º ano – Centro eduCaCional braSileirinHoS - belém/Pa.
REsolução Nº 403 DE 20/06/2018
ementa: autoriza o FunCionamento da eduCação inFantil 
em nÍvel de Pré-eSCola e do enSino Fundamental de 1º 
ao 9º ano – eSCola muniCiPal de enSino Fundamental 
Júlia da Silveira gomeS e SuaS eSColaS anexaS – 
traCuateua/Pa.
REsolução Nº 404 DE 20/06/2018
ementa: autoriza o FunCionamento do enSino 
Fundamental de 1º ao 9º ano e do enSino Fundamental 
na modalidade da eduCação de JovenS e adultoS de 1ª 
a 4ª etaPa – eSCola muniCiPal de enSino Fundamental 
Santa roSa – PrainHa/Pa.
REsolução Nº 405 DE 20/06/2018
ementa: autoriza o FunCionamento da eduCação 
inFantil em nÍvel de Pré-eSCola e do enSino Fundamental 
de 1º ao 5º ano - eSCola muniCiPal de eduCação inFantil 
e Fundamental Santa bárbara - igaraPé miri/Pa.
REsolução Nº 406 DE 20/06/2018
ementa: autoriza o FunCionamento do enSino 
Fundamental de 1º ao 5º ano – eSCola muniCiPal de 
eduCação inFantil e enSino Fundamental iSabel braga 
de SouSa - buJaru/Pa.

REsolução Nº 407 DE 20/06/2018
ementa: Prorrogam-Se oS atoS autorizativoS, Conti-
doS na reSolução nº 557/2015-Cee/Pa – eSCola muniCi-
Pal de enSino Fundamental de Cametá - taPera - Cametá/
Pa.
REsolução Nº 408 DE 20/06/2018
ementa: autoriza o FunCionamento da eduCação 
inFantil em nÍvel de CreCHe e Pré-eSCola – unidade de 
eduCação inFantil maria JÓia Pena Correa – igaraPé 
miri/Pa.
REsolução Nº 409 DE 20/06/2018
ementa: renova a autorização Para o FunCionamento 
do enSino médio de 1ª a 3ª Série e do enSino médio na 
modalidade da eduCação de JovenS e adultoS de 1ª e 
2ª etaPaS – eSCola eStadual de enSino médio Waldemar 
mauéS, belterra/Pa.
REsolução Nº 413 DE 07/06/2018
ementa: CredenCia a entidade mantenedora e autoriza 
o FunCionamento do CurSo téCniCo em ÓPtiCa - eixo 
teCnolÓgiCo: ambiente e Saúde (À diStânCia - Polo 
belém/Pa) – gruPo eduCaCional FiladélFia - belém/Pa.
REsolução Nº 426 DE 07/06/2018
ementa: deFere o reCurSo ConCedendo o 
reCredenCiamento da entidade mantenedora 
bem Como autorização Para o FunCionamento da 
eduCação inFantil em nÍvel de Pré-eSCola e do enSino 
Fundamental de 1º ao 5º ano – eSCola Jardim enCantado 
- ananindeua/Pa.
REsolução Nº 429 DE 07/06/2018
ementa: tombamento e reColHimento doS arquivoS 
eSColareS - eSCola muniCiPal de enSino Fundamental 
governador alaCid nuneS – Cametá/Pa.
REsolução Nº 430 DE 14/06/2018
ementa: equivalênCia de eStudoS de abdallaH imad el 
Halabi.
REsolução Nº 431 DE 14/06/2018
ementa: tombamento e reColHimento doS arquivoS 
eSColareS , bem Como validação doS atoS 
adminiStrativoS e PedagÓgiCoS – CreCHe eSola vovÓ 
CoruJa – marabá/Pa .
REsolução Nº 432 DE 14/06/2018
ementa: regularização de vida eSColar doS alunoS, 
do enSino Fundamental de 6º ao 9º ano, do enSino 
Funamental na modalidade da eduCação de JovenS e 
adultoS de 3ª e 4ª etaPaS, do enSino médio de 1ª a 3ª 
Série, e do enSino médio na modalidade da eduCação 
de JovenS e adultoS de 1ª e 2ª etaPaS, doS anoS de 
2012 a 2017 – eSCola eStadual de enSino Fundamental 
e médio ProF. FranCiSCo Paulo do naSCimento mendeS – 
ananindeua/Pa.
REsolução Nº 447 DE 26/06/2018
ementa: : regularização de vida eSColar doS alunoS, 
do enSino médio de 1ª a 3ª Série, doS anoS de 2014 a 
2017 – Colégio eStadual de enSino médio roSa alvarez 
rebelo – Senador JoSé PorFÍrio /Pa.
ConSelHo eStadual de eduCação
belém, 05 de julho de 2018.
SuelY melo de CaStro menezeS
Presidente do Cee/Pa

protocolo: 334118
PORTARIA Nº 232/2018-CPSP

a Secretária adjunta de gestão de Pessoas, usando da com-
petência que lhe foi delegada pela Portaria nº. 403/2015-
gS de 25/05/2015, e considerando os autos do processo nº 
1234322/2018.
reSolve:
Art. 1º Retificar para 02.10.2017 a data da vacância da função 
exercida pela servidora abaixo relacionada.
1- marcelo miranda nogueira- 5929717-1- Professor
dê-Se CiênCia, Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
SeCretaria de eStado de eduCação.
belém, 03 de julho de 2018.
dayse ana batista Santos
Secretária adjunta de gestão de Pessoas

protocolo: 334152
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

poRtARiA
.

REvoGAção DE poRtARiA
poRtARiA N°1974/18, DE 26 DE juNHo DE 2018.

revogar, a contar de 01.07.2018 os efeitos da portaria nº 3135/17, 
de 13.09.2017, publicada no d.o.e nº 33.462 de 20.09.2017, que 
concedeu licença para tratar de assuntos Particulares ao servidor 
atila barroS magalHaeS, id. Funcional nº 5905483-1, cargo de 
Professor auxiliar, lotado no Campus de Santarém.
ClaY anderSon nuneS CHagaS
reitor da univerSidade do eStado do Pará, em exercício

protocolo: 334238
pRoGREssão fuNcioNAl técNico ADmiNistRAtivo

poRtARiA N°1969/18, DE 26 DE juNHo DE 2018.
ConCeder ao servidor CHarleS SantoS PeniCHe id. Funcional 
nº 5794722/1 cargo de auxiliar administrativo C - i, lotado 
na diretoria de acesso e avaliação, Progressão Funcional Por 
merecimento – avaliação de desempenho, período aquisitivo 
2016/2018, para referencia ii da Classe C, do cargo de auxiliar 
administrativo, integrante do quadro Suplementar de cargos em 
extinção da uePa, com vigência retroativa a contar de 23.03.2018.
ClaY anderSon nuneS CHagaS
reitor da univerSidade do eStado do Pará, em exercício

protocolo: 334234
REscisão coNtRAtuAl.

poRtARiA N° 2054/18, DE 04 DE julHo DE 2018.
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade 
do estado do Pará, e os servidores do corpo docentes desta ieS, a 
contar de 30.06.2018, considerando o encerramento do contrato 
administrativo dos mesmos.
Servidor id. FunCional Cargo
andreSon dourado e SouSa 5929474/ 1 ProFeSSor 
SubStituto
brenda nazare gomeS andriolo 5906984/ 2 ProFeSSor 
SubStituto
Camila da CunHa Furtado 5930408/ 1 ProFeSSor SubStituto
daniel FeitoSa mendeS 5929475/ 1 ProFeSSor SubStituto
dilzenira CoSta Ferreira da Silva 5930503/ 1 ProFeSSor 
SubStituto
eFrain eleazar trigoSo gonzaleS 5930568/ 1 ProFeSSor 
SubStituto
FabriCia CriStian moura de Souza marqueS 5930570/ 1 
ProFeSSor SubStituto
ivanildo vieira Pereira 3183513/ 3 ProFeSSor SubStituto
Jorge CarloS menezeS naSCimento Junior 5907768/ 2 
ProFeSSor SubStituto
JoSe FranCiSCo CarvalHo de PinHo 54195227/ 4 ProFeSSor 
SubStituto
luiz FeliPe Santiago bittenCourt 5907159/ 2 ProFeSSor 
SubStituto
luiza Helena da Silva martinS 5930507/ 1 ProFeSSor 
SubStituto
PatriCia braga Pereira 5909255/ 2 ProFeSSor SubStituto
Paulo alexandre Panarra Ferreira gomeS daS neveS 
57219929/ 2 ProFeSSor SubStituto
renata CamPoS de SouSa borgeS 5909286/ 2 ProFeSSor 
SubStituto
riCardo gomeS reiS 57176324/ 2 ProFeSSor SubStituto
Selma gomeS da mota 5595428/ 4 ProFeSSor SubStituto
WenderSon oliveira de SouSa 5916230/ 2 ProFeSSor 
SubStituto
WilliamS da Silva ribeiro 5928904/ 1 ProFeSSor SubStituto
ClaY anderSon nuneS CHagaS
ordenador

protocolo: 334226

.

.

ADmissão DE sERviDoR
.

tipo: tEmpoRÁRio
Ato: coNtRAto N º 430/18
data de admiSSão: 01.07.2018
data de término: 30.06.2019
nome do Servidor: JoSimar da Silva ribeiro
Função: ProFeSSor SubStituto 40h
obS: Contratação em caráter de substituição, autorizado em 

05.01.2018, através processo 2017/535978, não acarretando 
acréscimo de despesa ao erário.
tiPo: temporário
ato: Contrato n º 429/18
data de admiSSão: 01.07.2018
data de término: 30.06.2019
nome do Servidor: marlon FernandeS FariaS
Função: ProFeSSor SubStituto 40h
obS: Contratação em caráter de substituição, autorizado em 
05.01.2018, através processo 2017/535978, não acarretando 
acréscimo de despesa ao erário.
tiPo: temporário
ato: Contrato n º 428/18
data de admiSSão: 01.07.2018
data de término: 30.06.2019
nome do Servidor: renata Souza da Silva
Função: ProFeSSor SubStituto 40h
obS: Contratação em caráter de substituição, autorizado em 
05.01.2018, através processo 2017/535978, não acarretando 
acréscimo de despesa ao erário.
tiPo: temporário
ato: Contrato n º 427/18
data de admiSSão: 01.07.2018
data de término: 30.06.2019
nome do Servidor: tania de SouSa PinHeiro
Função: ProFeSSor SubStituto 40h
obS: Contratação em caráter de substituição, autorizado em 
05.01.2018, através processo 2017/535978, não acarretando 
acréscimo de despesa ao erário.
tiPo: temporário
ato: Contrato n º 431/18
data de admiSSão: 05.07.2018
data de término: 04.06.2019
nome do Servidor: FabriCia alveS CaStro
Função: teCniCo em inFormatiCa – nÍvel médio 
ProFiSSionalizante
obS: Contratação em caráter de substituição, autorizado em 
20.06.2018, através processo 2018/180441, não acarretando 
acréscimo de despesa ao erário.
tiPo: temporário
ato: Contrato n º 432/18
data de admiSSão: 05.07.2018
data de término: 04.06.2019
nome do Servidor: maria FranCinete doS SantoS martinS
Função: téCniCo a - Pedagogia
obS: Contratação em caráter de substituição, autorizado em 
20.06.2018, através processo 2018/180441, não acarretando 
acréscimo de despesa ao erário.
tiPo: temporário
ato: Contrato n º 433/18
data de admiSSão: 05.07.2018
data de término: 04.06.2019
nome do Servidor: núbia alveS Silva e Silva
Função: agente adminiStrativo
obS: Contratação em caráter de substituição, autorizado em 
20.06.2018, através processo 2018/180441, não acarretando 
acréscimo de despesa ao erário.
tiPo: temporário
ato: Contrato n º 434/18
data de admiSSão: 05.07.2018
data de término: 04.06.2019
nome do Servidor: Janio de SouSa nonato
Função: motoriSta
obS: Contratação em caráter de substituição, autorizado em 
20.06.2018, através processo 2018/180441, não acarretando 
acréscimo de despesa ao erário.
tiPo: temporário
ato: Contrato n º 435/18
data de admiSSão: 05.07.2018
data de término: 04.06.2019
nome do Servidor: FranCilene Silva da roCHa
Função: agente adminiStrativo
obS: Contratação em caráter de substituição, autorizado em 
20.06.2018, através processo 2018/180441, não acarretando 
acréscimo de despesa ao erário.
tiPo: temporário
ato: Contrato n º 436/18
data de admiSSão: 05.07.2018
data de término: 04.06.2019
nome do Servidor: eSteFano Correa Silva loPeS
Função: agente adminiStrativo
obS: Contratação em caráter de substituição, autorizado em 
20.06.2018, através processo 2018/180441, não acarretando 
acréscimo de despesa ao erário.

tiPo: temporário
ato: Contrato n º 437/18
data de admiSSão: 05.07.2018
data de término: 04.06.2019
nome do Servidor: namieli naSCimento bezerra
Função: téCniCo a - Pedagogia
obS: Contratação em caráter de substituição, autorizado em 
20.06.2018, através processo 2018/180441, não acarretando 
acréscimo de despesa ao erário.
tiPo: temporário
ato: Contrato n º 438/18
data de admiSSão: 05.07.2018
data de término: 04.06.2019
nome do Servidor: manoel Paulino teixeira baStoS
Função: auxiliar de ServiçoS
obS: Contratação em caráter de substituição, autorizado em 
20.06.2018, através processo 2018/180441, não acarretando 
acréscimo de despesa ao erário.
tiPo: temporário
ato: Contrato n º 439/18
data de admiSSão: 05.07.2018
data de término: 04.06.2019
nome do Servidor: daniele PatriCia Pinon FariaS
Função: agente adminiStrativo
obS: Contratação em caráter de substituição, autorizado em 
20.06.2018, através processo 2018/180441, não acarretando 
acréscimo de despesa ao erário.
tiPo: temporário
ato: Contrato n º 440/18
data de admiSSão: 05.07.2018
data de término: 04.06.2019
nome do Servidor: marCelo renato PantoJa da Silva
Função: agente adminiStrativo
obS: Contratação em caráter de substituição, autorizado em 
20.06.2018, através processo 2018/180441, não acarretando 
acréscimo de despesa ao erário.
ClaY anderSon nuneS CHagaS
ordenador

protocolo: 334243

.

.

téRmiNo DE víNculo DE sERviDoR
.

téRmiNo DE víNculo sERviDoR
Ato: poRtARiA N° 2053/18, DE 04 DE julHo DE 2018

termino do vÌnCulo: a contar de 07.07.2018
motivo: exoneração a Pedido
orgão: univerSidade do eStado do Pará
nome do Servidor: riCardo Figueiredo Pinto
Cargo: CHeFe de dePartamento de ginaStiCa, arte 
CorPoral e reCreação
Forma de admiSSão: ComiSSionado
data de admiSSão: 20.06.2018
ClaY anderSon nuneS CHagaS
ordenador

protocolo: 334228

.

.

licENçA mAtERNiDADE
.

poRtARiA Nº 1973/18 DE 26 DE juNHo DE 2018
nome da Servidora: JuCeliS mendeS Sarmento
id. FunCional: 5925299-1
Cargo: teCniCo a
lotação: Coordenadoria adminiStrativa do CamPuS i
Periodo: 01.06.2018 a 27.11.2018
ClaY anderSon nuneS CHagaS
reitor da univerSidade do eStado do Pará, em exercício

protocolo: 334239
.

DEsiGNAR sERviDoR
.

poRtARiA Nº 1970/18 DE 26 DE juNHo DE 2018
deSignar o servidor mario roCHa de oliveira Junior, id. 
Funcional n° 57201584-1, cargo de agente administrativo b para 
responder pela direção do Centro de Ciências e Planetário do Pará 
da uePa, no período de 19 a 23.06.2018, em substituição a titular 
que estará afastada para participar de evento.

poRtARiA Nº 1971/18 DE 26 DE juNHo DE 2018
deSignar a servidora elen vaneSSa CoSta da Silva, id. 
Funcional n° 55589875-2, na função de diretora de desenvolvimento 
a Pós-graduação para responder pela Pró – reitoria de Pesquisa e 
Pós-graduação, no período de 16 a 31.07.2018, em substituição ao 
titular que estará afastada em gozo de férias.
ClaY anderSon nuneS CHagaS
reitor da univerSidade do eStado do Pará, em exercício

protocolo: 334231
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.

ERRAtA
.

ERRAtA - pRoGREssão fuNcioNAl técNico 
ADmiNistRAtivo

Número da publicação: 118781
DoE: 31.689 de 17.06.2010

poRtARiA Nº 1425/10, DE 04 DE juNHo DE 2010. 
ConCeder a servidora antonia regina gonçalveS Ferreira, 
id. Funcional nº 3184200-1, cargo de auxiliar de administração b, 
lotada na Coordenadoria administrativa do Campus ii, Progressão 
Funcional por antiguidade, referente ao período aquisitivo 2006/ 
2008, Com equivalênCia Salarial, a reFerenCia ii da 
ClaSSe C, do cargo de auxiliar administrativo, integrante do 
quadro permanente de servidores técnicos, administrativos 
e operacionais, da uePa, com vigência retroativa a contar de 
02.03.2010.
ClaY anderSon nuneS CHagaS
reitor da univerSidade do eStado do Pará, em exercício

protocolo: 334241

.

.

outRAs mAtéRiAs
.

coNcEssão DE licENçA pARA 
coNcoRRER A cARGo ElEtivo

poRtARiA N° 2052/18, DE 04 DE julHo DE 2018.
ConCeder, liCença Para ConCorrer a Cargo eletivo ao 
servidor riCardo Figueiredo Pinto, id. Funcional nº 304441-2 
cargo de Professor adjunto, lotado no departamento de desporto, 
no período de 07.07.2018 a 07.10.2018.

poRtARiA N° 2049/18, DE 04 DE julHo DE 2018.
ConCeder, liCença Para ConCorrer a Cargo eletivo a 
servidora Jane monteiro neveS, id. Funcional nº 3186970-
1 cargo de Professor assistente, lotada no departamento de 
enfermagem Comunitária, no período de 07.07.2018 a 07.10.2018.

poRtARiA N° 2059/18, DE 04 DE julHo DE 2018.
ConCeder, liCença Para ConCorrer a Cargo eletivo 
a servidora CreuSa barboSa doS SantoS trindade, id. 
Funcional nº 5794153-1 cargo de Professor assistente, lotada no 
departamento de educação geral, no período de 07.07.2018 a 
07.10.2018.
ClaY anderSon nuneS CHagaS
reitor da univerSidade do eStado do Pará, em exercício

protocolo: 334229
DEcisão ADmiNistRAtivA
pRocEsso n° 2018/288911

 acolho a fundamentação do Parecer nº 642/2018-ProJur/uePa, 
para:
 1. rescindir unilateralmente o contrato n.º 050/2015, celebrado 
entre a universidade do estado do Pará e a empresa a.a.J. 
lourenço & Cia ltda, nos termos do art. 78, xii, da lei n.º 
8.666/93.
belém, 03 de Julho de 2018.
rubenS CardoSo da Silva
reitor da uePa

protocolo: 334180
ExtRAto Do REsultADo fiNAl Do EDitAl Nº 

020/2018 – uEpA
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o 
ensino médio - PibiC-em
a universidade do estado do Pará, através de sua Pró- reitoria de 
Pesquisa e Pós-graduação – ProPeSP, torna pública o resultado 
final do edital nº 020/2018 – UEPA – Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio – PIBIC-EM
a lista, na íntegra, esta disponível no site www.uepa.br e mais 
informações poderão ser obtidas através do fone: (91) 3299-2270.
belém, 05 de julho de 2018.
ClaY anderSon nuneS CHagaS
reitor da universidade do estado do Pará em exercício

protocolo: 334221
ExtRAto Do REsultADo fiNAl Do EDitAl Nº 

019/2018 – uEpA
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC/
PibiC-aF/CnPq/FaPeSPa/uePa e Programa institucional de bolsas 
de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação – Pibiti/
Cnpq/uePa
a universidade do estado do Pará, através de sua Pró- reitoria de 
Pesquisa e Pós-graduação – ProPeSP, torna pública o resultado 
final do edital nº 019/2018 – uePa – Programa institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/PIBIC-AF/CNPq/FAPESPA/
uePa, Programa institucional de bolsas em desenvolvimento 
tecnológico e inovação – Pibiti/CnPq/uePa.
a lista, na íntegra, esta disponível no site www.uepa.br e mais 
informações poderão ser obtidas através do fone: (91) 3299-2270.
belém, 05 de julho de 2018.
ClaY anderSon nuneS CHagaS
reitor da universidade do estado do Pará em exercício

protocolo: 334220

extRAto Do tERmo DE REscisão uNilAtERAl Do 
coNtRAto Nº 050/2015
pRocEsso: 2015/221510

Contratante: uNivERsiDADE Do EstADo Do pARÁ.
Contratada: a.a.J lourenço & Cia ltda
obJeto: Rescisão unilateral do contrato Nº 050/2015-uEpA.
Fundamento legal: art. 79, inciso i e 78, inciso xii da lei 
federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem 
como Cláusula 15.3.1 do Contrato Originário.
data de reSCiSão: 01/07/2018.
rubenS CardoSo da Silva
Reitor da universidade do Estado do pará

protocolo: 334224

.

.

sEcREtARiA DE EstADo 
DE AssistêNciA sociAl,  
tRABAlHo,  EmpREGo E RENDA

.

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

poRtARiA Nº 1750/2018 – sEAstER
o SeCretário de eStado de aSSiStênCia SoCial, trabalHo, 
emPrego e renda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 05 de abril de 2018, publicado no doe nº 
33.592 de 06 de abril de 2018,
r e S o l v e:
deSignar a servidora erlen CriStina alveS da Silva, 
matrícula nº 57207242/ 2, para responder pela gerência da 
uaPi Socorro gabriel/SeaSter, em substituição a titular, ineS 
terezinHa amaro da Silva, matrícula nº 194611/ 3, que se 
encontra afastada em gozo de férias, no período de 02/07/2018 
a 31/07/2018.
registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Secretaria de estado de assistência Social, trabalho, emprego e 
renda, em 05 de julho de 2018.
Heitor marCio PinHeiro SantoS
Secretário de estado assistência Social trabalho, emprego e renda

protocolo: 334518
poRtARiA DE DEsiGNAção DEsERviDoR

poRtARiA Nº 1727, DE 04 DE julHo DE 2018.
o SeCretário de eStado de aSSiStênCia SoCial, trabalHo, 
emPrego e renda, no uso de suas atribuições que foram 
delegadas através do decreto s/n de 05 de abril de 2018, publicado 
no doe nº 33.592, de 06 de abril de 2018.
ConSiderando o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei Federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
reSolve:
i – deSignar o servidor RENAto Dos sANtos foNsEcA, 
matricula nº 5922354-1, ocupante do cargo de gerente, lotado 
na gerência de infraestrutura daF/Cad/gie/SeaSter para 
atuar como fiscal do Contrato Administrativo nº 06/2018/
SeaSter, celebrado com a empresa GloBAl coméRcio E 
sERviços EiREli – Epp, que tem como objeto a contratação, 
de cARÁtER EmERGENciAl, de empresa especializada na 
prestação de serviços técnicos de manutenção Corretiva de 
Centrais de ar Condicionado mini Central Split piso/teto/parede, 
com fornecimento de materiais e peças necessários ao conserto 
e/ou intervenção corretiva, para atender as necessidades desta 
Secretaria de assistência Social. trabalho, emprego e renda e 
suas unidades operacionais, em conformidade com o disposto na 
Portaria nº 55/2013, de 22 de janeiro de 2013 da Secretaria 
de estado de assistência Social do estado do Pará e com o 
decreto estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013.
ii – esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
iii – registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
belém (Pa), 04 de Junho de 2018.
Heitor márCio PinHeiro SantoS
SeCretário de eStado de aSSiStênCia SoCial, trabalHo, 
emPrego e renda

poRtARiA Nº 1691, DE 29 DE juNHo DE 2018.
o SeCretário de eStado de aSSiStênCia SoCial, trabalHo, 
emPrego e renda, no uso de suas atribuições que foram 
delegadas através do decreto s/n de 05 de abril de 2018, publicado 
no doe nº 33.592, de 06 de abril de 2018.
ConSiderando o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei Federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
reSolve:
i – deSignar o servidor imAR Dos sANtos RoDRiGuEs 
matricula nº 3219135-1, ocupante do cargo de agente 
adminsitrativo, lotado na daF/Cad/gmP/SeaSter, e mANoEl 
AlBERto lEitão DANtAs, matricula n° 57191420-2, 

ocupante do cargo de engenheiro Civil, lotado no núcleo de 
engenharia-nea/SeaSter para atuarem respectivamente 
como fiscal Titular e Fiscal suplente do Contrato Administrativo 
nº 05/2018/SeaSter, celebrado com a empresa mAxxi 
sERviços técNicos EiRElE - Epp que tem como objeto a 
contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços 
de levantamento físico e avaliação econômica individual de 
imóveis próprios estaduais cadastrados no SiSPat imÓveiS, 
ou aqueles que, apesar de não cadastrados, estiverem sendo 
utilizados pelos órgão/entidades e que tenham documentação de 
dominialidade dos mesmos, localizados no estado do Pará, em 
conformidade com o disposto na Portaria nº 55/2013, de 22 
de janeiro de 2013 da Secretaria de estado de assistência Social 
do estado do Pará e com o decreto estadual nº 870, de 04 de 
outubro de 2013.
ii – esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
iii – registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
belém (Pa), 29 de Junho de 2018.
Heitor márCio PinHeiro SantoS
SeCretário de eStado de aSSiStênCia SoCial, trabalHo, 
emPrego e renda

protocolo: 334406

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA DE poRtARiA
poRtARiA N.° 1705/2018 – sEAstER, 

DE 03 DE julHo DE 2018.
Publicada no doe. nº. 33.650, de 05 de JulHo de 2018
NúmERo DE protocolo: 333465
em nome da Servidora: clARicE NEvEs GuimARãEs (diaria)
onde se lê: Período: 28/06 a 01/07/2018
leia-se: Período:   09/07 a 14/07/2018
Heitor marcio Pinheiro Santos
Secretário de estado de assistência Social, trabalho, emprego e 
renda

protocolo: 334400

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto ADmiNistRAtivo N° 07/2018/sEAstER
objeto: estruturação da rede de Serviços de Proteção Social básica 
de 30 municípios do estado do Pará mediante a aquisição de 36 
(Cinco) veículos automotores.
vigência: 19/06/2018 a 18/06/2019
data de assinatura: 19/06/2018
valor global: r$ 1.453.968,00
Pregão Eletrônico nº 08/2018
orçamento:
Funcional Programática: 43101.08.244.1443.8387
elemento de despesa: 4490.52
Fonte: 0306005584
ação detalhada: 233.036
Contratado: mônaCo veiCuloS ltda
CnPJ: 18.548.319/0001-11
endereço: rod. br 316 km 2,s/n, guanabara,ananindeua/Pa, CeP 
67020-000.
telefone: (91)4008-9100
ordenador: Heitor márcio Pinheiro Santos

protocolo: 333924

supRimENto DE fuNDo
.

poRtARiA N.° 1757/2018 – sEAstER, 
DE 05 DE julHo DE 2018.

nome: maria izabel da ConCeição França
Cargo: monitor                                   
 matricula nº 59194568/1
339030: material de Consumo: r$ 2.000,00
Fixar o prazo de: 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas 
e 15 (quinze) dias para prestação de contas, contados a partir da 
expedição da ordem bancária.
Conceder Suprimento de Fundo a servidora a fim de atender 
despesas para o abrigo nosso lar Socorro gabriel.
poRtARiA N.° 1758/2018 – sEAstER, DE 05 DE julHo 

DE 2018.
nome: Jorge teleS doS SantoS
Cargo: auxiliar adminiStrativo                                        
matricula nº 3255689/1
339036: Pessoa Física : r$ 560,00
Fixar o prazo de: 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas 
e 15 (quinze) dias para prestação de contas, contados a partir da 
expedição da ordem bancária.
Conceder suprimento de fundo para custear despesas com 
pagamento de serviços de 01 intérprete de libras para a realização 
do 94ª reunião ordinária no CiiC.
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poRtARiA N.° 1759/2018 – sEAstER, DE 05 DE julHo 
DE 2018.

nome: Jorge teleS doS SantoS
Cargo: auxiliar adminiStrativo                                        
matricula nº 3255689/1
339039: Pessoa Juridica: r$ 660,00
Fixar o prazo de: 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas 
e 15 (quinze) dias para prestação de contas, contados a partir da 
expedição da ordem bancária.
Conceder suprimento de fundo para custear despesas com 
alimentação para 30 (trinta) pessoas para a realização do 94ª 
reunião ordinária no CiiC.
poRtARiA N.° 1760/2018 – sEAstER, DE 05 DE julHo 

DE 2018.
nome: roberta CardoSo de oliveira
Cargo: auxiliar adminiStrativo                                        
matricula nº 57192182/2
339033: Passagem e locomoção: r$ 500,00
Fixar o prazo de: 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas 
e 15 (quinze) dias para prestação de contas, contados a partir da 
expedição da ordem bancária.
Conceder suprimento de fundo a servidora com objetivo de 
realizar acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações, 
programas e projetos de San no período de 09 a 14/07/2018.
poRtARiA N.° 1761/2018 – sEAstER, DE 05 DE julHo 

DE 2018.
nome: reJane lima da Silva de medeiroS
Cargo: aSSiStente SoCial                                   
matricula nº 5910599/1
339033: Passagem e locomoção: r$ 500,00
Fixar o prazo de: 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas 
e 15 (quinze) dias para prestação de contas, contados a partir da 
expedição da ordem bancária.
Conceder Suprimento de Fundo a servidora com objetivo de 
realizar acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações, 
programas e projetos de San.
Heitor marcio Pinheiro Santos
Secretário de estado de assistência Social, trabalho, emprego e 
renda

protocolo: 334674

.

.

DiÁRiA
.

poRtARiA N.° 1738/2018 – sEAstER, DE 04 DE julHo 
DE 2018.

nome: landoaldo CoSta Ferreira
Cargo: motoriSta                                               
matricula nº 5096723/1
origem: belém /Pa                                                               
destino: Canaã doS CaraJáS/Pa, xinguara/Pa
Período: 09 a 14/07/2018.                                                  
 nº de diárias: 05 e ½ (cinco e meia)
objetivo: conduzir veiculo com a equipe técnica da SeaSter até 
os municípios.
poRtARiA N.° 1739/2018 – sEAstER, DE 04 DE julHo 

DE 2018.
nome: ana Célia Cruz de oliveira
Cargo: aSSiStente SoCial                                                 
matricula nº 3240703/1
origem: belém /Pa                                                               
destino: Canaã doS CaraJáS/Pa, xinguara/Pa
Período: 11 a 13/07/2018.                                                  
 nº de diárias: 02 e ½ (duas e meia)
Objetivo: de participar na Condição de Facilitador da Oficina de 
assessoramento ao Conselho municipal de assistência Social do 
município.
poRtARiA N.° 1740/2018 – sEAstER, DE 04 DE julHo 

DE 2018.
nome: ana Célia Cruz de oliveira
Cargo: aSSiStente SoCial                                                  
matricula nº 3240703/1
origem: belém /Pa                                                               
destino: terra alta /Pa
Período: 17 a 20/07/2018.                                                  
 nº de diárias: 02 e ½ (duas e meia)
Objetivo: de participar na Condição de Facilitador da Oficina de 
assessoramento ao Conselho municipal de assistência Social do 
município.
poRtARiA N.° 1741/2018 – sEAstER, DE 04 DE julHo 

DE 2018.
nome: raimundo alexandre Correa doS SantoS
Cargo: agente adminiStrativo                                          
matricula nº 35076/1
origem: belém/Pa                                                              

 destino: CaStanHal /Pa
Período: 05/07/2018                                                           
nº de diárias: ½ ( meia)
objetivo: de conduzir veiculo com o Secretaria adjunto o Sr. 
everson Costa, no município.
poRtARiA N.° 1742/2018 – sEAstER, DE 04 DE julHo 

DE 2018.
nome: igor Samuel moreira de melo
Cargo: Coordenador                                                          
matricula nº 6113107/1
origem: belém/Pa                                                               
destino: CaStanHal /Pa
Período: 05/07/2018                                                           
 nº de diárias: ½ ( meia)
objetivo: de Supervisionar e Fiscalizar o Posto do Sine Castanhal 
que se encontra em reforma, no município
poRtARiA N.° 1743/2018 – sEAstER, DE 04 DE julHo 

DE 2018.
nome: CeSar auguSto do naSCimento marba
Cargo: gerente                                                                   
matricula nº 5924354/1
origem: belém/Pa                                                              
 destino: CaStanHal /Pa
Período: 05/07/2018                                                            
nº de diárias: ½ ( meia)
objetivo: de Supervisionar e Fiscalizar o Posto do Sine Castanhal 
que se encontra em reforma, no município
poRtARiA N.° 1744/2018 – sEAstER, DE 04 DE julHo 

DE 2018.
nome: everSon luÍS moraeS CoSta
Cargo: SeCretário adJunto de trabalHo - SeaSter    
matricula nº 80845497/2
origem: belém/Pa                                                               
destino: CaStanHal /Pa
Período: 05/07/2018                                                            
nº de diárias: ½ ( meia)
objetivo: de participar de reunião visita técnica ao Posto do Sine.
poRtARiA N.° 1745/2018 – sEAstER, DE 04 DE julHo 

DE 2018.
nome: zozimo raimundo araúJo da Silva
Cargo: aSSiStente SoCial – FaSePa / Colaborador eventual       
matrícula nº 3212580/1
origem: belém/Pa                                                                
destino: JaCundá /Pa
Período: 10 a 14/07/2018                                                    
nº de diárias: 04 e ½ (quatro e meia)
Objetivo: de participar na Condições de Facilitador da Oficina de 
assessoramento ao Conselho municipal de assistência Social do 
municipio.
poRtARiA N.° 1746/2018 – sEAstER, DE 04 DE julHo 

DE 2018.
nome: Paulo JardeCY da Silva martinS                           
Cargo: Colaborador eventual
origem:  limoeiro do aJuru                                              
 destino: belém /Pa
Período: 15 a 18/07/2018                                                    
nº de diárias: 03 e ½ (três e meia)
Objetivo: de “ Participar da Oficina de Capacitação para atenção 
às crianças beneficiárias do Beneficio de Prestação Continuada – 
bPC, Público prioritário do Programa Primeira infância no SuaS/
Programa Criança Feliz – PCF.
poRtARiA N.° 1747/2018 – sEAstER, DE 04 DE julHo 

DE 2018.
nome: FeliCiana ueYama
Cargo: teCniCo em geStão de aSSiStênCia SoCial          
matrícula: 5761727/8
Período: 15 a 18/07/2018                                                    
nº de diárias: 03 e ½ (três e meia)
Objetivo: de “ Participar da Oficina de Capacitação para atenção 
às crianças beneficiárias do Beneficio de Prestação Continuada – 
bPC, Público prioritário do Programa Primeira infância no SuaS/
Programa Criança Feliz – PCF
poRtARiA N.° 1357/2018 – sEAstER, DE 07 DE juNHo 

DE 2018.
nome: Sandro auguSto SarmanHo                                 
Cargo: Colaborador eventual
origem: belém/Pa                                                                
destino: PlaCaS /Pa
Período: 10 a 15/06/2018                                                    
nº de diárias: 05 e ½ ( cinco e meia )
objetivo: de participar das atividades do Projeto Portas abertas 
Cidadão através do apoio na emissão de documentação civil para 
inclusão de serviços, benefícios e programas socioassistenciais no 
município.

poRtARiA N.° 1359/2018 – sEAstER, DE 07 DE juNHo 
DE 2018.

nome: Sandro auguSto SarmanHo                                 
Cargo: Colaborador eventual
origem: belém/Pa                                                                
destino: PlaCaS /Pa
Período: 08 a 09/06/2018                                                   
 nº de diárias: 01 e ½ (uma e meia )
objetivo: de participar das atividades do Projeto Portas abertas 
Cidadão no apoio a emissão de documentos para inclusão de 
serviços, benefícios e programas socioassistenciais no município.
poRtARiA N.° 1465/2018 – sEAstER, DE 14 DE juNHo 

DE 2018.
nome: luiS Júnior ramoS garCia
Cargo: aSSeSSor eSPeCial i                                
matrícula nº 5895500/1
origem: belém/Pa                                                                
destino: barCarena /Pa
Período: 14 a 22/06/2018                                                    
nº de diárias: 08 e ½ (oito e meia)
objetivo: de participar das atividades do Projeto Portas abertas 
Cidadão no apoio a emissão de documentos para inclusão de 
serviços, benefícios e programas socioassistenciai de participar 
das reuniões intersetorial de trabalho para apoiar o município no 
acompanhamento socioassistencial das famílias impactadas pela 
contaminação da água por metais pesados no município.
poRtARiA N.° 1754/2018 – sEAstER, DE 05 DE julHo 

DE 2018.
nome: ediel Santa brÍgida CoSta                                     
Cargo: Colaborador eventual
origem: belém /Pa                                                               
destino: Santa izabel do Pará/moSqueiro /Pa
Período: 02 a 05/07/2018                                                    
nº de diárias: 03 e ½ (três e meia)
objetivo: de Conduzir o veiculo com a equipe técnica da dqPe/
CeeS no município.
poRtARiA N.° 1755/2018 – sEAstER, DE 05 DE julHo 

DE 2018.
nome: Jaiane lima neveS                                    
Cargo: Colaborador eventual
origem: belém/Pa                                                
destino: viSeu e CaCHoeira do Piriá/Pa
Período: 23 a 26/05/2018                                    
nº de diárias: 03 e ½ (três e meia)
objetivo: de participar das atividades do Projeto Portas abertas 
Cidadão, com o objetivo de apoiar na emissão de documentação civil 
para inclusão de serviços, benefícios e programas socioassistenciais 
os municípios.

poRtARiA N.° 1671/2018 – sEAstER, DE 28 DE juNHo 
DE 2018.

nome: JoSé edmilSon oliveira de almeida                     
 Cargo: Colaborador eventual
origem: marabá/Pa                                                            
 destino: belém/Pa e São luiS/ma
Período: 03 a 07/07/2018                                                    
nº de diárias: 04 e ½ (quatro e meia)
objetivo: de participar da reunião nacional dos Conselhos 
estaduais de assistências Social – FonaCeaS.
poRtARiA N.° 1677/2018 – sEAstER, DE 05 DE julHo 

DE 2018.
nome: dione maria CavalCante de matoS
Cargo: téCniCo em geStão PubliCa /Coordenadora       
matricula nº 5055180/4
origem: belém/Pa                                                                
destino: JaCundá /Pa
Período: 03 a 06/07/2018                                                    
nº de diárias: 03 e ½ (três e meia)
objetivo: de realizar Palestra de empreendedorismo, para mulheres 
atendidas por meio da Secretária municipal para as mulheres, do municípios.
poRtARiA N.° 1752/2018 – sEAstER, DE 05 DE julHo 

DE 2018.
nome: Paulo JardeCY da Silva martinS                           
Cargo: Colaborador eventual
origem:  limoeiro do aJuru                                               
destino: belém/Pa/abel Figueiredo/Pa
Período: 22 a 28/07/2018                                                    
nº de diárias: 06 e ½ (seis e meia)
Objetivo: de participar na condições de facilitador da Oficina de 
assessoramento ao Conselho municipal de assistência Social do 
municipio.
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poRtARiA N.° 1753/2018 – sEAstER, DE 05 DE julHo 
DE 2018.

nome: Paulo JardeCY da Silva martinS                           
Cargo: Colaborador eventual
origem:  belém/Pa                                                
destino: terra alta /Pa
Período: 16 a 20/07/2018                                                    
nº de diárias: 04 e ½ (quatro e meia)
Objetivo: de participar na Condição de Facilitador da Oficina de 
assessoramento ao Conselho municipal de assistência Social do 
município.
poRtARiA N.° 1762/2018 – sEAstER, DE 05 DE julHo 

DE 2018.
nome: JoSiaS eliaS de melo
Cargo: motoriSta                                
matricula nº 57176166/1
origem: belém/Pa                                                
destino: SalinÓPoliS e traCuateua
Período: 02 a 07/07/2018                                    
nº de diárias: 05 e ½ (cinco e meia)
objetivo: conduzir o veículo com a equipe técnica da SeaSter até 
aos municípios.
Heitor marcio Pinheiro Santos
Secretário de estado de assistência Social, trabalho, emprego e 
renda

protocolo: 334630
poRtARiA N.° 1573/2018 – sEAstER, DE 21 DE juNHo 

DE 2018.
nome: cRistiA clEY ABREu mAciEl                                     
Cargo: colABoRADoR EvENtuAl
origem:  BREvEs/pA                                                             
destino: BElém/pA
Período: 19 a 22/06/2018                                                    
nº de diárias: 03 e ½ (três e meia)
objetivo de representar o município em grupo de trabalho.
Heitor marcio Pinheiro Santos
Secretário de estado de assistência Social, trabalho, emprego e 
renda

protocolo: 334675

t.
.

toRNAR sEm EfEito
.

poRtARiA Nº 1756/2018 – sEAstER
o SeCrétario de eStado de aSSiStênCia SoCial, trabalHo, 
emPrego e renda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 05 de abril de 2018 Publicado no doe nº 
33.592 de 06 de abril de 2018;
r e S o l v e:
toRNAR sEm EfEito a Portaria nº 1698/2018 – SeaSter, 
de 03 de julho de 2018, Publicada no doe nº 33.649 de 
04/07/2018, que concedeu diária em nome da Servidora 
Dulcilea ferreira Abreu.
registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Secretaria de estado de assistência Social, trabalho, emprego e 
renda em 05 de julho   de 2018.
Heitor marcio Pinheiro Santos
Secretario de estado de assistência Social, trabalho, emprego e 
renda

protocolo: 334397
poRtARiA N.° 1706/2018 – sEAstER, DE 03 DE julHo 

DE 2018.
de: (diaria)
Publicada no doe. nº. 33.650 de 05/07/2018.
em nome: da servidora: clARicE NEvEs GuimARãEs
NumERo DE protocolo: 333465
Heitor marcio Pinheiro Santos
Secretário de estado de assistência Social, trabalho, emprego e 
renda

protocolo: 334404

.

.

outRAs mAtéRiAs
.

pERmutA DE Gti
poRtARiA N° 1749/2018 – sEAstER

o SeCretário de eStado de aSSiStênCia SoCial, trabalHo, 
emPrego e renda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 05 de abril de 2018, publicado no doe nº 
33.592 de 06 de abril de 2018,
r e S o l v e:
I - EXCLUIR, a contar de 01/07/2018 a Gratificação de Tempo 
integral, no percentual de 50% (cinqüenta por cento), do servidor 
marCio alexandre PinHeiro de nazaré, matrícula n.º 
5911188/1.
II - CONCEDER, a contar de 01/07/2018 a Gratificação de 

tempo integral, no percentual de 50% (cinqüenta por cento), a 
servidora CeCilia CriStina Souza da ConCeição, matrícula nº 
54190651/1.
registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Secretaria de estado de assistência Social, trabalho, emprego e 
renda, em 05 de julho de 2018.
Heitor marCio PinHeiro SantoS
Secretário de estado assistência Social trabalho, emprego e renda

protocolo: 334471
GRAtificAção AtiviDADE motoRistA (GAm)

poRtARiA Nº 1748/2018 – sEAstER
o SeCretário de eStado de aSSiStênCia SoCial, trabalHo, 
emPrego e renda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 05 de abril de 2018, publicado no doe nº 
33.592 de 06 de abril de 2018.
r e S o l v e:
CONCEDER Gratificação Atividade Motorista (GAM) ao servidor 
edSon FariaS SantoS, matrícula 3238350/ 2, motorista, a contar 
de 01/07/2018.
registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Secretaria de estado de assistência Social, trabalho, emprego e 
renda, em 05 de julho de 2018.
Heitor marCio PinHeiro SantoS
Secretário de estado assistência Social trabalho, emprego e renda

protocolo: 334462
poRtARiA DE REvoGAção E cEssão
poRtARiA Nº 1751/2018 – sEAstER

o SeCretário de eStado de aSSiStênCia SoCial, trabalHo, 
emPrego e renda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 05 de abril de 2018, publicado no doe nº 
33.592 de 06 de abril de 2018,
r e S o l v e:
REvoGAR a contar de 01/07/2018 a Portaria nº 043/2015 
- sEAstER que cedeu a servidora Rosangela Conceição, 
matrícula n.º 760471/ 2, da Secretaria de estado de assistência 
Social, trabalho, emprego e renda – SeaSter para a vice-
Governadoria, com ônus para o órgão de destino, a contar de 
01/01/2015.
registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Secretaria de estado de assistência Social, trabalho, emprego e 
renda, em 05 de julho de 2018.
Heitor marCio PinHeiro SantoS
Secretário de estado assistência Social trabalho, emprego e renda

protocolo: 334667

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

poRtARiA
.

poRtARiA Nº. 669 DE 05 DE julHo DE 2018.
tornar Sem eFeito, a Portaria nº. 619/2018 de 21/06/2018, 
publicada no doe 33649 de 04/07/2018, que concedeu ao 
servidor ELTON GOMES DA SILVA, a Gratificação de Tempo 
integral – gti. ordenador: Simão Pedro martinS baStoS.

protocolo: 334308

.

.

ADmissão DE sERviDoR
.

ADmissão: 06.07.2018
000- Contrato Servidor temPorário nº 325/2018
ParteS: FaSePa e gilSon Ferraz Junior
Cargo: auxiliar de enfermagem
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
Claudete SoCorro diaS maCHado, auxiliar de enFermagem, 
autorizada em 18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, 
não aCarretando aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 324/2018
ParteS: FaSePa e Paulo Sergio Ferreira SouSa
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0436/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/151334 - 
autorizo/2018 de 28/05/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
raFael diaS da CoSta, monitor, autorizada em 28/05/2018, 
atravéS do ProCeSSo 151334, não aCarretando aCréSCimo 

de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 323/2018
ParteS: FaSePa e Paulo Sarmento SouSa
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0436/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/151334 - 
autorizo/2018 de 28/05/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor JoSe 
CarloS Ferreira lira, monitor, autorizada em 28/05/2018, 
atravéS do ProCeSSo 151334, não aCarretando aCréSCimo 
de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 321/2018
ParteS: FaSePa e marCela Parente braz
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0809/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/231510 - 
autorizo/2018 de 08/06/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
alan CHetto lima, monitor, autorizada em 08/06/2018, 
atravéS do ProCeSSo 231510, não aCarretando aCréSCimo 
de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 319/2018
ParteS: FaSePa e JonatHaS rodrigueS de Souza
Cargo: agente de artes Práticas
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
PatriCia vilani da Silva, agente de arteS PrátiCaS, 
autorizada em 18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, 
não aCarretando aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 318/2018
ParteS: FaSePa e elinaldo rodrigueS lima
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0436/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/151334 - 
autorizo/2018 de 28/05/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
Fabio Henrique aguiar barboSa, monitor, autorizada em 
28/05/2018, atravéS do ProCeSSo 151334, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
admiSSão: 05.07.2018
000- Contrato Servidor temPorário nº 322/2018
ParteS: FaSePa e maria da ConCeiçao teixeira dourado
Cargo: agente de artes Práticas
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0436/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/151334 - 
autorizo/2018 de 28/05/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
JoCilene FroeS Wanzeler, agente de arteS PrátiCaS, 
autorizada em 28/05/2018, atravéS do ProCeSSo 151334, 
não aCarretando aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 320/2018
ParteS: FaSePa e Karla CriStina doS SantoS Silva
Cargo: assistente Social
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0809/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/231510 - 
autorizo/2018 de 08/06/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
JoiCe belo CaStro matoS, aSSiStente SoCial, autorizada 
em 08/06/2018, atravéS do ProCeSSo 231510, não 
aCarretando aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 317/2018
ParteS: FaSePa e valdo SantoS da CunHa
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0809/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/231510 - 
autorizo/2018 de 08/06/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
antonio loPeS Portal Junior, monitor, autorizada em 
08/06/2018, atravéS do ProCeSSo 231510, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 314/2018
ParteS: FaSePa e Herllon de SouSa Carneiro bonFim
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0809/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/231510 - 
autorizo/2018 de 08/06/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
deiWYSon da CoSta Ferreira de Souza, monitor, 
autorizada em 08/06/2018, atravéS do ProCeSSo 231510, 
não aCarretando aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 311/2018
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ParteS: FaSePa e antonio robSon naSCimento eSteveS
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0809/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/231510 - 
autorizo/2018 de 08/06/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor Joao 
alberto belo Silva, monitor, autorizada em 08/06/2018, 
atravéS do ProCeSSo 231510, não aCarretando aCréSCimo 
de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 310/2018
ParteS: FaSePa e antonio doS SantoS CarvalHo
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0809/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/231510 - 
autorizo/2018 de 08/06/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
rui elmano da Cruz SantoS, monitor, autorizada em 
08/06/2018, atravéS do ProCeSSo 231510, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 309/2018
ParteS: FaSePa e aguilon raFael lourenço barboSa
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
roSivaldo de CaStro martinS, monitor, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
admiSSão: 04.07.2018
000- Contrato Servidor temPorário nº 316/2018
ParteS: FaSePa e otavio doS SantoS diaS Junior
Cargo: auxiliar de enfermagem
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
beatriz Cavaleiro de maCedo torreS, auxiliar de 
enFermagem, autorizada em 18/04/2018, atravéS do 
ProCeSSo 100543, não aCarretando aCréSCimo de deSPeSa 
ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 315/2018
ParteS: FaSePa e PatriCia benedita Cravo trindade
Cargo: auxiliar de enfermagem
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
luCidalva FernandeS do roSario borgeS, auxiliar de 
enFermagem, autorizada em 18/04/2018, atravéS do 
ProCeSSo 100543, não aCarretando aCréSCimo de deSPeSa 
ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 312/2018
ParteS: FaSePa e davi roberto Pimentel
Cargo: agente de Portaria
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
rodolFo FreitaS neto, agente de Portaria, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
admiSSão: 03.07.2018
000- Contrato Servidor temPorário nº 308/2018
ParteS: FaSePa e Wellington CarvalHo vieira
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
Fabio Silva de azevedo, monitor, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 307/2018
ParteS: FaSePa e WaltenCir Pereira PinHeiro
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0809/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/231510 - 
autorizo/2018 de 08/06/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
danilo de JeSuS tavareS, monitor, autorizada em 
08/06/2018, atravéS do ProCeSSo 231510, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.

000- Contrato Servidor temPorário nº 306/2018
ParteS: FaSePa e vanderSon luiS CaStelo do mar
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
viCente Paulo ePiFanio da luz, monitor, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 305/2018
ParteS: FaSePa e SYlvio CeSar de Souza Ferreira
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0075/2018-grH/FaSePa - Processo 2017/34143 - 
autorizo/2018 de 04/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
raildeS rodrigueS vilHena, monitor, autorizada em 
04/04/2018, atravéS do ProCeSSo 34143, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 304/2018
ParteS: FaSePa e SHirleY maria PantoJa barroSo
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0075/2018-grH/FaSePa - Processo 2017/34143 - 
autorizo/2018 de 04/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
JarbaS CardoSo da CoSta, monitor, autorizada em 
04/04/2018, atravéS do ProCeSSo 34143, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 303/2018
ParteS: FaSePa e Sergio da Silva Serrao
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
JaYSon Cleber Serrao viana, monitor, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 302/2018
ParteS: FaSePa e roSeando de nazare borgeS reiS
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
douglaS doS SantoS negrao Junior, monitor, 
autorizada em 18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, 
não aCarretando aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 301/2018
ParteS: FaSePa e rogerio CarloS maCedo alveS
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
dener CHarleS de Souza, monitor, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 300/2018
ParteS: FaSePa e renato garCia do naSCimento
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
elinaldo vital gomeS, monitor, autorizada em 18/04/2018, 
atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando aCréSCimo 
de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 299/2018
ParteS: FaSePa e rangel CeSar PaCHeCdo alveS
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
otoniel damaSCeno menezeS, monitor, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 298/2018
ParteS: FaSePa e raimundo Pena Souza
Cargo: monitor

Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
auguSto de nazare lobato torreS, monitor, autorizada 
em 18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não 
aCarretando aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 297/2018
ParteS: FaSePa e otavio auguSto de JeSuS lima
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
WaldCleY Cabral SantoS, monitor, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 296/2018
ParteS: FaSePa e nilo balieiro Correa Junior
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
abel de JeSuS neveS, monitor, autorizada em 18/04/2018, 
atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando aCréSCimo 
de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 295/2018
ParteS: FaSePa e maria da gloria HenriqueS vieira
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
eduardo roberto Jorge ConCeiçao, monitor, autorizada 
em 18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não 
aCarretando aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 294/2018
ParteS: FaSePa e marCoS CeSar doS SantoS valente
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
Paulo norberto de oliveira, monitor, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 293/2018
ParteS: FaSePa e marCio riCardo doS reiS aragao
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
lindomar doS SantoS CardoSo, monitor, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 292/2018
ParteS: FaSePa e marCelo nazareno FariaS de almeida
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
SYdneY CHarleS SantoS nazaretH, monitor, autorizada 
em 18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não 
aCarretando aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 291/2018
ParteS: FaSePa e marCelo FoiCinHo naSCimento
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
braulio de abreu FernandeS, monitor, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 290/2018
ParteS: FaSePa e manoel doS SantoS da Cruz
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
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- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
romero SantoS de Santana, monitor, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 289/2018
ParteS: FaSePa e luCiane doS reiS CardoSo
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
glauber PedroSa FonSeCa, monitor, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 288/2018
ParteS: FaSePa e leandro PinHeiro ribeiro
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
FranCiSCo nazare Pinto FariaS Junior, monitor, 
autorizada em 18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, 
não aCarretando aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 287/2018
ParteS: FaSePa e JoSe luiz Santana FavaCHo
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0291/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/99616 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
Joel borgeS da Silva, monitor, autorizada em 18/04/2018, 
atravéS do ProCeSSo 99616, não aCarretando aCréSCimo 
de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 286/2018
ParteS: FaSePa e Jorge CarloS doS SantoS CHuCre
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
Fernando auguSto menezeS doS SantoS, monitor, 
autorizada em 18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, 
não aCarretando aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 285/2018
ParteS: FaSePa e Jean CarloS doS SantoS CHuCre
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
rodolFo de oliveira FernandeS, monitor, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 284/2018
ParteS: FaSePa e JadSon PaSSoS brandao
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
Claudionor barboSa CamPoS, monitor, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 283/2018
ParteS: FaSePa e gleiSon Silva de miranda
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
mario almeida monteiro Junior, monitor, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 282/2018
ParteS: FaSePa e genivaldo SantoS lanHellaS
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
reginaldo naSCimento da trindade, monitor, autorizada 
em 18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não 

aCarretando aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 281/2018
ParteS: FaSePa e Fernando CeSar quareSma borgeS
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
marCelo barboSa da Silva, monitor, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 280/2018
ParteS: FaSePa e Fabio demetrio madeira barboSa
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
beJamito CamPelo brito, monitor, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 279/2018
ParteS: FaSePa e erivelton gonçalveS CarvalHo
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
roSivaldo da Silva arauJo, monitor, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 278/2018
ParteS: FaSePa e emmanuel alberto da Silva Cruz 
rodrigueS
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
andre antonio da mota CarvalHo, monitor, autorizada 
em 18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não 
aCarretando aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 277/2018
ParteS: FaSePa e eliS eliSSandro tavareS brandao
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
rodrigo abranteS Santana, monitor, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 276/2018
ParteS: FaSePa e eliS CarloS garCia PinHeiro
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
Claudio JoSe da Silva magalHaeS, monitor, autorizada 
em 18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não 
aCarretando aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 275/2018
ParteS: FaSePa e eliaS lima PonteS
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
Savio riCardo barroS Ferreira, monitor, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 274/2018
ParteS: FaSePa e edSon CHaveS doS SantoS
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 3395/2017-grH/FaSePa - Processo 2017/497037 - 
autorizo/2018 de 04/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
Pablo de CaSSio Prata Paiva, monitor, autorizada em 
04/04/2018, atravéS do ProCeSSo 497037, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.

000- Contrato Servidor temPorário nº 273/2018
ParteS: FaSePa e edir JoSe leite da Silva Junior
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
WenderSon diaS de Souza, monitor, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 272/2018
ParteS: FaSePa e davi eli lima Silva
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
riCardo CoSta Jardim, monitor, autorizada em 18/04/2018, 
atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando aCréSCimo 
de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 271/2018
ParteS: FaSePa e denilSon oliveira da Silva
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
Claudio roberto Pina ramoS, monitor, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 270/2018
ParteS: FaSePa e Clauber de JeSuS CHaveS Ferreira
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
Jorge auguSto CoSta lobo, monitor, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 269/2018
ParteS: FaSePa e Cilene de CaSSia da Silva rodrigueS
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 3395/2017-grH/FaSePa - Processo 2017/497037 - 
autorizo/2018 de 04/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
FranCival teodoSio da Silva Junior, monitor, autorizada 
em 04/04/2018, atravéS do ProCeSSo 497037, não 
aCarretando aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 268/2018
ParteS: FaSePa e CHarleS CriStino barroS Sarmento
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
marileia de SouSa modeSto, monitor, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 267/2018
ParteS: FaSePa e CaSSia moniCa SoareS lobato lima
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
breno marqueS FernandeS, monitor, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 266/2018
ParteS: FaSePa e CarloS auguSto PaSSoS da Serra Freire
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
antonio Sergio Ferreira de lima, monitor, autorizada 
em 18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não 
aCarretando aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 265/2018
ParteS: FaSePa e alex Sandro auguSto Paiva da CoSta
Cargo: monitor
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Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
Clenilton lima da Silva, monitor, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 264/2018
ParteS: FaSePa e alex marCelo monteiro Paz
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0291/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/99616 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
raPHael ramoS de melo, monitor, autorizada em 
18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 99616, não aCarretando 
aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
000- Contrato Servidor temPorário nº 263/2018
ParteS: FaSePa e Jorge andre rodrigueS de Souza
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 3379/2017-grH/FaSePa - Processo 2017/491488 - 
autorizo/2017 de 04/04/2018
- Contratação novo autorizo, nova vaga, monitor, 
autorizada em 04/04/2018, atravéS do ProCeSSo 491488.
000- Contrato Servidor temPorário nº 262/2018
ParteS: FaSePa e Fernando Cabral SantoS
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 3379/2017-grH/FaSePa - Processo 2017/491488 - 
autorizo/2017 de 04/04/2018
- Contratação novo autorizo, nova vaga, monitor, 
autorizada em 04/04/2018, atravéS do ProCeSSo 491488.
000- Contrato Servidor temPorário nº 261/2018
ParteS: FaSePa e regina CeriS Souza olivier
Cargo: Psicólogo
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 3379/2017-grH/FaSePa - Processo 2017/491488 - 
autorizo/2017 de 04/04/2018
- Contratação novo autorizo, nova vaga, PSiCÓlogo, 
autorizada em 04/04/2018, atravéS do ProCeSSo 491488.
000- Contrato Servidor temPorário nº 260/2018
ParteS: FaSePa e regina Celia mendeS doS SantoS
Cargo: assistente Social
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0292/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/100543 - 
autorizo/2018 de 18/04/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
roSeane Ferreira Silva, aSSiStente SoCial, autorizada 
em 18/04/2018, atravéS do ProCeSSo 100543, não 
aCarretando aCréSCimo de deSPeSa ao erário.
admiSSão: 02.07.2018
000- Contrato Servidor temPorário nº 313/2018
ParteS: FaSePa e FranKlin Salvador oliveira valente
Cargo: monitor
Prazo: 12 doze) meses
oFiCio: 0809/2018-grH/FaSePa - Processo 2018/231510 - 
autorizo/2018 de 08/06/2018
- Contratação em Caráter de SubStituição, Servidor 
max da CoSta alveS, monitor, autorizada em 08/06/2018, 
atravéS do ProCeSSo 231510, não aCarretando aCréSCimo 
de deSPeSa ao erário.
ordenador reSPonSável: Simao Pedro martinS baStoS – 
PreSidente
CPF: 362.550.252-68

protocolo: 334435

.

.

supRimENto DE fuNDo
.

poRtARiA Nº 858, DE 05 DE julHo DE 2018.
processo nº 300165/2018.

obJetivo: Custear despesas eventuais com material de consumo 
emergenciais em benefício dos adolescentes, custodiados no CaS ii.
Programa de trabalho 08.243.1443.8392
Projeto atividade: 68.8392
ação: 185414
Fonte de recurso: 0101
natureza da despesa: 339030 – Consumo – r$ 300,00
Servidora: Silvania de CáSSia Ferreira da Silva, 
monitora, matricula 3216977/3.
Prazo Para realização da deSPeSa: 60 (sessenta) diaS.
Prazo Para PreStação de ContaS: 15 (quinze) diaS
ordenador de deSPeSa: Simão Pedro martinS baStoS
PreSidente da FaSePa

protocolo: 334554

poRtARiA Nº 854, DE 05 DE julHo DE 2018.
pRocEsso Nº 297820/2018.

obJetivo: Custear despesas de pequeno vulto com alimentação 
de jovem, custodiado no CiJam, durante viagem ao município de 
breu branCo/Pa, em 12/07/2018.
Programa de trabalho 08.243.1443.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 183317
Fonte de recurso: 0101
natureza da despesa: 339030 – Consumo (alimentação) – r$ 
30,00
ServidoreS: Sandra do SoCorro Ferreira JanSSen, 
aSSiStente SoCial, matricula 57218087/6.
Prazo Para realização da deSPeSa: 08 (oito) diaS.
Prazo Para PreStação de ContaS: 05 (cinco) diaS
ordenador de deSPeSa: Simão Pedro martinS baStoS
PreSidente da FaSePa

protocolo: 334513
poRtARiA Nº 856, DE 05 DE julHo DE 2018.

Processo nº 298904/2018.
obJetivo: Custear despesas de pequeno vulto com alimentação 
de jovem, custodiado no CiJam, durante viagem ao município de 
ParagominaS/Pa, em 19/07/2018.
Programa de trabalho 08.243.1443.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 183317
Fonte de recurso: 0101
natureza da despesa: 339030 – Consumo (alimentação) – r$ 
30,00
ServidoreS: maria aliCe lobato ribeiro benteS, teC.
SoCial, matricula 54187810/4.
Prazo Para realização da deSPeSa: 15 (quinze) diaS.
Prazo Para PreStação de ContaS: 05 (cinco) diaS
ordenador de deSPeSa: Simão Pedro martinS baStoS
PreSidente da FaSePa

protocolo: 334529

.

.

DiÁRiA
.

poRtARiA Nº 852, DE 05 DE julHo DE 2018.
pRocEsso Nº 289876/2018.

obJetivo: visita institucional e domiciliar aos familiares de 
adolescente, custodiado no CJM, conforme justificado.
origem: ananindeua/Pa – deStino: altamira/Pa
PerÍodo: 09/07/2018 a 11/072018– (2,5) diáriaS
ServidoreS: PriSCila  da CoSta menezeS bittenCourt, 
PSiCÓloga, matricula 5935992/1, e Silvana maria Cezar da 
Silva, téCniCa SoCial, matricula 5934118/1.
ordenador de deSPeSa: Simão Pedro martinS baSto
PreSidente da FaSePa

protocolo: 334010
poRtARiA Nº 853, DE 05 DE julHo DE 2018.

pRocEsso Nº 297820/2018.
obJetivo: apresentar jovem, custodiado no CiJam, em audiência 
de designada judicialmente.
origem: ananindeua/Pa – deStino: breu branCo/Pa
PerÍodo: 12/07/2018 a 12/07/2018. – (0,5) diária
ServidoreS: Sandra do SoCorro Ferreira JanSSen, 
aSSiStente SoCial, matricula 57218087/6, antonio auguSto 
Pereira de FreitaS, monitor, matricula 5736730/2, e 
roSivaldo eStevo Pinto, motoriSta, matricula 5918530/2.
ordenador de deSPeSa: Simão Pedro martinS baStoS
PreSidente da FaSePa

protocolo: 334502
poRtARiA Nº 859, DE 05 DE julHo DE 2018.

pRocEsso Nº 298126/2018.
obJetivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares 
de adolescentes, custodiados na uaSe/ananindeua, conforme 
justificado.
treCHoS: ananindeua/Pa – JaCundá/Pa - goianéSia/Pa
PerÍodoS: 17/07/2018 a 19/07/2018. - (2,5) diáriaS
ServidoreS: JoSué araúJo de SouSa, aSSiStente SoCial, 
matricula 54195516/1, e KenedY lima de lima, motoriSta, 
matricula 5919501/2.
ordenador de deSPeSa: Simão Pedro martinS baStoS
PreSidente da FaSePa

protocolo: 334564
poRtARiA Nº 855, DE 05 DE julHo DE 2018.

pRocEsso Nº 298904/2018.
obJetivo: apresentar jovem, custodiado no CiJam, em audiência 
designada judicialmente.
treCHoS: ananindeua/Pa – ParagominaS/Pa.
PerÍodoS: 19/07/2018 a 19/07/2018 - (0,5) diária

ServidoreS: maria aliCe lobato ribeiro benteS, teC.
SoCial, matricula 54187810/4, vagno da Silva SoareS, 
monitor, matricula 54188774/3, e roSivaldo eStevo Pinto, 
motoriSta, matricula 5918530/2.
ordenador de deSPeSa: Simão Pedro martinS baStoS
PreSidente da FaSePa

protocolo: 334522
poRtARiA Nº 861, DE 05 DE julHo DE 2018.

pRocEsso Nº 297769/2018.
obJetivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de 
adolescente, custodiado no CAS II, conforme justificado.
origem: belém/Pa – deStino: CaStanHal/Pa
PerÍodo: 17/07/2018 a 18/07/2018. – (1,5) diária
ServidoreS: WalderCleia Sena Paixão, aSSiStente SoCial, 
matricula 5935980/1, e JaCKSon  amoraS alveS, motoriSta, 
matricula 5825067/1.
ordenador de deSPeSa: Simão Pedro martinS baStoS
PreSidente da FaSePa

protocolo: 334603
poRtARiA Nº 860, DE 05 DE julHo DE 2018.

pRocEsso Nº 295578/2018.
obJetivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de 
adolescente, custodiado no CAS II, conforme justificado.
origem: belém/Pa – deStino: CaStanHal/Pa
PerÍodo: 12/07/2018 a 12/07/2018. – (0,5) diária
ServidoreS: WalderCleia Sena Paixão, aSSiStente SoCial, 
matricula 5935980/1, e antonio CarloS Pinto de moura, 
motoriSta, matricula 3197697/1.
ordenador de deSPeSa: Simão Pedro martinS baStoS
PreSidente da FaSePa

protocolo: 334586
poRtARiA: 857/2018, de 05 de julho de 2018.

pRoc. 298090/2018.
obJetivo: apresentar adolescente, custodiado no CJm, em 
audiência designada judicialmente.
loCal: ananindeua/Pa – bragança/Pa.
PerÍodo: 03/07/2018 a 03/07/2018 – (0,5) diária
ServidoreS: Silvana maria Cezar da Silva, aSSiStente 
SoCial, matricula 5934118/1, Jorge Silva gomeS, monitor, 
matricula 5938402/1, e dorivaldo eduardo Jardim da Silva, 
motoriSta, matricula 54191736/1.
ordenador de deSPeSa: Simão Pedro martinS baStoS
PreSidente da FaSePa

protocolo: 334536

.

.

outRAs mAtéRiAs
.

licENçA pREmio
poRtARiA Nº. 631 DE 21 DE juNHo DE 2018,

 Servidor João CarloS Santa brigida doS SantoS, matricula 
3203867/1, Cargo Servente, Período 01.07.2018 a 30.07.2018, 
triênio 2001/2004C, dias 30 (trinta);

poRtARiA Nº. 632 DE 21 DE juNHo DE 2018,
 Servidor davi CaStro diniz, matricula 3228991/1, Cargo 
motoriSta, Período 01.07.2018 a 30.07.2018, triênio 
2013/2016, dias 30 (trinta);

poRtARiA Nº. 633 DE 21 DE juNHo DE 2018, 
Servidora regina Claudia de guSmão Penna, matricula 
3202615/1, Cargo aSSiStente SoCial, Período 02.07.2018 a 
31.07.2018, triênio 2011/2014C, dias 30 (trinta);

poRtARiA Nº. 634 DE 21 DE juNHo DE 2018,
 Servidora mariza Claudio borgeS, matricula 3225577/1, 
Cargo agente adminiStrativo, Período 03.07.2018 a 
01.08.2018, triênio 2000/2003, dias 30 (trinta);

poRtARiA Nº. 639 DE 26 DE juNHo DE 2018,
 Servidora Celia maria CamPoS de matoS, matricula 
3198880/1, Cargo PSiCologo, Período 09.07.2018 a 
07.08.2018, triênio 2009/2012, dias 30 (trinta);

poRtARiA Nº. 640 DE 26 DE juNHo DE 2018, 
Servidor nilton JoSe diaS melo, matricula 54188683/2, Cargo 
monitor, Período 15.07.2018 a 13.08.2018, triênio 2011/2014, 
dias 30 (trinta);

poRtARiA Nº. 641 DE 26 DE juNHo DE 2018, 
Servidor manoel roberto Correa SantoS Junior, matricula 
54189635/1, Cargo monitor, Período 15.07.2018 a 13.08.2018, 
triênio 2005/2008C, dias 30 (trinta);

poRtARiA Nº. 642 DE 26 DE juNHo DE 2018,
 Servidor domingoS lima CamPelo, matricula 3204537/1, 
Cargo aSSiStente teCniCo i, Período 16.07.2018 a 
14.08.2018, triênio 2005/2008, dias 30 (trinta);

poRtARiA Nº. 643 DE 26 DE juNHo DE 2018, 
Servidora graziele PatriCia de lima Figueira, matricula 
55587519/1, Cargo agente adminiStrativo, Período 
16.07.2018 a 14.08.2018, triênio 2013/2016, dias 30 (trinta);
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poRtARiA Nº. 644 DE 26 DE juNHo DE 2018,
 Servidor bruno magno de SouSa neto, matricula 3195368/1, 
Cargo adminiStrador, Período 16.07.2018 a 14.08.2018, 
triênio 2003/2006C, dias 30 (trinta);

poRtARiA Nº. 655 DE 03 DE julHo DE 2018,
 Servidora Sandra nazare Cruz modeSto, matricula 
54197209/1, Cargo monitor, Período 17.07.2018 a 14.09.2018, 
triênio 13.09.2010/2013, dias 30 (trinta);

poRtARiA Nº. 656 DE 03 DE julHo DE 2018, 
Servidora maria daS graçaS marqueS naSCimento, 
matricula 3205231/1, Cargo Servente, Período 16.07.2018 a 
14.08.2018, triênio 2013/2016C, dias 30 (trinta);

toRNAR sEm EfEito
A poRtARiA Nº 660 DE 04.07.2018

 - torna Sem eFeito, a Portaria nº. 591 de 15.06.18, 
publicada no doe 33.642 de 21.06.18 que concedeu licença 
premio a Servidora noemia marqueS Furtado, matricula 
3220257/2, Cargo agente adminiStrativo, no período 
02.07.2018 a 31.07.2018
Simão Pedro martinS baStoS-Presidente

protocolo: 334236

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
justiçA E DiREitos HumANos

.

.

.

poRtARiA
.

 poRtARiA N° 015/2018 sEjuDH-cEpcp, DE 05 DE 
julHo DE 2018.

o PreSidente do ConSelHo eStadual de PolÍtiCa Criminal 
e PenitenCiária do Pará – CePCP/Pa, no uSo de SuaS 
atribuiçÕeS legaiS,
reSolve:
deSignar a Sra. alYne CriStine doS SantoS da Silva em 
SubStituição a Sra. Kamila PireS diaS da CoSta para 
exercer o cargo de conselheira titular no Conselho estadual de 
Política Criminal e Penitenciário - CePCP/Pa, a contar a partir 01 de 
agoSto de 2018 até ulterior deliberação.
deSignar o Sr. eleidon rauan CardoSo meSquita em 
SubStituição ao Sr. luiz eduardo SantoS amorim para 
exercer o cargo de conselheira titular no Conselho estadual de 
Política Criminal e Penitenciário - CePCP/Pa, a contar a partir 01 de 
agoSto de 2018 até ulterior deliberação.
deSignar o Sr. Samuel da Silva oSÓrio em SubStituição  
ao  Sr. ailSon de oliveira CartágeneS  para exercer o cargo 
de conselheira titular no Conselho estadual de Política Criminal e 
Penitenciário - CePCP/Pa, a contar a partir 01 de agoSto de 2018 
até ulterior deliberação.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
alexandre CéSar doS SantoS gomeS
Secretário de estado de Justiça e direitos Humanos

protocolo: 334379
ERRAtA DA poRtARiA N°. 122/2018-GGp/sEjuDH 
DE 05/07/2018, puBlicADA No DoE N°. 33.650 DE 

05/07/2018.
onde se lê:

matrícula servidor Exercício período de 
Gozo

5567190/3 viviana Costa Fernández 2018  

leia-se:

matrícula servidor Exercício período de 
Gozo

5567190/3 viviana Costa Fernández 2018 07/08 a 05/09/2018

regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
alexandre CéSar SantoS gomeS
Secretário de estado de Justiça e direitos Humanos.

protocolo: 334535
poRtARiA N° 121/2018-GGp/sEjuDH
     BElém (pA), 29 DE juNHo DE 2018.

o SeCretário de eStado de JuStiça e direitoS HumanoS, 
no uso de suas atribuições legais e,
ConSiderando o memorando nº. 130/2018 – dCdH/SeJudH, de 
12.06.2018,

reSolve:
deSignar a servidora luCienne Karla JoSino da CoSta 
arnaud, matrícula n0 57202433/1, ocupante do cargo de assistente 
administrativo, para responder pelo cargo de Coordenador, durante 
o período de férias do titular eleandro rogério Pereira, 
matrícula nº. 5932013/1, no período de 02.07.2018 a 31.07.2018.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
alexandre CeSar SantoS gomeS
Secretário de estado de Justiça e direitos Humanos.

protocolo: 334539

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA DA poRtARiA N°.127/2018-GGp/sEjuDH 
DE 04.07.2018, puBlicADA No DoE N°. 33.650 DE 

05.07.2018.
onde se lê: matrícula funcional nº 8094256/1
leia-se: matrícula funcional nº 8094286/1
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
alexandre CéSar SantoS gomeS
Secretário de estado de Justiça e direitos Humanos.

protocolo: 334304
ERRAtA DE poRtARiA

o Secretário de estado de Justiça e direitos Humanos, no uso de 
suas atribuições legais, decide:
-Na poRtARiA Nº 138 de 04 de julho de  2018, publicada 
no DoE nº 333820, de  05 de julho de 2018, referente a 
diárias;
-Justifique-se a exclusão do servidor Antônio Augusto Vulcão Gama 
da escala de diárias, sendo substituído o período de viagem do 
servidor pela servidora Kátia Pamplona Puget, que viajará no 
período de 09/07/2018 a 05/08/2018.
alexandre CéSar SantoS gomeS
Secretário de estado de Justiça e direitos Humanos

protocolo: 334249

.

.

DiÁRiA
.

ERRAtA DE poRtARiA
o Secretário de estado de Justiça e direitos Humanos, no uso de 
suas atribuições legais, decide:
-Na poRtARiA Nº 130 de 29 de junho de  2018, publicada 
no DoE nº 332088, de  03 de julho de 2018, referente a 
diárias;
onde se lê:  leila maria doS SantoS Silva
leia-se:  aleSSandra lemoS de Siqueira mendeS
alexandre CéSar SantoS gomeS
Secretário de estado de Justiça e direitos Humanos

protocolo: 334017
DiÁRiAs

poRtARiA Nº 133/2018
obJetivo: Para  realizar mutirão de Cidadania itinerante
Fundamento legal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
origem: belém/Pa
deStino:  aCará; tomé açu, mãe do rio; iPixuna; São 
miguel do guamá; ParagominaS; ituPiranga e marabá/Pa
Servidor:
•	 Cremilda natalina de Souza magalHãeS; Cargo: 
datilógrafo; mat: 5050286. PerÍodo: 08/07/2018 a 06/08/2018; 
quantidade de diárias: 29,5
•	 reinaldo lemoS da Silva; Cargo: agente de  
Portaria; mat: 40380; PerÍodo: 08/07/2018 a 06/08/2018; 
quantidade de diárias: 29,5
•	 raimunda doS SantoS barboSa; Cargo: agente 
administrativo; mat: 5050480; PerÍodo: 08/07/2018 a 
06/08/2018; quantidade de diárias: 29,5
•	 Cleomar doS reiS Cruz; Cargo: agente de Portaria; 
mat: 5050600; PerÍodo: 08/07/2018 a 06/08/2018; quantidade 
de diárias: 29,5
•	 KellY regina CaStro CaStelo branCo; Cargo; 
agente administrativo; mat: 5116945; PerÍodo: 08/07/2018 a 
06/08/2018; quantidade de diárias: 29,5
•	 marCio Jerônimo da Silva; Cargo: aux. de 
Serviços operacionais; mat: 57202807; Periodo: 08/07/2018 a 
06/08/2018; quantidade de diárias: 29,5
•	 Flavio marCelo CavalCante mota; Cargo: 
Papiloscopista-P.C; mat: 57215792; PerÍodo: 08/07/2018 a 
06/08/2018; quantidade de diárias: 29,5
•	 marlene Silva de moraeS; Cargo: Papiloscopista; 
mat: 70033; PerÍodo: 08/07/2018 a 06/08/2018; quantidade de 
diárias: 29,5

•	 regina CeliS FariaS daS CHagaS; Cargo: 
Papiloscopista; mat: 5179920; PerÍodo: 08/07/2018 a 
06/08/2018; quantidade de diárias: 29,5
•	 ana de nazaré marqueS doS SantoS; Cargo: 
Papiloscopista; mat: 700126; PerÍodo: 08/07/2018 a 
06/08/2018; quantidade de diárias: 29,5
•	 Pedro JoSé Silva da Silva; Cargo: motorista; mat: 
57192939; PerÍodo: 08/07/2018 a 06/08/2018; quantidade de 
diárias: 29,5
ordenador: alexandre CéSar SantoS gomeS
Secretário de estado de Justiça e direitos Humanos

protocolo: 334109

t.
.

toRNAR sEm EfEito
.

toRNAR sEm EfEito A puBlicAção DE
NumERo: 333898

PubliCada: 05/07/2018
doe nr. 33650
extrato de termo de Fomento nº05/2018 -SeJudH
Processo nº 2018/300079

protocolo: 334699

.

.

sEcREtARiA DE EstADo 
DE DEsENvolvimENto 
EcoNômico, miNERAção E 
ENERGiA

.

.

.

tERmo ADitivo A coNtRAto
.

tERmo ADitivo A coNtRAto
termo Aditivo: 3

Contrato nº: 002/2016
data da assinatura: 17/06/2018
vigência: 17/06/2018 a 16/06/2019
valor: r$ 50.000,00
Classificação do objeto: Outros
Justificativa: Justifica-se a celebração do presente aditivo devido 
à alteração nas Cláusulas Primeira, Segunda, terceira e décima 
Segunda do Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2016, 
firmado em 17/06/2016, para: na Cláusula Primeira, passando a 
constar um novo texto; na Cláusula Segunda, alteração do valor, 
fundamentado no art. 65 ii, § 1º da lei Federal nº 8.666/93; na 
Cláusula terceira, alterar na dotação orçamentária e na Cláusula 
décima Segunda, prorrogação por mais 12 (doze) meses.
orçamento:

fuNcioNAl 
pRoGRAmÁticA

pRojEto/ 
AtiviDADE

NAtuREzA DA 
DEspEsA foNtE Ação DEtAlHADA

24101.22.122.1297 8338 339033/339039 0101 186765

24101.25.753.1435 7581 339033/339039 0101 233070

24101.25.751.1435 8345 339033/339039 0101 233064

24101.25.753.1435 8347 339033/339039 0101 233072

24101.25.752.1435 8346 339033/339039 0101 233068

24101.23.691.1424 7636 339033/339039 0101 227427

24101.23.691.1450 8519 339033/339039 0101 187446

24101.23.691.1450 8518 339033/339039 0101 233103

24101.23.691.1450 8516 339033/339039 0101 187466

24101.23.334.1450 8521 339033/339039 0101 200640

24101.22.663.1450 8525 339033/339039 003245 233099

24101.22.661,1450 8524 339033/339039 003245 233096

24101.23.692.1450 8526 339033/339039 003245 233105

24101.22.663.1450 8523 339033/339039 003245 232392

24101.23.691.1450 8520 339033/339039 0101 200638

Contratado: dinastia viagens e turismo ltda.
endereço: tv: dom romualdo de Seixas, nº 921, bairro: umarizal, 
belém – Pa, CeP: 66.050-110
Fone: (91) 3241-0879
ordenador (a): dYJane CHaveS doS SantoS amaral

protocolo: 334453
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..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

DiÁRiA
.

poRtARiA Nº 141/2018 – RH/DAf
o Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará 
– CodeC, no uso das atribuições legais que lhe confere o estatuto 
e, ConSiderando os termos do Processo 2018/285509, resolve 
ConCeder diária aos servidores abaixo descritos:
nome: Clementino JoSe doS SantoS netto, matricula 594150/1, 
ocupante do cargo de Secretario de diretoria.
OBJETIVO: Acompanhar a empresa CEVITAL em verificação de área 
no distrito industrial de barcarena.
deStino: barcarena.
PerÍodo: 26/06/2018.
qtde:  ½ diária.
registre-se, publique-se e cumpra-se. belém, 05 de Julho de 2018.
Fábio lúCio de Souza CoSta. Presidente

protocolo: 334366

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO 
PARÁ

.

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA DE poRtARiA Nº197. Publicada no doe nº 33645 de 
27.06.2018. ProColo nº330437.  onde se lê: Art. 2º NomEAR, 
o Senhor oRlANDo mÁRcio BRito coRREA Do cARmo, 
cpf n° 257.032.772-72, para o cargo de gerente de Projetos, 
GEp-DAs.0.12.3, a partir da data de publicação desta portaria, 
conforme processo 2018/276666. leia-se: Art. 2º NomEAR, 
o Senhor oRlANDo mÁRcio BRito, cpf n° 257.032.772-
72, para o cargo de gerente de Projetos, GEp-DAs.0.12.3, a 
partir da data de publicação desta portaria, conforme processo 
2018/276666. Conforme processo 2018/276666.Cilene 
moreira Sabino de oliveira-Presidente

protocolo: 334006
ERRAtA DA poRtARiA Nº 200/18 DE 28-06-2018. 

puBlicADA No DoE Nº 33648 DE 03.07.2018. pRocolo 
Nº332191.

onde se lê:

57192556/2 Mônica Suely 
fonseca salomão

A partir de 
02/07/2018

leia-se:

57192556/2 Mônica Suely 
fonseca salomão

A partir de 
04/07/2018

Cilene moreira Sabino de oliveira-Presidente
protocolo: 334284

.

.

féRiAs
.

poRtARiA Nº 209/18 DE 04.07.2018. 
art. 1º ConCeder, 9 (nove) diárias, no valor de r$ 1.215,00 
(um mil, duzentos e quinze reais), para o servidor, adão da rosa 
Júnior, técnico do registro mercantil, CPF nº 661.146.912-53, para 
receber capacitação nos serviços do registro mercantil na unidade 
desconcentrada de itaituba/Pa, no período de 25 a 29/06/2018 e 02 a 
06/07/2018 conforme processo n°. 2018/279422. art. 2º as despesas 
com as diárias e passagens serão custeadas com recursos da ud de 
itaituba.Cilene moreira Sabino de oliveira bittenCourt-
Presidente

protocolo: 334369
poRtARiA Nº 210/18 DE 05.07.2018. 

art. 1º tranSFerir o gozo de férias do servidor Paolo gomes de 
almeida Junior, Coordenador regional, matrícula nº 5924823/1, 
anteriormente marcadas para o dia 02-07-18 a 31-07-2018, referente 
ao período aquisitivo 01-03-2017 a 28-02-2018, para o período de 
12-11-2018 a 11-12-2018, conforme o processo nº 2018/280290. 
Cilene moreira Sabino de oliveira bittenCourt-Presidente

protocolo: 334371

..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA DE poRtARiA Nº 179/2018
 DE 25 DE juNHo DE 2018.

que concede uma e meia diárias ao servidor rodolfo batista guedes
doe nº 33644 de 26/06/18, Publicação 330040
onde se lê: destino: Concórdia do Pará e abaetetuba.
leia-se: destino: Jacundá.
Jorge otávio baHia de rezende
diretor-geral
ngPm-CredCidadão.

protocolo: 334514

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
DEsENvolvimENto uRBANo E 
oBRAs púBlicAs

.

.

.

ADmissão DE sERviDoR
.

Órgão: Secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras 
Públicas
vigência: 06/07/2018 a 05/07/2019
modalidade de admissão: temporário
ato: Contrato administrativo
nome do Servidor: magda assunção Carvalho martins
Cargo/Função do Servidor: assistente administrativo
Processo: 2018/93908
ordenador: ruY Klautau de mendonça

protocolo: 333975

.

.

licENçA pARA tRAtAmENto DE sAúDE
.

poRtARiA Nº. 535/2018, DE 05 DE julHo DE 2018.
o SeCretário adJunto de geStão de deSenvolvimento 
urbano, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo 
decreto/CCg, de 03/11/2016, publicado no doe nº. 33.244, do 
dia 04/11/2016 e as que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº. 008/2017, de 04/01/2017, publicada no doe nº 33.289 de 
11/01/2017,
ConSiderando o que dispõe o art. 83 da lei nº. 5810 de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o laudo médico nº. 40135, de 25/06/2018.
r e S o l v e:
ConCeder à servidora regina Cleide de Souza lima, matrícula 
nº. 6599/1, ocupante do Cargo de assistente administrativo; 15 
(quinze) dias de licença para tratamento de Saúde, no período de 
10/05/2018 a 24/05/2018.
registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
marCio Silva viana arauJo
Secretário adjunto de gestão de desenvolvimento urbano

protocolo: 334089

.

.

DEsiGNAR fiscAl DE coNtRAto
.

poRtARiA Nº 528/2018, DE 04 DE julHo DE 2018.
o SeCretário adJunto de geStão de obraS PúbliCaS, no 
uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/CCg, 
de 03/01/2015, publicado no doe nº. 32.822, de 04/02/2015, 
e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 006/2017, de 
04/01/2017, publicada no doe nº 33.289 de 11/01/2017,
ConSiderando a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
ConSiderando, o Processo nº. 2018/293512, de 29/06/2018
r e S o l v e:
i - deSignar o servidor Jorge doS SantoS FilgueiraS, 
matrícula nº103349/1, ocupante do cargo de tgoP - engenheiro 
Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de 
estados de desenvolvimento urbano e obras Públicas – SedoP e 
Órgão abaixo:

coNvêNio ÓRGão oBjEto

     049/2018 Prefeitura municipal de Capanema /Pa
obra de Pavimentação asfáltica em Cbuq 
de 7,67 km de vias e ruas no município de 

Capanema/Pa.

ii - deSignar o servidor, Paulo andré doS SantoS monteiro 
matrícula nº. 57176077/1, ocupante do Cargo tgoP - engenheiro 
Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
Convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do 
titular.
iii -  esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
dê Ciência, registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Pedro abilio torreS do Carmo
Secretário adjunto de gestão de obras Públicas

protocolo: 334108
poRtARiA Nº 527/2018, DE 04 DE julHo DE 2018.

o SeCretário adJunto de geStão de obraS PúbliCaS, no 
uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/CCg, 
de 03/01/2015, publicado no doe nº. 32.822, de 04/02/2015, 
e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 006/2017, de 
04/01/2017, publicada no doe nº 33.289 de 11/01/2017,
ConSiderando a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
ConSiderando, o Processo nº. 2018/293493, de 29/06/2018
r e S o l v e:
i - deSignar o servidor geraldo Henrique almeida 
Figueiredo, matrícula nº 54191151/9, ocupante do Cargo 
de Coordenador de Núcleo, como fiscal referente ao Convênio 
celebrado entre a Secretaria de estado de desenvolvimento urbano 
e obras Públicas – SedoP e o Órgão, conforme abaixo:

coNvêNio oRGão oBjEto

091/2018 Prefeitura municipal de Colares urbanização da orla com a construção do palco 
e quiosques no município de Colares/Pa

ii - deSignar o servidor marCuS viniCiuS angelim de 
azevedo, matrícula nº.5936254/1, ocupante do Cargo de técnico 
em gestão de obras Públicas – engenheiro Civil, para acompanhar 
e fiscalizar, como suplente, a execução do Contrato  acima descrito, 
no impedimento legais e eventuais do titular.
iii -  esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
dê Ciência, registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Pedro abilio torreS do Carmo
Secretário adjunto de gestão de obras Públicas

protocolo: 334104

.

.

ERRAtA
.

na matéria publicada no doe n° 333.633, de 08/06/2018, n° 
de protocolo é 322421, referente ao extrato do Convênio nº 
60/2018, cujo objeto é a Construção da orla do balneário da Praia 
da Costa, no município de bagre, neste estado
oNDE sE lê: valor global: r$ 550.000,00;
lEiA-sE: valor global: r$ 642.584,82.
ordenador: ruy Klautau de mendonça
Secretário de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas

protocolo: 334186

.

.

coNtRAto
.

ExtRAto Do coNtRAto Nº 28/2018– coNvitE 
Nº 08/2018

ParteS:
Secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas 
– CnPJ 03.137.985/0001-90
W.a engenharia e terraplenagem ltda - CnPJ 26.760.880/0001-98
obJeto: Construção de microssistema de abastecimento de 
água na Comunidade nossa Senhora da lagoa, no município de 
Santarém, no estado do Pará.
vigênCia: 06/07/2018 à 06/11/2018
valor: r$ 148.332,92
nota de emPenHo: nº 2018ne01336
dotação orlamentária: 07101.17.512.1428.7567 449051 
0101
Foro: belém
data da aSSinatura: 04/07/2018
ordenador reSPonSável:
ruy Klautau de mendonça
Secretário de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas
endereço da Contratada:
rua ruy barbosa, 307, Centro CeP: 68.129-000 mojuí dos Campos/
Pa.

protocolo: 334189
ExtRAto Do coNtRAto Nº 27/2018– coNvitE Nº 

09/2018
ParteS:
Secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas 
– CnPJ 03.137.985/0001-90
imPlaC Construções e Serviços ltda - CnPJ 15.263.775/0001-27



 diário oFiCial nº 33651   89Sexta-feira, 06 DE JULHO DE 2018 

obJeto: Construção de microssistema de abastecimento de água 
no bairro novo horizonte, no município de Santarém, no estado 
do Pará.
vigênCia: 06/07/2018 à 06/11/2018
valor: r$ 148.585,34
nota de emPenHo: nº 2018ne01337
dotação orlamentária: 07101.17.512.1428.7567 449051 
0101
Foro: belém
data da aSSinatura: 04/07/2018
ordenador reSPonSável:
ruy Klautau de mendonça
Secretário de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas
endereço da Contratada:
estrada de rodagem, 820, esperança, CeP: 68.129-000 mojuí dos 
Campos/Pa.

protocolo: 334197

.

.

tERmo ADitivo A coNtRAto
.

3º tAc Nº 59/2017 – cARtA coNvitE 13/2017
Partes:
Secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas 
– CnPJ 03.137.985/0001-90
tl Construções e Comércio ltda – CnPJ 63.883.672/0001-02
objeto: elaboração do projeto de arquitetura e complementares 
para a obra de Construção do centro de Formação e aperfeiçoamento 
de Praças – CFaP da Polícia militar do estado do Pará - PmPa
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, VI da Lei nº 
8.666/93.
vigência: 01/07/2018 a 29/09/2018
data da assinatura: 29/06/2018
ordenador responsável: ruy Klautau de mendonça
Secretário de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas

protocolo: 334389
2º tAc Nº 07/2016 – cp 24/2015

Partes:
Secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas 
– CnPJ 03.137.985/0001-90
brt Construções e Serviços ltda – CnPJ 15.312.042/0001-35
objeto: execução de saldo remanescente da obra de sistema de 
abastecimento de água, no município de Prainha, neste estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, VI da Lei nº 
8.666/93.
vigência: 06/07/2018 a 06/03/2019
data da assinatura: 26/06/2018
ordenador responsável: ruy Klautau de mendonça
Secretário de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas

protocolo: 334436
4º tAc Nº 57/2016 – cp Nº 04/2016

Partes:
Secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas 
– CnPJ 03.137.985/0001-90
aires arquitetura e engenharia elétrica ltda – CnPJ 
03.272.575/0001-51
objeto: Pavimentação asfáltica em vias urbanas e drenagem, no 
município de abel Figueiredo, neste estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II e VI da Lei 
nº 8.666/93.
vigência: 10/07/2018 a 07/11/2018
data da assinatura: 04/07/2018
ordenador responsável: ruy Klautau de mendonça
Secretário de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas

protocolo: 334223

.

.

coNvêNio
.

Convênio nº 112/2018
Partes:
Secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas 
– CnPJ 03.137.985/0001-90
Prefeitura anapú– CnPJ 01.613.194/0001-63
objeto: exeCução de Pavimentação de ruaS em bloKret 
SextavadoS na zona ubana de anaPu, no muniCÍPio de 
anaPu, neSte eStado.
vigência: 06/07/2018 a 06/07/2019
valor global: r$ 1.332.290,00
dotação orçamentária:
SedoP
07101 15.451.1415.7536 444042 0301/0101, Conforme ne 
2018ne01384-
PreFeitura de anaPú
15.451.0519.1.007 4.4.90.51.00 010000

Foro: belém
data da assinatura: 06/07/2018
responsável pela entidade recebedora dos recursos:
aelton FonSeCa Silva
ordenador responsável:
ruy Klautau de mendonça
Secretário de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas

protocolo: 334296
ExtRAto Do coNvêNio Nº 99/2018

Partes:
Secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas 
– CnPJ 03.137.985/0001-90
Prefeitura municipal de Castanhal – CnPJ 05.121.991/0001-84
objeto: drenagem e Pavimentação aSFáltiCa em treCHo 
urbano no muniCÍPio de CaStanHal-Pa
vigência: 06/07/2018 a 06/07/2019
valor global: r$ 1.693.082,22
dotação orçamentária:
SedoP: 07101 15.451.1415.7536 444042 0101 e 0301
nota de empenho: 2018ne01305
PreFeitura de CaStanHal
11.1115.452.0032.1028 44905100 e 44905199 010000/ 012100/ 
014500
Foro: belém
data da assinatura: 05/07/2018
responsável pela entidade recebedora dos recursos:
Pedro Coelho da mota Filho
ordenador responsável:
ruy Klautau de mendonça
Secretário de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas

protocolo: 334571
ExtRAto Do coNvêNio Nº 43/2018

Partes:
Secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas 
– CnPJ 03.137.985/0001-90
Prefeitura municipal de itaituba– CnPJ 05.138.730/0001-77
objeto: Cooperação técnica para realização de etapas técnicas 
vinculadas ao Processo de elaboração do Plano municipal de 
Saneamento básico, revisão e implementação do Plano municipal 
de gestão integrada de resíduos Sólidos, -PmgirS, Fundamentado 
na Politica nacional de Saneamento, Criada pela lei. nº 
11.445/2007, na Politica nacional de resíduos Sólidos, Criada Pela 
lei nº 12.305/2010, e na Politica estadual de Saneamento básico 
Criada Pela lei nº 7.731/2013, de acordo com as necessidades do 
município.
vigência: 05/07/2018 a 05/07/2019
valor: sem transferência de recursos.
Foro: Justiça estadual do estado do Pará
data da assinatura: 05/07/2018
ordenador responsável: marcio Silva viana araújo
Secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas

protocolo: 334461
coNvêNio Nº 123/2018

Partes:
Secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas 
– CnPJ 03.137.985/0001-90
Prefeitura de rio maria– CnPJ 04.144.176/0001-78
objeto: reforma e adaptação do quartel da Polícia militar do 
município de rio maria/Pa.
vigência: 06/07/2018 a 03/12/2018
valor global: r$ 728.403,27
dotação orçamentária:
SedoP
7101 04.451.1424.7552 444042 0301/0101
nota de empenho: 2018ne01390
PreFeitura de rio maria
1001 26.782.0012.1.047 4.490.51.00
Foro: belém
data da assinatura: 06/072018
responsável pela entidade recebedora dos recursos:
Francisco Paulo barros dias
ordenador responsável:
ruy Klautau de mendonça
Secretário de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas

protocolo: 334560
coNvêNio Nº 116/2018

Partes:
Secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas 
– CnPJ 03.137.985/0001-90
Prefeitura agua azul do norte– CnPJ 34.671.057/0001-34
objeto: exeCução de ConStrução de Feira livre Coberta de 
Pequeno Porte no núCleo da vila Canadá nno muniCÍPio 
de água azul do norte.

vigência: 06/07/2018 a 06/01/2019
valor global: r$ 270.000,00
dotação orçamentária:
SedoP
7101 04451142475560000 0301007508 0101 44404200, 
Conforme ne 2018ne01387
PreFeitura de braSil novo
1 02 0214 021414 15 15451 15.451.0501 15.451.0501.1084.0000 
4.4.90.51.00 001.001
Foro: belém
data da assinatura: 05/072018
responsável pela entidade recebedora dos recursos:
neméSio Ferreira de oliveira
ordenador responsável:
ruy Klautau de mendonça
Secretário de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas

protocolo: 334576
coNvêNio Nº 113/2018

Partes:
Secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas 
– CnPJ 03.137.985/0001-90
Prefeitura brasil novo – CnPJ 34.887.950/0001-00
objeto: exeCução de obra de reCuPeração e Pavimentação 
aSFáltiCa de viaS urbanaS Com Cbuq, no muniCÍPio de 
braSil novo, neSte eStado, no muniCÍPio de braSil novo-Pa
vigência: 06/07/2018 a 06/07/2019
valor global: r$ 1.300.000,00
dotação orçamentária:
SedoP
07101 15.451.1415.7536 444042 0101/0301, Conforme ne 
2018ne01395
Prefeitura de brasil novo
15.451.0501.1.020 2101
Foro: belém
data da assinatura: 06/072018
responsável pela entidade recebedora dos recursos:
alexandre lunelli
ordenador responsável:
ruy Klautau de mendonça
Secretário de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas

protocolo: 334691
ExtRAto Do coNvêNio Nº 110/2018

Partes: Secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras 
Públicas – CnPJ 03.137.985/0001-90
Prefeitura municipal de Santarém – CnPJ 05.182.233/0001-76
objeto: revitalização de uma quadra PolieSPortiva, Com 
ConStrução de Cobertura em eStrutura metáliCa, no 
Formato arCo vão de 20m, no muniCÍPio de Santarém-Pa
vigência: 06/07/2018 a 02/01/2019
valor global: r$ 230.000,00
dotação orçamentária:
SedoP:
7101 04.451.1424.7556 0301/0101
nota de empenho: 2018ne01369
Prefeitura de Santarém
1107000 04.122.00091.024 100 449051
Foro: belém
data da assinatura: 05/07/2018
responsável pela entidade recebedora dos recursos: Francisco 
nélio aguiar da Silva
ordenador responsável: ruy Klautau de mendonça
Secretário de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas

protocolo: 334476
coNvêNio Nº 109/2018

Partes:
Secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas 
– CnPJ 03.137.985/0001-90
Prefeitura municipal de ourilândia do norte – CnPJ 22.980.643/0001-
81
objeto: ConStrução de uma quadra PolieSPortiva 
deSCoberta - area ConSt.864,00m², no muniCÍPio de 
ourilândia neSte eStado.
vigência: 06/07/2018 à 06/01/2019
valor global: r$ 204.600,00
dotação orçamentária:
SedoP
7101.0445.11424.7556 Fonte: 0301 0101 nd: 44404200, 
Conforme ne 2018ne0122
PreFeitura de ourilândia
27.812.0002.1071.0000 449051
Foro: belém
data da assinatura: 06/072018
responsável pela entidade recebedora dos recursos:
romildo veloSo e Silva
ordenador responsável:
ruy Klautau de mendonça
Secretário de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas

protocolo: 334116
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coNvêNio Nº 115/2018
Partes:
Secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas 
– CnPJ 03.137.985/0001-90
Prefeitura São miguel do guamá– CnPJ 05.193.073./0001-60
objeto: exeCução de Pavimentação aSFáltiCa de viaS 
urbanaS no bairro CaStanHeira no muniCÍPio de São 
miguel do guamá-Pa.
vigência: 06/07/2018 a 06/01/2019
valor global: r$ 2.300.211,88
dotação orçamentária:
SedoP
7101 15.451.1415.7536 44042 0301/0101, Conforme ne 
2018ne01393
Prefeitura de São miguel do guamá
15.451.0015 1.051 449051 010000 014000
Foro: belém
data da assinatura: 06/072018
responsável pela entidade recebedora dos recursos:
antonio leocádio dos Santos
ordenador responsável:
ruy Klautau de mendonça
Secretário de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas

protocolo: 334683
coNvêNio Nº 105/2018

Partes:
Secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas 
– CnPJ 03.137.985/0001-90
Prefeitura São miguel do guamá– CnPJ 05.193.073/0001-60
objeto: exeCução de Pavimentação daS viaS PaSSagem daS 
FloreS e traveSSa São Pedro, no muniCÍPio de São miguel 
do guamá-Pa.
vigência: 06/07/2018 a 06/01/2019
valor global: r$ 368.287,88
dotação orçamentária:
SedoP
7101 15.451.1415.7536 0301/0101 444042
nota de empenho: 201801394
Prefeitura de São miguel do guamá
0801 15.451.1.051 0015 449051 010000/014000
Foro: belém
data da assinatura: 06/07/2018
responsável pela entidade recebedora dos recursos:
antonio leocádio dos Santos
ordenador responsável:
ruy Klautau de mendonça
Secretário de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas

protocolo: 334688
coNvêNio Nº 85/2018

Partes:
Secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas 
– CnPJ 03.137.985/0001-90
Prefeitura municipal de Castanhal – CnPJ 05.121.991/0001-54
objeto: Pavimentação de via urbana Com Cbuq, rua 
mareCHal deodoro, entre aabb e PreSidente vargaS, no 
muniCÍPio de CaStanHal-Pa.
vigência: 06/07/2018 à 06/07/2019
valor global: r$ 2.332.723,56
dotação orçamentária:
SedoP
7101.15.451.1415.7536 44404200 0301/0101,
nota de empenho: 2018ne01386
PreFeitura de CaStanHal
1111 15.452.0032 2.083 010000 339039/33903921/33903000/3
3903054
Foro: belém
data da assinatura: 06/072018
responsável pela entidade recebedora dos recursos:
Pedro Coelho da mota Filho
ordenador responsável:
ruy Klautau de mendonça
Secretário de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas

protocolo: 334545
coNvêNio Nº 117/2018

Partes:
Secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas 
– CnPJ 03.137.985/0001-90
Prefeitura São domingos do Capim– CnPJ 05.193.115/0001-63
objeto: exeCução de obra de ConStrução da Praça 
PerPétuo SoCorro no muniCÍPio de São domingoS do 
CaPim-Pa.
vigência: 06/07/2018 a 06/07/2019
valor global: r$ 365.596,75

dotação orçamentária:
SedoP
7101 04.451.1424.7556 444042 0301/0101, Conforme ne 
2018ne01398
Prefeitura de São domingos do Capim
0504.15.451.0032.1.003  449051
Foro: belém
data da assinatura: 06/072018
responsável pela entidade recebedora dos recursos:
Paulo elson Silva e Silva
ordenador responsável:
ruy Klautau de mendonça
Secretário de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas

protocolo: 334693
ExtRAto Do coNvêNio Nº 27/2018

Partes:
Secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas 
– CnPJ 03.137.985/0001-90
Prefeitura municipal de xinguará– CnPJ 04.144.150/0001-20
objeto: realização de etapas técnicas destinadas a concepção 
do Plano municipal de mobilidade urbana, com fundamento na 
nova Política nacional de mobilidade urbana, criada pela lei nº 
12.587/2012 de acordo com as necessidades do município.
vigência: 06/07/2018 a 06/07/2019
valor: sem transferência de recursos.
Foro: Justiça estadual do estado do Pará
data da assinatura: 04/07/2018
ordenador responsável: marcio Silva viana araújo
Secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas

protocolo: 334444
ExtRAto Do coNvêNio Nº 102/2018

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: reforma da Praça tio Carlito, no município de ananindeua/
Pa.
vigência: 06/07/2018 à 06/07/2019
valor global: r$ 236.469,25
dotação orçamentária: 07101 04.451.1424.7556 444042 
0101/0301
nota de empenho: 2018ne01283
PreFeitura de ananindeua: 09001 15.0008.1.024 449051
Foro: belém
data da assinatura: 04/07/2018
responsável pela entidade recebedora dos recursos:
manoel Carlos antunes
ordenador responsável:
ruy Klautau de mendonça
Secretário de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas

protocolo: 334230

t.
.

toRNAR sEm EfEito
.

o Secretário de estado de desenvolvimento urbano e obras 
Públicas, no uso de suas atribuições legais e conforme o artigo 49 
da lei nº 8.666/93, resolve tornar Sem eFeito Por motivo de 
ter Sido PubliCado em duPliCidade a matéria de nº 333899, 
no Diário Oficial do Estado nº 33.650, de 05/07/2018, referente ao 
extrato de Convênio nº 121/2018.
belém/Pa, 05 de Julho de 2018.
ordenador responsável: ruy Klautau de mendonça
Secretário de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas

protocolo: 334170

.

.

outRAs mAtéRiAs
.

ExtRAto Do pRotocolo DE iNtENção Nº 01/2018
Partícipes:
Prefeitura municipal de oriximiná – CnPJ 04.144.150/0001-20
Secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas 
– CnPJ 03.137.985/0001-90
objeto: realização de etapas técnicas destinadas a concepção 
do Plano municipal de mobilidade urbana, com fundamento na 
nova Política nacional de mobilidade urbana, criada pela lei nº 
12.587/2012.
vigência: 04/07/2018 a 04/07/2020
Foro: belém
data da assinatura: 04/07/2018
Partícipes:
estado do Pará
Secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas
márcio Silva viana araújo
Prefeitura municipal de oriximiná
osvaldo de oliveira assunção Junior

protocolo: 334423

..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 
PARÁ

.

compANHiA DE sANEAmENto Do pARÁ
cNpj nº. 04.945.341/0001-90

NiRE nº 15.3.0000537.0
Aviso coNvocAção – cosANpA

o Conselho de administração convoca os acionistas da Companhia 
de Saneamento do Pará - CoSanPa para a assembleia geral 
extraordinaria que será realizada na sede social da Companhia, na 
avenida magalhães barata, nº 1201, belém - Pa, às 10h30min do 
dia 16 de julho de 2018, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia:
1) reforma estatutária para adaptação do estatuto Social ao que 
dispõe a lei nº 13.303/2016, tendo como matéria a adequação da 
Companhia às novas regras de governança instituídas pelo referido 
diploma legal, nos termos estabelecidos no decreto estadual n° 
2.127, de 29 de junho de 2018, publicado no doe nº 33.648, de 
03/07/2018;
2) o que ocorrer.
belém (Pa), 06 de julho de 2018.
noemia de SouSa JaCob
Presidente do Conselho de administração

protocolo: 334206

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO 
ESTADO DO PARÁ

.

.

.

tERmo ADitivo A coNtRAto
.

ExtRAto DE tERmo ADitivo Ao coNtRAto
Nº Do tERmo ADitivo: 2º (sEGuNDo)

Nº Do coNtRAto Nº 19/2016
objeto: Contratação de empresa para a execução de serviços 
de Topográficos de levantamento planimétrico, planimétrico 
cadastral e cadastro físico individualizado em assentamentos 
destinados a regularização Fundiária urbana de interesse Social, 
em conformidade com a lei Federal n° 11.977 de 2009, referente 
ao lote 03 – aSSentamento almir gabriel, no município de 
maritubal/Pa.
modalidade de licitação: Concorrência nº 01/2016
valor do Contrato original: r$ 622.900,00 (seiscentos e vinte e 
dois mil e novecentos reais)
Objeto e Justificativa do aditamento: Prorrogação de Prazo, art. 57, 
§ 1º, inciso ii, da lei Federal nº 8.666/93.
vigência: 30.06.2018 a 29.06.2019
Partes: Companhia de Habitação do estado do Pará x termageo 
georreferenciamento e agrimensura ltda
lucilene bastos Farinha Silva
diretora Presidente
data da assinatura: 29.06.2018

protocolo: 333928

.

.

tERmo DE coopERAção técNicA
.

tERmo DE coopERAção técNicA Nº 06/2018
objeto: acordo de Cooperação técnica para a execução de ações 
de regularização Fundiária de interesse Social na área denominada 
Serrinha, localizada no município de redenção, estado do Pará.
vigência: 06.07.2018 a 05.07.2019
Partes: Companhia de Habitação do estado do Pará -  CoHab/Pa x 
Câmara municipal de redenção
data da assinatura: 05.07.2018
Pela CoHab: lucilene bastos Farinha Silva - diretora Presidente
Pela Câmara municipal:  leonardo Pereira da Costa – Presidente

protocolo: 334538
tERmo DE coopERAção técNicA Nº 05/2018

pRocEsso Nº 2018/302338
objeto: estabelecer condições de cooperação mútua para 
implementação de ações de regularização Fundiária urbana 
de interesse social, na área denominada Parque dos Pinheiros, 
localizado no município de belém.
valor do termo original: r$ 221.408,43 (duzentos e vinte e um mil, 
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quatrocentos e oito reais e quarenta e três centavos)
vigência: 06.07.2018 a 05.07.2019
Partes: Companhia de Habitação do estado do Pará -  CoHab/
Pa x Companhia de desenvolvimento e administração da área 
metropolitana de belém - Codem
data da assinatura: 05.07.2018
Pela CoHab: lucilene bastos Farinha Silva - diretora Presidente
Pela Codem: João Cláudio Klautau guimarães – diretor Presidente

protocolo: 334292

.

.

outRAs mAtéRiAs
.

ExtRAto DE tERmo ADitivo Ao tERmo DE 
coopERAção técNicA

Nº Do tERmo ADitivo: 3º (tERcEiRo)
Nº Do coNtRAto: 07/2015

valor do Contrato: r$ 1.072.014,19 (um milhão, setenta e dois mil, 
quatorze centavos e dezenove centavos)
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogação de Prazo - Art. 
57, ii, da lei Federal nº 8.666/93.
vigência: 09.07.2018 a 08.07.2019
Partes: Companhia de Habitação do estado do Pará x Companhia 
de desenvolvimento e administração da área metropolitana de 
belém -Codem
data da assinatura: 05.07.2018
lucilene bastos Farinha Silva
diretora Presidente

protocolo: 334568
ExtRAto DE tERmo ADitivo Ao tERmo DE 

coopERAção técNicA
Nº Do tERmo ADitivo: 3º (tERcEiRo)

Nº Do coNtRAto: 08/2015
valor do Contrato: r$ 902.137,86 (novecentos e dois mil, cento e 
trinta e sete reais e oitenta e seis centavos)
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogação de Prazo - Art. 
57, ii, da lei Federal nº 8.666/93.
vigência: 09.07.2018 a 08.07.2019
Partes: Companhia de Habitação do estado do Pará x Companhia 
de desenvolvimento e administração da área metropolitana de 
belém -Codem
data da assinatura: 05.07.2018
lucilene bastos Farinha Silva
diretora Presidente

protocolo: 334574
ExtRAto DE tERmo ADitivo Ao tERmo DE 

coopERAção técNicA
Nº Do tERmo ADitivo: 3º (tERcEiRo)

Nº Do coNtRAto: 09/2015
valor do Contrato: r$ 726.363,51 (setecentos e vinte e seis mil, 
trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos)
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogação de Prazo - Art. 
57, ii, da lei Federal nº 8.666/93.
vigência: 09.07.2018 a 08.07.2019
Partes: Companhia de Habitação do estado do Pará x Companhia 
de desenvolvimento e administração da área metropolitana de 
belém -Codem
data da assinatura: 05.07.2018
lucilene bastos Farinha Silva
diretora Presidente

protocolo: 334578

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

tERmo ADitivo A coNtRAto
.

tERmo ADitivo: 11
data de assinatura: 28/06/2018
vigência: 28/06/2018 a 31/10/2018
Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia
Justificativa:  Art. 57,I, c/c §1º, II, da Lei nº8.666/93.
Contrato: 003
exercício: 2013
Contratado: ConStruçÕeS e ComérCio Camargo Corrêa S.a
endereço: av. brig. Faria lima, Jardim Paulistano, 1663, CeP. 
01452-001- São Paulo/SP
ordenador: Cesar augusto brasil meira

protocolo: 334225

..

sEcREtARiA DE EstADo DE 
ciêNciA, tEcNoloGiA E 
EDucAção pRofissioNAl E 
tEcNolÓGicA

.

.

.

licENçA pARA tRAtAmENto DE sAúDE
.

poRtARiA Nº 231 DE 05 DE julHo DE 2018
o diretor de adminiStração e FinançaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 260/2015 
- CCg de 12/01/2015 publicada no doe nº. 32.806 de 13/01/2015 
e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº 033, de 27 de 
janeiro de 2015, publicada no doe nº. 32.818 de 29/01/2015 e,
ConSiderando o que dispõe o art. 81 da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o laudo médico nº 31209/2018 de 06 de 
junho de 2018;
reSolve:
Prorrogar licença Saúde do servidor Pedro Paulo da Silva 
nuneS, identidade Funcional nº 5104572/1, ocupante do cargo 
de braçal, 89 (oitenta e nove) dias de licença para tratamento 
de Saúde por motivo de acidente de trabalho, no período de 
01/06/2018 a 28/08/2018.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional 
e tecnológica, em 05 de julho de 2018.
CarloS alberto monteiro
diretor de administração e Finanças.

protocolo: 334039

.

.

DiÁRiA
.

poRtARiA Nº 234 DE 05 DE julHo DE 2018
o diretor de adminiStração e FinançaS, Com baSe na 
Portaria nº 033/SeCtet, de 27.01.2015, doe nº 32.818, de 
29.01.2015, e usando de suas atribuições legais,
ConSiderando o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994, e
ConSiderando ainda, o processo nº 2018/289216.
r e S o l v e:
i-autorizar o servidor Wander SoareS de oliveira, identidade 
Funcional nº 5855748/2, ocupante do cargo de técnico em 
gestão do desenvolvimento, Ciência, tecnologia e inovação-
Ciências Econômicas/Gerente, lotado na Diretoria de Ciência e 
tecnologia-dCt, a viajar aos municípios de Soure/Pa, Salvaterra/
Pa e Cachoeira do arari, nos dias de 05 e 06/07/2018, com objetivo 
de dá continuidade as ações estruturantes voltadas para a cadeia 
da pecuária leiteira bubalina do marajó. informo que os recursos 
destinados a atender às despesas da solicitação estão previstos 
no Programa nº 1452 – Ciência e tecnologia e inovação, ação nº 
7635 – implantação e consolidação de Sistemas e ambientes de 
inovação.
ii-Conceder de acordo com as bases legais vigentes 1 e ½ (uma e 
meia) diária ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional 
e tecnológica, em 05 de julho de 2018.
CarloS alberto monteiro
diretor de administração e Finanças.

protocolo: 334361

.

.

féRiAs
.

poRtARiA Nº 232 DE 05 DE julHo DE 2018
o DiREtoR DE ADmiNistRAção E fiNANçAs, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela poRtARiA nº 260/2015 
- CCg, de 12.01.2015, publicada no doe nº 32.806, de 13.01.2015 
e as que foram delegadas pela poRtARiA nº 033 de 27.01.2015, 
publicada no doe nº 32.818, de 29.01.2015,
r e S o l v e:
ConCeder aos servidores abaixo relacionados 30 (trinta) dias de 
férias regulamentares:

mAtRículA NomE ExERcício PerÍodo de gozo

5053943/3 eliana maria dantaS mendeS 2017/2018 03/07 a 01/08/2018
5900176/1 HarleY CHriStian alveS matiaS 2017/2018 13/08 a 11/09/2018
5789931/4 Helena PinHo Sobral de Souza 2017/2018 08/08 a 06/09/2018
57208209/1 lYannY arauJo FranCeS 2017/2018 02/08 a 31/08/2018

57190258/ 2 luCiana rodrigueS alvarez 2017/2018 02/08 a 31/08/2018
57175928/ 2 marCelino gomeS moreira 2017/2018 02/08 a 31/08/2018

2051818/ 4 maria angeliCa mileo PaternoStro 
Correa 2017/2018 06/08  a 04/09/2018

dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional 
e tecnológica, em 05 de julho de 2018.
CarloS alberto monteiro
diretor de administração e Finanças.

protocolo: 334280
poRtARiA Nº 233 DE 29 DE juNHo DE 2018

o SeCretário de eStado de CiênCia, teCnologia e eduCação 
ProFiSSional e teCnolÓgiCa, Com baSe no deCreto de 
01.01.2015, publicado no doe nº 32.798, de 01.01.2015,
r e S o l v e:
ConCeder a servidora abaixo relacionada 30 (trinta) dias de férias 
regulamentares:

mAtRículA NomE ExERcício PerÍodo de gozo

5892111/ 5 maria amelia rodrigueS da Silva 
enriquez 2017/2018 06/08 a 04/09/2018

dê-Se CiênCia, regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional 
e tecnológica, em 29 de junho de 2018.
alex Fiúza de mello
Secretário de estado

protocolo: 334201

.

.

outRAs mAtéRiAs
.

ExtRAto Do QuARto tERmo ADitivo Ao coNtRAto DE 
GEstão Nº 01/2015

coNtRAto DE GEstão Nº 01/2015
objeto do Contrato: o presente instrumento tem por objeto o 
fomento para a execução de atividades de gestão, a promoção 
do desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação e a 
gestão administrativa do espaço denominado “Parque de Ciência e 
tecnologia guamá” (PCt guamá).
termo aditivo: 04
objeto do termo aditivo: a) acrescentar ao Contrato de gestão 
01/2015, o valor de r$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), 
oriundos do Fundo de apoio à Cacauicultura do estado do Pará - 
FunCaCau; e b) incluir na CláuSula Sexta – doS reCurSoS 
FinanCeiroS, a seguinte dotação:
14101.20.608.1446.8447
elemento de despesa: 335041       Fonte: 0335
elemento de despesa: 445042       Fonte: 0135
ação: 249133       Pi: 1040008447C
valor global do Contrato de gestão: r$6.021.400,00 (seis milhões, 
vinte e um mil e quatrocentos reais)
data da assinatura do termo aditivo: 05/07/2018
Partes:
Fundação de Ciência e tecnologia guamá - PCt guamá (CnPJ: 
11.024.200/0001-09)
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional 
e tecnológica – SeCtet (CnPJ: 08.978.226/0001-73)
ordenador
maria amélia rodrigues da Silva enriquez

protocolo: 334381

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A 
ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

coNtRAto
.

iNstRumENto DE coNcEssão E AcEitAção DE Apoio 
fiNANcEiRo icAAf N° 018/2018

objeto: o auxílio, de caráter complementar, da FaPeSPa, às 
atividades propostas no projeto “eStudo taxonômiCo de 
dÍPteroS da FamiliaS SarCoPagidae (oeStroide) e 
agromYzidae (oPomYzoidea), Com enFaSe naS eSPéCieS 
da amazonia braSileira”, aprovado na CHamada nº 001/2015 
CnPq/mCti/FaP/Protax – Programa de CaPaCitação em 
taxonomia (Protax).
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Beneficiário/Coordenador: MARIA CRISTINA ESPOSITO
data da assinatura: 03/07/2018
valor global: r$ 14.481,57 (quatorze mil quatrocentos e oitenta e 
um reais e cinquenta e sete centavos)
vigência: da data de assinatura do instrumento até dois anos e 
seis meses.
dotação orçamentária: 19.571.1452.7467, fonte: 0101 (FaPeSPa), 
natureza de despesa: 339020
ordenador: Helder de Paula mello.

protocolo: 334359
ExtRAto Do tERmo DE outoRGA E AcEitAção DE BolsA 

N° 001/2018 - EDitAl 022/2014
CONCEDENTE: Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e 
Pesquisas – FaPeSPa
beneFiCiário: tHalita barredo de Souza
FINALIDADE: Concessão de bolsa de Iniciação Científica, como 
forma de apoiar as atividades de Pesquisas, conforme edital 
022/2014 – Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
regional - dCr.
valor da bolSa: r$ 400,00 (quatrocentos reais)
vigênCia do termo: 05/07/2018 a 30/04/2019
data de aSSinatura: 05/07/2018
ordenador: Helder de Paula melo

protocolo: 334330
inStrumento de ConCeSSão e aCeitação de aPoio 
FinanCeiro iCaaF – iCaaF 020/2018.
objeto: apoio da FaPeSPa, por meio de taxa de bancada, ao projeto 
“Políticas de Educação Integral: experiências pedagógicas 
em escolas municipais de Santarém e Belterra/PA”, aprovado 
no edital nº 005/2015 - bolsas de Pesquisador visitante Sênior 
(PvS) e taxas de bancada.
Beneficiário/Coordenador: JOSÉ ROBERTO RUS PEREZ
data da assinatura: 29/06/2018
valor global: r$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)
vigência: da data de assinatura do instrumento até 31/07/2018.
dotação orçamentária: 19.571.1452.7467, fonte: 0301 (FaPeSPa), 
natureza de despesa: 339020
ordenador: Helder de Paula mello.

protocolo: 334355

.

.

DiÁRiA
.

poRtARiA N° 026/2018 – DiplAN/fApEspA, 27 DE 
juNHo DE 2018.

a diPlan – diretoria de PlaneJamento, orçamento e 
FinançaS, considerando o memo. nº. 016/2018 – dirad, de 18 
de Junho de 2018, no uso de suas atribuições legais e estatutárias.
reSolve: ConCeder diáriaS ao Servidor
nome: marCo antônio barboSa da CoSta
matrÍCula: 57173813/8
Cargo: diretor adminiStrativo
traJeto: belém-Pa/altamira-Pa/belém-Pa
PerÍodo: 07 a 09/08/2018
quantidade: 2 e 1/2 (duas e meia) diárias.
obJetivo: Participar das reuniões das Câmaras técnicas e da 
57ª, 58ª e 59ª reunião ordinária do Comitê gestor do Plano de 
desenvolvimento regional Sustentável do xingu – Cgdex.
registre–se, Publique-se e Cumpra-se.
Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas - FAPESPA
belém, 27 de Junho de 2018.
eduardo alberto da Silva lima
diretor de Planejamento, orçamento e Finanças

protocolo: 334041

.

.

outRAs mAtéRiAs
.

A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas - FAPESPA, 
compromissada com o
desenvolvimento da pesquisa científica e com o apoio a ações que 
possibilitem o
fortalecimento científico na área de segurança pública, torna 
pública a CHamada nº 009/2018
– CHamada PúbliCa de PeSquiSaS Sobre Segurança PúbliCa 
para apoio financeiro ao
desenvolvimento técnico-científico nas áreas de segurança pública. 
o texto da Chamada, na
íntegra, será publicado no sítio da FaPeSPa (www.fapespa.pa.gov.
br).
belém – Pará, 05 de julho de 2018.
Helder de Paula mello

protocolo: 334335

..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 
ESTADO DO PARÁ

.

.

DiÁRiA
.

poRtARiA: 320/2018 /
/ objetivo: manutenção emergencial na ure em abaetetuba-Pa. 
// recurso: 8344 – implementação da rede de telecomunicação 
de dados. // Fundamento legal: normativa nº001/2008– age // 
nome: gilnei Freire dos Santos – CPF: 18120130278 – Cargo: tec. 
redes de Computadores – qtde. diárias: 0,5 // origem: belém 
// destino: abaetetuba // Período: 29/06/2018 // ordenador: 
Fernando José bentes da Costa nunes - CPF: 37311565200 – 
Presidente da Prodepa, em exercício.

protocolo: 334141
poRtARiA: 328/2018 

// objetivo: Suporte emergencial a clientes e manutenção no 
cluster em Santa maria-Pa. // recurso: 8344 – implementação 
da rede de telecomunicação de dados. // Fundamento legal: 
normativa nº001/2008– age // nome: Paulo victor diniz neris 
– CPF: 90927010259 – Cargo: engenheiro de telecomunicação – 
qtde. diárias: 0,5 // origem: belém // destino: Santa maria // 
Período: 04/07/2018 // ordenador: Fernando José bentes da Costa 
nunes - CPF: 37311565200 – Presidente da Prodepa, em exercício.

protocolo: 334047
poRtARiA: 321/2018

 // objetivo: manutenção emergencial na ure em abaetetuba-Pa. 
// recurso: 8344 – implementação da rede de telecomunicação 
de dados. // Fundamento legal: normativa nº001/2008– age // 
nome: anderson Cláudio brasil da Silva – CPF: 78367476204 – 
Cargo: tec. eletrotécnica – qtde. diárias: 0,5 // origem: belém 
// destino: abaetetuba // Período: 29/06/2018 // ordenador: 
Fernando José bentes da Costa nunes - CPF: 37311565200 – 
Presidente da Prodepa, em exercício.

protocolo: 334117
poRtARiA: 322/2018 

// objetivo: readequação de infraestrutura do hotzone em algodoal-
Pa. // recurso: 8344 – implementação da rede de telecomunicação 
de dados. // Fundamento legal: normativa nº001/2008– age // 
nome: Paulo victor diniz neris – CPF: 90927010259 – Cargo: 
engenheiro de telecomunicação – qtde. diárias: 0,5 // origem: 
belém // destino: algodoal // Período: 05/07/2018 // ordenador: 
Fernando José bentes da Costa nunes - CPF: 37311565200 – 
Presidente da Prodepa, em exercício.

protocolo: 334093
poRtARiA: 318/2018

 // objetivo: manutenção emergencial no site da Fazenda teka 
para troca de sistema de bateria em Pau d’arco-Pa. // recurso: 
8344 – implementação da rede de telecomunicação de dados. // 
Fundamento legal: normativa nº001/2008– age // nome: Fábio 
augusto nunes bastos – CPF: 51309998272 – Cargo: analista de 
Suporte – qtde. diárias: 0,5 // origem: belém // destino: Pau 
d’arco // Período: 30/06/2018 // ordenador: Fernando José bentes 
da Costa nunes – CPF: 37311565200 – Presidente da Prodepa, em 
exercício.

protocolo: 334154
poRtARiA: 330/2018

 // objetivo: manutenção emergencial nos hotzones em Salinópolis-
Pa. // recurso: 8344 – implementação da rede de telecomunicação 
de dados. // Fundamento legal: normativa nº001/2008– age // 
nome: gilnei Freire dos Santos – CPF: 18120130278 – Cargo: tec. 
redes de Computadores – qtde. diárias: 0,5 // origem: belém 
// destino: Salinópolis // Período: 04/07/2018 // ordenador: 
Fernando José bentes da Costa nunes - CPF: 37311565200 – 
Presidente da Prodepa, em exercício.

protocolo: 334074
poRtARiA: 329/2018

 // objetivo: Suporte emergencial a clientes e manutenção no 
cluster em Santa maria-Pa. // recurso: 8344 – implementação 
da rede de telecomunicação de dados. // Fundamentos legal: 
nº001/2008 – age // nome: glacileide ribeiro moura - Cargo: 
técnico de telecomunicações – CPF: 79526799291 // origem: 
belém // destino: Santa maria // Período: 04/07/2018 // qtde. 
diárias: 0,5 // ordenador: Fernando José bentes da Costa nunes - 
CPF: 37311565200 – Presidente da Prodepa, em exercício.

protocolo: 334054

poRtARiA: 319/2018 
// objetivo: manutenção emergencial no site da Fazenda teka para 
troca de sistema de bateria em Pau d’arco-Pa. // recurso: 8344 – 
implementação da rede estadual de telecomunicação de dados. 
// Fundamento legal: normativa nº001/2008– age // nome: 
marcio Souza nogueira – CPF: 68953569249 – Cargo: técnico de 
telecomunicações – qtde. diárias: 0,5 // origem: belém // destino: 
Pau d’arco // Período: 30/06/2018 // ordenador: Fernando José 
bentes da Costa nunes - CPF: 37311565200 – Presidente da 
Prodepa, em exercício.

protocolo: 334148
poRtARiA: 323/2018 

// objetivo: readequação de infraestrutura do hotzone em algodoal-
Pa. // recurso: 8344 – implementação da rede de tecomunicação 
de dados. // Fundamento legal: normativa nº001/2008– age // 
nome: leopoldo José moraes viana – CPF: 25584987204 – Cargo: 
tec. manutenção – qtde. diárias: ,5 // origem: belém // destino: 
algodoal // Período: 05/07/2018 // ordenador: ordenador: 
Fernando José bentes da Costa nunes - CPF: 37311565200 – 
Presidente da Prodepa, em exercício.

protocolo: 334101
poRtARiA: 333/2018 

// objetivo: Serviço de lançamento da rede Óptica para atendimento 
dos hotzones maçarico 1 e 2 em Salinópolis-Pa. // recurso: 8343–
ampliação da rede estadual de telecomunicação de dados . // 
Fundamentos legal: nº001/2008 – age // nome: Waldomiro 
afonso moreira da Costa - Cargo: técnico em telecomunicações 
– CPF: 55496814049 // origem: belém // destino: Salinópolis // 
Período: 04/07/2018 // qtde. diárias: 0,5 // ordenador: Fernando 
José bentes da Costa nunes - CPF: 37311565200 – Presidente da 
Prodepa, em exercício.

protocolo: 334026
poRtARiA: 332/2018 

// objetivo: vistoria técnica no site da localidade de Colares-
Pa. // recurso: 8344–implementação da rede estadual de 
telecomunicação de dados . // Fundamentos legal: nº001/2008 
– age // nome: bernardo tenemberg Pinheiro - Cargo: engenheiro 
de telecomunicações – CPF: 76222187234 // origem: belém // 
destino: Colares // Período: 12 a 13/07/2018 // qtde. diárias: 
1,5 // ordenador: Fernando José bentes da Costa nunes - CPF: 
37311565200 – Presidente da Prodepa, em exercício.

protocolo: 334015
poRtARiA: 331/2018 

// objetivo: visita técnica para levantamento de informações 
sobre rede óptica construída com recursos do ministério das 
Comunicações em goianésia-Pa. // recurso: 8344 – implementação 
da rede de telecomunicação de dados. // Fundamento legal: 
normativa nº001/2008– age // nome: Pedro de Souza barros 
– CPF: 12776440200 – Cargo: motorista – qtde. diárias: 1,5 // 
origem: belém // destino: goianésia // Período: 12 e 13/07/2018 
// ordenador: Fernando José bentes da Costa nunes – CPF: 
37311565200 – Presidente da Prodepa, em exercício.

protocolo: 334177
poRtARiA: 334/2018

 // objetivo: Homologação circuitos unidades banpará e avaliação 
da implantação do sistema por parte da terceirizada nos municípios 
de Curuçá, marapanim, igarapé-açu, igarapé-miri, Santa 
bárbara, Concórdia e bujaru-Pa. // recurso: 8343–ampliação da 
rede estadual de telecomunicação de dados . // Fundamentos 
legal: nº001/2008 – age // nome: denise Cristina dos Santos 
Cabral abreu - Cargo: engenheira de telecomunicações – CPF: 
74810251268 // origem: belém // destino: Curuçá, marapanim, 
igarapé-açu, igarapé-miri, Santa bárbara, Concórdia e bujaru 
// Período: 09 e 13/07/2018 // qtde. diárias: 4,5 // ordenador: 
Fernando José bentes da Costa nunes - CPF: 37311565200 – 
Presidente da Prodepa, em exercício.

protocolo: 334034
poRtARiA: 327/2018 

// objetivo: Suporte emergencial a clientes e manutenção do cluster 
em Santa maria-Pa. // recurso: 8344 – implementação da rede 
de telecomunicação de dados. // Fundamento legal: normativa 
nº001/2008– age // nome: arthur Silva Paixão de oliveira – CPF: 
01318279283 – Cargo: técnico em telecomunicações – qtde. 
diárias: 0,5 // origem: belém // destino: Santa maria // Período: 
04/07/2018 // ordenador: Fernando José bentes da Costa nunes – 
CPF: 37311565200 – Presidente da Prodepa, em exercício.

protocolo: 334044
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..

sEcREtARiA DE EstADo DE 
EspoRtE E lAzER

.

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

poRtARiA Nº 184/2018
DEsiGNAção DE GEstoR Do tERmo 

DE fomENto N° 003/2018
pRocEsso ADmiNistRAtivo N°: 2018/243746

objeto da Portaria: designar o servidor lAiRsoN DA cuNHA 
fARo, matrícula nº 57190527/1, para atuar como gestor 
do Termo de Fomento 003/2018, firmado entre a SEEL e o 
inStituto muiraPinima.
Cláudia maria magalHãeS moura
Secretária de estado de esporte e lazer

protocolo: 334312
poRtARiA 185/2018

coNvêNio Nº 007/2018 - sEEl
ProCeSSo adminiStrativo nº 2018/212121
obJeto: designação do servidor adolFo doS SantoS meireleS, 
Matrícula nº 2015170, para atuar como fiscal do convênio supra, 
cujo objeto é realização do “verão tur 2018” que ocorrerá em julho 
do ano corrente, no município de augusto Corrêa/Pa.
Cláudia maria magalHãeS moura
Secretária de estado de esporte e lazer

protocolo: 334442

.

.

DEsiGNAR fiscAl DE coNtRAto
.

poRtARiA 182/2018
coNtRAto Nº 025/2018-sEEl

pRocEsso ADmiNistRAtivo Nº. 2018/206392
obJeto: designação do servidor lairSon da CunHa Faro, 
Matrícula nº 57190527, para atuar como fiscal do contrato 
supra, cujo objeto é contratação de empresa especializada no 
fornecimento de material esportivo, celebrado com a empresa 
l.e ComerCio vareJiSta de artigoS do veStuario - eireli, 
CnPJ: 13.498.235/0001-05.
Claudia maria magalHãeS moura
Secretária de estado de esporte e lazer

protocolo: 334069

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto Nº 025/2018-sEEl
pREGão ElEtRôNico N° 003/2018

pRocEsso ADmiNistRAtivo Nº 2018/206392
objeto: o presente ajuste tem por objeto a aquisição de material 
de consumo esportivo visando atender a Seel no apoio ao Projeto 
Jogos abertos do Pará, no fomento ao esporte nos municípios das 
12 regiões de integração do estado do Pará e Projeto talentos 
esportivos da SEEL, de acordo com as quantidades, especificações 
e obrigações descritas no edital e demais anexos.
assinatura: 05/07/2018
vigência: o Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados de sua assinatura.
Funcional Programática: 081012781214338317c
Funcional Programática: 081012781214338321c
Funcional Programática: 081012781214338318c
Fonte de recursos: 01010000000/0145000000/0301000000
elemento de despesa: 339032/339031
valor: r$ 5.699.460,00
Contratada: l.e. ComerCio & ServiCoS, CnPJ/mF sob o nº 
13.498.235/0001-05.
ordenadora de despesa: Cláudia maria magalHãeS moura, 
CPF nº 150.270.312-20.

protocolo: 334071

.

.

coNvêNio
.

oNvêNio N° 007/2018 – sEEl
pRocEsso N° 2018/212121

 Objeto: O presente instrumento tem por finalidade a transferência 
voluntária de recursos à Convenente, para a realização do “verão 
tur 2018” que ocorrerá em julho do ano corrente, no município de 
augusto Corrêa/Pa.
assinatura: 29/06/2018

vigência: até 29/07/2018
valor total: r$ 520.000,00
dotação orçamentária:  Funcional Programática: 
08101.27.812.1433.8317 / Fonte: 0101000000 / elemento de 
despesa: 334041
Concedente: SeCretaria de eStado de eSPorte e lazer – 
Seel, CnPJ/mF nº 03.143.730/0001-30
Convenente: PreFeitura muniCiPal de auguSto Corrêa, 
CnPJ/mF n° 04.873.600/0001-15
ordenadora de despesas: Cláudia maria magalHãeS moura, 
CPF/mF nº 150.270.312-20
Secretária de estado de esporte e lazer

protocolo: 334445

.

.

outRAs mAtéRiAs
.

tERmo DE fomENto N° 003/2018-sEEl
pRocEsso ADmiNistRAtivo N°: 2018/243746

objeto: a presente Parceria, oriunda de emenda parlamentar, tem 
por finalidade a realização do evento “13° FESTIVAL VERÃO”, por 
intermédio da organização sociedade civil, que ocorrerá no período 
compreendido entre os dias 8 e 29 de julho, no município de Portel/
Pa, conforme previsto no Plano de trabalho.
valor total: 287.500,00
assinatura: 05/07/2018
vigência: da data de assinatura até 29/07/2018
dotação orçamentária: Funcional Programática: 
08101.27.812.1433.8317c - Fonte: 0301000000 - elemento de 
despesas: 335041 Pi: 18emen00838
organização da Sociedade Civil: inStituto muiraPinima, CnPJ: 
14.568.297/0001-09
administração Pública: SeCretaria de eStado de eSPorte e 
lazer - Seel, CnPJ: 03.143.730/0001-30
Cláudia maria magalHãeS moura
Secretária de estado de esporte e lazer

protocolo: 334310

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
tuRismo

.

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

poRtARiA Nº 374/2018/GEps/sEtuR
ConSiderando: os termos do processo 2018/295646. reSolve: 
designar o servidor, andreY CaSSio de Souza Pimentel , 
matricula 57206530/ 4, Coordenador de Finanças, para responder 
pela diretoria de administracao e Finanças , no período de a 
04/07/2018 à 02/08/2018 , durante as férias regulamentares do 
titular.
Ciro Souza goeS. 
Secretário de estado de turismo.

protocolo: 334425

.

.

RAtificAção DE iNExiGiBiliDADE DE licitAção
.

RAtificAção DE iNExiGiBiliDADE DE licitAção
N° 004/2018

tendo em vista a inviabilidade de competição, cujo objeto é a 
locação da arena multiúso guilherme Paraense – mangueirinho – 
para realização do evento “Congresso de mulheres”, nos termos do 
artigo 25, caput, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, que 
está em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos.
Processo: 2018/172481
Favorecido: organização Social Pará 2000
CnPJ: 03.584.058/0001-18
dotação orçamentária:
atividade: 8383 Fonte: 0101 despesa: 339039
valor: r$ 91.200,00 (noventa e um mil e duzentos reais).
belém, 03 de julho de 2018.
Ciro Souza goeS
Secretário de estado de turismo

protocolo: 333905

.

outRAs mAtéRiAs
.

 tERmo DE fomENto Nº 10/2018 - sEtuR
PartiCiPe: xingu Praia Clube, inscrita no CnPJ sob o n° 
05.004.502/0001-04
OBJETO: Repasse financeiro ao projeto denominado “6° Festival do 
xviii torneio de Pesca esportiva do Pacu de Seringa - FePaCS ”.
vigênCia: 16/04/2018 a 16/10/2018.
rePaSSe: r$ 15.000,00 (quinze mil reais)
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8382 - natureza: 
335041 - Fonte: 0101 e Planejamento interno: 105000 8382 C.
data da aSSinatura: 16/04/2018
ordenador reSPonSável: adenauer gÓeS

protocolo: 334437

.

.

DEfENsoRiA púBlicA
.

.

.

licENçA pRêmio
.

poRtARiA Nº 1.355/18-Dp-G, DE 05/07/2018
reSolve: conceder 30 dias de licença prêmio ao Defensor 
público anderSon Serrão Pinto, matrícula: 57190998/ 1, 
referente aos residuais do triênio (2004/2007), para gozo no 
período de 09/07 a 07/08/2018.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
vladimir augusto de Carvalho lobo e avelino Koening
Sub defensor Público geral

protocolo: 334301
poRtARiA Nº 1324/18 – DpG                                                 

BElém, 26/06/2018.
interromper a licença Prêmio da defensora Pública cliviA 
RENAtA louREiRo cRoElHAs, matrícula nº 57203678/2, 
concedida pela Portaria nº 543/18-dPg de 21/03/2018, referente 
ao triênio 2011/2014, com gozo de 01/06/2018 a 30/06/2018, 
publicada no doe 33.588 de 02/04/18, a contar de 08/06/2018, 
remanescendo 22 dias para gozo no período de 16/01/2019 a 
06/02/2019.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
JeniFFer de barroS rodrigueS
           defensora Pública geral

protocolo: 333939

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto Nº: 033/2018.
pRocEsso N.º nº 2018/223.091 – DpE/pA.

modalidade de liCitação: Pregão eletrôniCo SrP – 
051/2017- mP/Pa ata SrP nº 097/2017 – mP/Pa.
 ParteS: deFenSoria PúbliCa do Pará (cNpj/mf Nº 
34.639.526/0001-38) e a empresa eventoS Sa ltda - me, 
inscrita no CnPJ/mF sob o nº. 08.388.478/0001-42.
obJeto: o Contrato tem por objeto a contratação de Serviços 
e locação Para Sonorização, iluminação e Projeção em eventos 
institucionais da defensoria Pública do estado do Pará.
data aSSinatura: 28/06/2018
valor global: r$ 19.647,00(dezenove mil seiscentos e quarenta 
e sete reais)
dotação orçamentária:
Programa / Projeto / atividade: 03.122.1447.8458
Fonte de recursos: 0101
elemento: 339039
Plano interno (Pi): 4210008458c
gP Pará: 245953
vigênCia: o presente instrumento terá vigência de 05 (cinco) 
meses, a contar da data de sua publicação.
Foro: Justiça estadual do Pará – Comarca de belém
reSPonSável da Contratada: JeFFerSon CoSta 
goldenberg.
CPF/mF: 575.465.922-91.
endereço da emPreSa: travessa José Pio, 15, Jurunas, CeP: 
66055-240, belém/Pa.
ordenadora: JeniFFer de barroS rodrigueS – defensora 
Pública geral.
CPF/mF nº: 517.526.382-04.

protocolo: 333278
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.

tERmo ADitivo A coNtRAto
.

tERmo ADitivo Nº 001/2018
coNtRAto Nº: 047/2017

pRocEsso Nº: 2017/252.892 - Dp/pA
ParteS: defensoria Pública do Pará (CnPJ/mF nº 34.639.526/0001-
38) e a empresa ParaiSo ComérCio e ServiçoS eireli - ePP 
(CnPJ/mF nº 02.589.131/0001-81).
obJeto: o objeto deste termo aditivo ao contrato supramencionado 
é a Prorrogação do Prazo de vigênCia, inicialmente 
estabelecido na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do contrato firmado, 
por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/06/2018 a 26/06/2019 
e a modiFiCação do valor Contratual, inicialmente estabelecido 
na CláuSula déCima quarta, consoante dispõe a CláuSula 
vigéSima quarta: da repactuação do Contrato nº 047/2017, 
conforme estabelecido na Convenção Coletiva de trabalho 
2017/2018, vigente a partir de 01/01/2018, modificando o valor 
global para r$ 35.631,72 (trinta e cinco mil seiscentos e trinta e um 
reais e setenta e dois centavos).
 data aSSinatura: 26/06/2018.
valor global anual: r$ 35.631,72 (trinta e cinco mil seiscentos 
e trinta e um reais e setenta e dois centavos).
dotação orçamentária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8460
natureza de despesa: 339037
Fonte: 0101
Plano interno (Pi): 4210008460C
gP Pará: 245965
Foro: justiça Estadual do pará – comarca de Belém
reSPonSável da Contratada: erivaldo moraeS de 
oliveira.
CPF/mF: 123.270.501-20.
endereço da emPreSa: travessa WE 40, nº 341, conjunto 
cidade Nova iv, cEp. 67.133-230, Ananindeua/pA.
ordenadora: JeniFFer de barroS rodrigueS Defensora 
pública-Geral.
 CPF/mF nº: 517.526.382-04.

protocolo: 334251
tERmo ADitivo Nº 001/2018

coNtRAto Nº: 052/2017
pRocEsso Nº: 2017/253.040 - Dp/pA

ParteS: defensoria Pública do Pará (CnPJ/mF nº 34.639.526/0001-
38) e a empresa ParaiSo ComérCio e ServiçoS eireli - ePP 
(CnPJ/mF nº 02.589.131/0001-81).
obJeto: o objeto deste termo aditivo ao contrato supramencionado 
é a Prorrogação do Prazo de vigênCia, inicialmente 
estabelecido na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do contrato firmado, 
por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/06/2018 a 26/06/2019 
e a modiFiCação do valor Contratual, inicialmente estabelecido 
na CláuSula déCima quarta, consoante dispõe a CláuSula 
vigéSima quarta: da repactuação do Contrato nº 052/2017, 
conforme estabelecido na Convenção Coletiva de trabalho 
2017/2018, vigente a partir de 01/01/2018, modificando o valor 
global para r$ 35.639,28 (trinta e cinco mil seiscentos e trinta e 
nove reais e vinte e oito centavos).
 data aSSinatura: 26/06/2018.
valor global anual: r$ 35.639,28 (trinta e cinco mil seiscentos 
e trinta e nove reais e vinte e oito centavos).
dotação orçamentária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8460
natureza de despesa: 339037
Fonte: 0101
Plano interno (Pi): 4210008460C
gP Pará: 245965
Foro: Justiça estadual do Pará – Comarca de belém
reSPonSável da Contratada: erivaldo moraeS de 
oliveira.
CPF/mF: 123.270.501-20.
endereço da emPreSa: travessa We 40, nº 341, Conjunto 
Cidade nova iv, CeP. 67.133-230, ananindeua/Pa.
ordenadora: JeniFFer de barroS rodrigueS defensora 
Pública-geral.
 CPF/mF nº: 517.526.382-04.

protocolo: 334258

.

féRiAs
.

poRtARiA Nº 1.321/2018-Dp-GAB, DE 25/06/2018.
reSolve: Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos:
deFenSoreS PúbliCoS:
alex mota noronHa, mat. 57176553, P.a. 17/18, 02/08/2018 
a 31/08/2018’; andre martinS Pereira, mat. 55589068, P.a. 
14/15, 01/08/2018 a 30/08/2018’; FranCiSCo JoSCile de 
SouSa, mat. 57231672, P.a. 15/16, 15/08/2018 a 13/09/2018’; 
FranCiSCo nuneS FernandeS neto, mat. 55589616, P.a. 15/16, 
06/08/2018 a 04/09/2018’; JoSe aniJar FragoSo rei, mat. 
55588719, P.a. 16/17, 01/08/2018 a 30/08/2018’; KaSSandra 
CamPoS Pinto loPeS gomeS, mat. 55589183, P.a. 17/18, 
08/08/2018 a 06/09/2018’; luCiana Silva raSSY PalaCioS, 
mat. 57209873, P.a. 17/18, 01/08/2018 a 30/08/2018’; ludmila 
CardoSo lobao diaS, mat. 55588721, P.a. 15/16, 20/08/2018 a 
18/09/2018’; Pablo de Souza melo, mat. 55589590, P.a. 16/17, 
01/08/2018 a 30/08/2018’; Paula miCHellY melo de brito, 
mat. 80845845, P.a. 16/17, 06/08/2018 a 04/09/2018’; viniCiuS 
toledo auguSto, mat. 57231696, P.a. 17/18, 01/08/2018 
a 30/08/2018’; Walter auguSto barreto teixeira, mat. 
54191077, P.a. 15/16, 01/08/2018 a 30/08/2018’.
demaiS ServidoreS:
agedeumar Santana da Silva barroS, mat. 3275132, P.a. 
15/16, 42948 a 42977; aline Suelen da Silva gemaque 
marvao, mat. 54190435, P.a. 17/18, 43318 a 43347; Cezarina 
SoCorro de arauJo gato de SouSa, mat. 5857171, P.a. 16/17, 
01/08/2017 a 30/08/2017’; domingoS CarvalHo Correa, mat. 
5900445, P.a. 16/17, 01/08/2018 a 30/08/2018’; elivar lobo 
alveS, mat. 57211744, P.a. 17/18, 01/08/2018 a 30/08/2018’; 
eSmeralda marqueS Ferreira, mat. 54191410, P.a. 17/18, 
20/08/2018 a 18/09/2018’; glauCia naSCimento PinHo, mat. 
57201245, P.a. 17/18, 06/08/2018 a 04/09/2018’; igor andreY 
Portal CardiaS, mat. 5899893, P.a. 16/17, 06/08/2018 a 
04/09/2018’; Jeann riCardo da CoSta baHia, mat. 5900703, 
P.a. 16/17, 01/08/2018 a 30/08/2018’; JoSe alCione Cordeiro 
de Souza, mat. 57202467, P.a. 17/18, 20/08/2018 a 18/09/2018’; 
JuditH ConCeiCao arauJo neta, mat. 5897873, P.a. 17/18, 
20/08/2018 a 18/09/2018’; luiz eduardo de Souza, mat. 
5186544, P.a. 16/17, 02/08/2018 a 31/08/2018’; luiz FeliPe 
quadroS Pinto, mat. 5899371, P.a. 17/18, 06/08/2018 a 
04/09/2018’; luiz otavio oliveira da CoSta, mat. 57201263, 
P.a. 17/18, 09/08/2018 a 07/09/2018’; marCelo CardoSo 
nagano, mat. 57176086, P.a. 17/18, 08/08/2018 a 06/09/2018’; 
maria de nazare SaleS de  FreitaS, mat. 3241360, P.a. 16/17, 
06/08/2018 a 04/09/2018’; maria de nazare SantoS moura, 
mat. 5559235, P.a. 17/18, 13/08/2018 a 11/09/2018’; maria do 
PerPetuo SoCorro xavier doS  SantoS, mat. 5147166, P.a. 
17/18, 08/08/2018 a 06/09/2018’; maria Sonia da Paz e Silva, 
mat. 3157105, P.a. 17/18, 14/08/2018 a 12/09/2018’; natalia 
Couto diaS da Silva, mat. 57195075, P.a. 17/18, 02/08/2018 
a 31/08/2018’; romulo SantoS de moura, mat. 57201721, 
P.a. 17/18, 20/08/2018 a 18/09/2018’; roSa maria de lima 
barroS, mat. 57212331, P.a. 17/18, 01/08/2017 a 30/08/2017’; 
SaraH igreJa da Silva, mat. 5868335, P.a. 17/18, 02/08/2018 
a 31/08/2018’; Sindia Souza doS SantoS, mat. 57201669, P.a. 
17/18, 30/08/2018 a 28/09/2018’.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
JeniFFer de barroS rodrigueS
defensora Pública geral do estado do Pará

protocolo: 333922

.

.

AltERAção DE féRiAs
.

poRtARiA Nº 1.322/2018-Dp-GAB, DE 25/06/2018.
reSolve: tranSFerir o início do gozo dos 30 (trinta) dias de 
férias de marCoS benJamim doS SantoS PantoJa, matrícula 
57212697/2, anteriormente concedidas por meio da Portaria nº 
0851/18-dP-gab, de 17/04/18, publicada no doe nº 33.603, de 
23/04/2018, com gozo entre 28/05 a 26/06/2018, referente ao 
aquisitivo 2017/2018, para serem gozadas no intervalo de 02 a 
31/07/2018.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
JeniFFer de barroS rodrigueS
defensora Pública geral do estado do Pará

protocolo: 333923

.

NoRmA
.

REsolução csDp N° 223, DE 05 DE julHo DE 2018.
referenda o ato de cessão da Servidora Pública eSmeralda 
marqueS Ferreira.
o ConSelHo SuPerior da deFenSoria PúbliCa do eStado 
do Pará, no uso de suas atribuições que lhe confere a lei 
Complementar n° 054, de 07 de fevereiro de 2006;
ConSiderando o disposto no art. 8º, xxiv, da lei Complementar 
n° 054, de 07 de fevereiro de 2006;
ConSiderando a deliberação, por maioria de votos, do Conselho 
Superior da defensoria Pública em sua 54ª Sessão extraordinária, 
realizada em 05 de julho de 2018;
reSolve:
art. 1º referendar a cessão da Servidora Pública eSmeralda 
marqueS Ferreira, matrícula n° 54191410, à Prefeitura 
Municipal de Marituba-PA, pelo período de 1 (um) ano, com ônus 
para o órgão cedente.
art. 2º esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de reuniões do Conselho Superior da defensoria Pública do 
estado, aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito.
vladimir auguSto de CarvalHo lobo e avelino Koenig
Presidente do Conselho Superior, em exercício
Subdefensor Público geral, no exercício da defensoria Pública geral
membro nato
antônio CarloS de andrade monteiro
Corregedor geral
membro nato
bruno braga CavalCante
membro titular
anna izabel e Silva SantoS
membro titular
JoHnY FernandeS giFFoni
membro titular
Walter auguSto barreto teixeira
membro titular

protocolo: 334685

.

.

outRAs mAtéRiAs
.

tERmo DE ADEsão A AtA sRp Nº 097/2017 – mp/pA
pREGão ElEtRôNico sRp – 051/2017- mp/pA

pRocEsso N.º 2018/223.091 – DpE/pA
coNtRAto Nº 033/2018 – DpE/pA

a deFenSoria PúbliCa do eStado do Pará, inscrita no CnPJ/
mF sob o nº. 34.639.526/0001-38, estabelecida nesta cidade de 
belém, estado do Pará, na rua Padre Prudêncio nº. 154, Campina, 
CeP. 66.019-080, representada pela dra. JeniFFer de barroS 
rodrigueS, defensora Pública-geral, brasileira, divorciada, 
portadora da Cédula de identidade 3.292.836 SSP/Pa, inscrita no 
CPF/mF nº 517.526.382-04, residente e domiciliado na cidade de 
belém/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela 
lei estadual Complementar nº 091/2014, de 13/01/2014;
ConSiderando o andamento do processo nº 2018/223.091 – 
dPe/Pa, que obteve autorização para adesão pelo órgão gestor, 
como carona, na ata de registro de Preços 097/2017, oriunda 
do Pregão Eletrônico nº 051/2017 do MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
eStado do Pará, objetivando a contratação de Serviços e locação 
Para Sonorização, iluminação e Projeção em eventos institucionais 
da defensoria Pública do estado do Pará, conforme condições e 
exigências estabelecidas no termo de referência do edital do Pregão 
Eletrônico nº 051/2017 – MP/PA;
ConSiderando a necessidade de dar maior celeridade ao 
processo, bem como, obter vantagem econômica ao erário em 
obediência a lei Federal nº 8.666/93.
reSolve:
aderir a ata de registro de Preços 097/2017, oriunda do Pregão 
Eletrônico nº 051/2017 do MINIATÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
Pará, na qualidade de carona, em virtude de estar demonstrada 
por meio de cotação de preços a vantagem econômica para esta 
adesão.
Contratada: eventoS Sa ltda - me, inscrita no CnPJ/mF sob o 
nº. 08.388.478/0001-42, com sede na cidade de belém, estado do 
Pará, à travessa José Pio, 15, Jurunas, CeP: 66055-240, telefone 
(91) 3224-7641 / (91) 9988-8033, e-mail: jeffersom@jeffersom.
com, neste ato representada pelo  Senhor JeFFerSon CoSta 
goldenberg, brasileiro, empresário, portador do rg nº. 2132326 
SSP/Pa, inscrito no CPF/mF sob o nº. 575.465.922-91, residente e 
domiciliado nesta Capital.
valor global: r$ 19.647,00(dezenove mil seiscentos e quarenta e sete reais)
dotação orçamentária:
Programa / Projeto / atividade: 03.122.1447.8458
Fonte de recursos: 0101
elemento: 339039
Plano interno (Pi): 4210008458C
gP Pará: 245953
data da aSSinatura: 28 de junho de 2018.
JeniFFer de barroS rodrigueS
defensora Pública-geral do estado do Pará

protocolo: 333274
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juDiciÁRio
.

..

tRiBuNAl DE justiçA 
Do EstADo Do pARÁ

.

tERmo ADitivo A coNvêNio

Extrato do 2º termo Aditivo ao convênio nº. 012/2017-
tjpA// Partes: tribunal de Justiça do estado do Pará e a 
SuPerintendênCia do SiStema PenitenCiário do Pará /
CnPJ/mF 212.403.962-87//objeto: parceria entre o tJPa e 
a SuSiPe, visando a reinserção social do apenado em regime 
aberto e de livramento condicional, pelo período máximo de 
02 (dois) anos de permanência do reeducando nas atividades 
desenvolvidas no acordo de Cooperação, com o desempenho 
de atividades auxiliares que contribuam para a sua formação 
profissional.// Objeto do Aditivo: Acréscimo de 30 (trinta) postos 
de reeducandos.//valor atualizado do convênio: r$ 1.059.206,40 
(anual).// dotação orçamentária: Funcional Programática 
02.061.1417.8631; Fonte: 0118; e natureza da despesa: 339036, 
339047, 339048.// data da assinatura: 29/06/2018//responsável 
pela assinatura: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES 
– presidente do tj/pA.

protocolo: 332488

DENúNciA DE coNvêNio

Extrato de Denúncia ao convênio nº. 041/2013-tjpA// 
Partes: tJ/Pa e a Prefeitura municipal de Óbidos/Pa, inscrita no 
CnPJ/mF sob o nº 05.131.180/0001-64 // resolve denunciar o 
Convênio nº. 028/2013/tJPa, a contar de 30 de junho de 2018, em 
virtude da solicitação da Prefeitura de Óbidos, e de acordo com a 
exposição de motivos realizada através do ofício nº. 062/21018/
gab, protocolados nos autos do Pa-oFi-2018/04670// data 
da assinatura: 29/06/2018// Foro: belém// responsável pela 
assinatura: responsável pela assinatura: Ricardo ferreira 
Nunes – Desembargador Presidente do tjpA.

protocolo: 332507

.

.

tRiBuNAis DE coNtAs
.

.

.

tRiBuNAl DE coNtAs 
Do EstADo Do pARÁ

.

ADmissão DE sERviDoR

poRtARiA Nº 33.664, DE 05 DE julHo DE 2018.
NomEAR a servidora AllistRA BARBAlHo olivEiRA, 
CPF nº 888.428.192-04, matrícula nº 0100755, para o cargo 
em comissão de assistente de Conselheiro nm-03, a partir de 
06-07-2018.

protocolo: 334407

téRmiNo DE víNculo DE sERviDoR

poRtARiA Nº 33.663, DE 05 DE julHo DE 2018.
i - AtENDER ao teor do expediente nº 2018/05091-2, 
consubstanciado na Certidão de nascimento matrícula 0668520155 
1987 1 00110 183 0129925 04.
ii - ExoNERAR a servidora AllistRA BARBAlHo olivEiRA, 
CPF nº 888.428.192-04, matrícula nº 0100755, do cargo em 
comissão de assistente de direção nm-02, a partir de 06-07-2018.
iii - reSguardar os elementos de averbação à margem do 
termo (retificado) anteriores a 15-05-2018, nos termos da 
certidão de nascimento acima referida.

protocolo: 334399

poRtARiA Nº 33.662, DE 05 DE julHo DE 2018.
ExoNERAR a servidora liNDiNéA fuRtADo viDiNHA, 
matrícula nº 0100852, do cargo em comissão de assistente de 
Conselheiro nm-03, a partir de 06-07-2018.

protocolo: 334394

tERmo ADitivo A coNtRAto
tRiBuNAl DE coNtAs Do EstADo Do pARÁ

tERmo ADitivo: Nº 02
coNtRAto: Nº 09/2016

data da aSSinatura: 27/06/2018
obJeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 
original, por mais 12 (doze) meses.
vigênCia: 28/06/2018 até 28/06/2019.
Contratada: g. l. boSSo PinHeiro inFormátiCa - me
endereço: Rua Guararapes, nº 1474, Bairro Brooklin 
paulista, cEp. 04.561-002, são paulo/sp
CnPJ: 12.890.405/0001-21

oRDENADoR: maria de lourdes lima de oliveira.

protocolo: 334028

poRtARiA Nº 33.650, DE 05 DE julHo DE 2018.
o vice-presidente do tribunal de contas do Estado do 
pará, no uso de suas atribuições,
ConSiderando o disposto no art. 15, §3º, do ato nº 63 - 
regimento interno do tribunal de Contas do estado do Pará, de 
17 de dezembro de 2012;
ConSiderando o disposto no art. 119, §2º, da Constituição do 
estado do Pará e no art. 6º,§ 5º da lei estadual nº 7.588, de 28 
de dezembro de 2011;
r e S o l v e:
art. 1º. SuSPender, por necessidade de serviço, as férias 
da excelentíssima Senhora Conselheira Presidente maria de 
lourdeS lima de oliveira, matrícula nº 0100573, deferidas 
para os períodos de 18 de junho a 07 de julho de 2018 e de 08 
de julho a 06 de agosto de 2018.
dê-se ciência.
gabinete da Presidência do tribunal de Contas do estado do 
Pará, em 05 de julho de 2018.

  ANDRE tEixEiRA DiAs
vice-Presidente

protocolo: 334378

poRtARiA Nº 33.653, DE 05 DE julHo DE 2018.
A presidente do tribunal de contas do Estado do pará, no 
uso de suas atribuições,
ConSiderando os termos do ofício nº 205/2018-gP/dgP/al, 
de 20-06-2018, da assembleia legislativa do estado do Pará;
ConSiderando o decreto nº 648/13,
r e S o l v e:
Prorrogar os efeitos da portaria nº 27.302, de 26-02-2013 
que colocou à disposição da assembleia legislativa do estado 
do Pará, sem ônus para esta Corte de Contas, mediante 
ressarcimento, o servidor JoSé Cláudio Couto Salgado, 
auxiliar técnico de Controle externo-administrativo, matrícula 
nº 0100297, a contar de 01-07-2018 a 30-06-2019.

protocolo: 334499

poRtARiA Nº 33.647 DE 03 DE julHo DE 2018.
A presidente do tribunal de contas do Estado do pará, no 
uso de suas atribuições e,
ConSiderando o disposto no artigo 95, parágrafo 2º da lei n° 
5.810/94;
r e S o l v e:
ConCeder ao servidor FranCiSCo JoSé girão galvão, 
auditor de Controle externo – Ciências Contábeis, matrícula nº 
0101109, licença do exercício de suas funções, sem prejuízo de 
sua remuneração, no período de 03-07-2018 a 31-12-2019, para 
o exercício do mandato classista (SindiContaS), eleito para o 
cargo de diretor Financeiro.

protocolo: 334506

.

.

miNistéRio púBlico
.

..

miNistéRio púBlico DE 
coNtAs Do EstADo Do pARÁ

.

DEsiGNAR sERviDoR

poRtARiA N° 218/2018/mpc/pA
o procurador-Geral de contas do Estado do pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais,
ConSiderando o afastamento do titular da 3ª Procuradoria 
de Contas, por motivo de férias, nos termos da Portaria nº 
182/2018/mPC/Pa, de 13/06/2018, e
ConSiderando a disponibilidade para substituição, obedecida 

a ordem de antiguidade, nos termos da resolução nº 01/2017, 
alterada pela resolução nº 06/2017, ambas do Colégio de 
Procuradores de Contas,
reSolve:
designar o Procurador de Contas PatriCK bezerra meSquita 
para responder pelas atribuições da 3ª Procuradoria de Contas, 
no período de 09/07 a 04/08/2018.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

belém, 04 de julho de 2018
GuilHERmE DA costA spERRY

Procurador-geral de Contas do estado, em exercício

protocolo: 334507

poRtARiA N° 220/2018/mpc/pA
o procurador-Geral de contas do Estado do pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais,
ConSiderando que a servidora Fernanda rosa Cabral, Chefe 
de gabinete da 1ª Procuradoria de Contas, estará em gozo de 
férias no período de 16 a 29/07/2018, conforme a Portaria nº 
191/2018/mPC/Pa, de 19/06/2018;
ConSiderando o memorando nº 02/2018 – 1ª PC/mPC/Pa, 
de 14/06/2018, pelo qual o servidor ocupante do cargo em 
comissão de assessor de Procuradoria ranieri teles vasconcelos 
é indicado para exercer a chefia daquela procuradoria no período 
de 16 a 29/07/2018;
ConSiderando a Portaria nº 142/2018/mPC/Pa, de 09/05/2018;
reSolve:
deSignar o servidor ranieri teleS vaSConCeloS, matrícula 
200171, para, de 16 a 29/07/2018, substituir a servidora 
Fernanda Rosa Cabral na Chefia de Gabinete da 1ª Procuradoria 
de Contas, em razão do afastamento da titular.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

belém/Pa, 04 de julho de 2018
GuilHERmE DA costA spERRY

Procurador-geral de Contas do estado, em exercício

protocolo: 334511

féRiAs

poRtARiA N° 217/2018/mpc/pA
o procurador-Geral de contas do Estado do pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais,
ConSiderando o requerimento de férias da servidora cedida 
aline ribeiro brígido (Protocolo n° 2018/257849) e os termos 
da resolução mPC/Pa nº 06, de 12/07/2016, do Colégio de 
Procuradores;
reSolve:
Conceder à servidora cedida aline ribeiro brÍgido, matrícula 
200224, técnica em gestão Pública – Ciências Contábeis, 
16 (dezesseis) dias das Férias relativas ao período aquisitivo 
01/08/2016 a 31/07/2017, para o período de 02 a 17/08/2018.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

belém/Pa, 04 de julho de 2018
GuilHERmE DA costA spERRY

Procurador-geral de Contas do estado, em exercício

protocolo: 334504

poRtARiA N° 222/2018/mpc/pA
o procurador-Geral de contas do Estado do pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais,
ConSiderando que as férias do servidor Sergio dos Santos 
Campista, relativas ao período aquisitivo 2017/2018, foram 
fixadas para os períodos de 18/06 a 12/07/2018 (25 dias) e para 
07 a 11/03/2019, conforme Portaria nº 144/2018/mPC/Pa, de 
15/05/2018;
ConSiderando, contudo, a necessidade do serviço, conforme 
memorando n° 012/2018-daCC/mPC, de 05/06/2018;
ConSiderando o § 2º, art. 74 da lei estadual nº 5.810/94, 
bem como o art. 6º da resolução mPC/Pa nº 06, de 12/07/2016, 
do Colégio de Procuradores;
reSolve:
i - interromper, a contar de 09/07/2018, o gozo das férias do 
servidor Sergio doS SantoS CamPiSta, ocupante do cargo 
em comissão de assessor da Procuradoria, matrícula nº 200214, 
referentes ao período aquisitivo 2017/2018, concedidas através 
da Portaria nº 144/2018/mPC/Pa, de 15/05/2018.
ii – Alterar, para 28/02 a 08/03/2019, o gozo das férias 
relativas à segunda parcela do período aquisitivo 2016/2017, 
originalmente concedido para o período de 07 a 11/03/2018, 
através da Portaria supracitada.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

belém, 05 de julho de 2018
GuilHERmE DA costA spERRY

Procurador-geral de Contas do estado, em exercício

protocolo: 334528
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poRtARiA N° 219/2018/mpc/pA
o procurador-Geral de contas do Estado do pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais,
ConSiderando o requerimento de férias da servidora cedida 
aline ribeiro brígido, datado de 25/06/2018 (Protocolo n° 
2018/295059), e os termos da resolução mPC/Pa nº 06, de 
12/07/2016, do Colégio de Procuradores;
reSolve:
Conceder à servidora cedida aline ribeiro brÍgido, matrícula 
200224, técnica em gestão Pública – Ciências Contábeis, 30 
(trinta) dias das Férias relativas ao período aquisitivo 01/08/2017 
a 31/07/2018, para o período de 27/09/2018 a 26/10/2018.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

belém/Pa, 04 de julho de 2018
GuilHERmE DA costA spERRY

Procurador-geral de Contas do estado, em exercício

protocolo: 334510

poRtARiA N° 221/2018/mpc/pA
o procurador-Geral de contas do Estado do pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais,
ConSiderando que as férias da servidora vânia lúcia Cuoco 
Sampaio, relativas ao período aquisitivo 2017/2018, foram 
fixadas para o período de 09/07 a 07/08/2018 (30 dias), 
conforme Portaria nº 194/2018/mPC/Pa, de 19/06/2018;
ConSiderando, contudo, a superveniente e imperiosa 
necessidade do serviço, conforme memorando n° 025/2018-
PgC, de 29/06/2018;
ConSiderando o § 2º, art. 74 da lei estadual nº 5.810/94, 
bem como o art. 6º da resolução mPC/Pa nº 06, de 12/07/2016, 
do Colégio de Procuradores;
reSolve:
Suspender o gozo das férias da servidora vânia lúCia CuoCo 
SamPaio, ocupante do cargo em comissão de Chefe de 
gabinete, matrícula nº 200200, referentes ao período aquisitivo 
2017/2018, concedidas para o período de 09/07 a 07/08/2018, 
através da Portaria nº 194/2018/mPC/Pa, de 19/06/2018, 
ficando para ser usufruído oportunamente.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

belém, 04 de julho de 2018
GuilHERmE DA costA spERRY

Procurador-geral de Contas do estado, em exercício

protocolo: 334525

poRtARiA N° 216/2018/mpc/pA
o procurador-Geral de contas do Estado do pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais,
ConSiderando o requerimento de férias da servidora Heliana 
maria rocha martins (Protocolo n° 2018/290838) e os termos 
da resolução mPC/Pa nº 06, de 12/07/2016, do Colégio de 
Procuradores;
reSolve:
Conceder à servidora Heliana maria roCHa martinS, 
ocupante do cargo em comissão de assessor da Procuradoria, 
matrícula nº 200180, 05 (cinco) dias das Férias relativas ao 
período aquisitivo 01/03/2017 a 28/02/2018, para o período de 
13 a 17/08/2018.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

belém/Pa, 03 de julho de 2018
GuilHERmE DA costA spERRY

Procurador-geral de Contas do estado, em exercício.

protocolo: 334500
.

.

miNistéRio púBlico 
Do EstADo Do pARÁ

.

poRtARiA

poRtARiA N.° 4.554/2018-mp/pGj
o pRocuRADoR-GERAl DE justiçA, usando de suas 
atribuições legais, e tendo em vista os termos do ofício nº 
028/18-mP/Pa/2°PJCrim, datado de 26/02/2018, protocolizado 
sob o nº 10324/2018, em 02/03/2018,
r e S o l v e:
deSignar as Promotoras de Justiça iona Silva de SouSa 
nuneS e Silvia branCHeS SimoeS para, como representantes 

do ministério Público do estado do Pará, na qualidade de titular 
e suplente, respectivamente, comporem o Conselho estadual 
Sobre drogas – Coned, a contar de 11/06/2018.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete do ProCurador-geral de JuStiça, belém, 25 de 
junho de 2018.

GilBERto vAlENtE mARtiNs
Procurador-geral de Justiça

poRtARiA N.º 4.557/2018-mp/pGj
o pRocuRADoR-GERAl DE justiçA, usando de suas 
atribuições legais,
ConSiderando a necessidade de garantir o funcionamento e o 
cumprimento das atribuições do grupo de trabalho da infância 
e Juventude, criado pela Portaria nº 238/2014-mP/PgJ, de 
16/1/2014, publicada no d.o.e. de 3/2/2014;
ConSiderando, ainda, os termos do ofício nº 415/2018-mP/
PgJ-CaoiJ, datado de 11/6/2018,
r e S o l v e:
ConvoCar a Promotora de Justiça alexSSandra muniz 
mardegan para comparecer à reunião Setorial do grupo de 
trabalho da infância e Juventude, a se realizar no dia 28/6/2018, 
no horário das 12h, no auditório das Promotorias de Justiça da 
infância e Juventude da Capital:
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da ProCuradora-geral de JuStiça, belém, 25 
de junho de 2018.

GilBERto vAlENtE mARtiNs
Procurador-geral de Justiça

poRtARiA N.° 4.553/2018-mp/pGj
o pRocuRADoR-GERAl DE justiçA, usando de suas 
atribuições legais, e;
ConSiderando os termos do ofício nº 242/2018-mP/PgJ-Cao-
iJ, datado de 27/04/2018;
ConSiderando os termos do art. 8º, § 3º, da resolução nº 
002/2012-CPJ, de 9/2/2012,
r e S o l v e:
deSignar a Promotora de Justiça eriKa menezeS de oliveira 
para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de 
Promotor de Justiça auxiliar do Centro de apoio operacional da 
infância e Juventude do ministério Público do estado do Pará, a 
contar de 12/06/2018, até ulterior deliberação.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete do ProCurador-geral de JuStiça, belém, 25 de 
junho de 2018.

GilBERto vAlENtE mARtiNs
Procurador-geral de Justiça

poRtARiA N° 4.000/2018-mp/pGj
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,
r e S o l v e:
alterar o 2º período de férias da Promotora de Justiça 
ELAINE CARVALHO CASTELO BRANCO, fixadas pela Portaria 
nº 8662/2017-mP/PgJ, de 18/11/2017, publicada no d.o.e. de 
20/12/2017, de 7/2 a 8/3/2018, para gozo de 16/2 a 17/3/2018.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça, Para a 
área JurÍdiCo-inStituCional. belém, 11 de junho de 2018.

cÂNDiDA DE jEsus RiBEiRo Do NAscimENto
Subprocuradora-geral de Justiça,
para a área Jurídico-institucional

poRtARiA Nº 4507/2018-mp/pGj
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 os termos do ofício nº 170/2018-mP/2ªPJCaP, 
datado de 22/05/2018, protocolizado sob o nº 24529/2018, em 
22/05/2018,
r e S o l v e:
autorizar a Promotora de Justiça maria JoSé vieira de 
CarvalHo CunHa, sem prejuízo de suas atribuições, a se 
deslocar do município de Capanema para esta Capital, no dia 
25/05/2018.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça, Para a 
área JurÍdiCo inStituCional, belém, 21 de junho de 2018.

cANDiDA DE jEsus RiBEiRo Do NAscimENto
Subprocuradora-geral de Justiça,
para a área Jurídico-institucional

poRtARiA N.° 4.605/2018-mp/pGj
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,
r e S o l v e :
i - ConCeder e autorizar a Promotora de Justiça CrYStina 
miCHiKo taKeta moriKaWa a gozar 30 (trinta) dias de licença-Prêmio, 
referentes ao triênio 2014/2017, no período de 11/09 a 10/10/2017.
ii - ConCeder e autorizar a Promotora de Justiça eriCa 
almeida de SouSa a gozar 30 (trinta) dias de licença-Prêmio, 
referentes ao triênio 1998/2001, no período de 26/03 a 24/04/2018.
iii - ConCeder e autorizar a Promotora de Justiça eriCa 
almeida de SouSa a gozar 30 (trinta) dias restantes de 
licença-Prêmio, referentes ao triênio 1998/2001, no período de 
25/04 a 24/05/2018.
iv - ConCeder e autorizar a Promotora de Justiça PatriCia 
Pimentel rabelo andrade a gozar 30 (trinta) dias de licença-
Prêmio, referentes ao triênio 2014/2017, no período de 08/01 a 
06/02/2018.
v - ConCeder e autorizar o Promotor de Justiça WalCY 
Cezar da Silva ribeiro a gozar 30 (trinta) dias de licença-
Prêmio, referentes ao triênio 1999/2002, no período de 01 a 
30/09/2017.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça, Para a 
área JurÍdiCo-inStituCional. belém, 27 de junho de 2018.

cÂNDiDA DE jEsus RiBEiRo Do NAscimENto
Subprocuradora-geral de Justiça,
para a área Jurídico-institucional

poRtARiA N.° 4.641/2018-mp/pGj
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 a autonomia administrativa do ministério Público, 
assegurada pela Constituição Federal em seu art. 127, § 2º;
ConSiderando a competência administrativa do Procurador-
geral de Justiça, estabelecida no art. 18, inciso v, da lei 
Complementar n.º 057, de 06 de julho de 2006 (lei orgânica do 
ministério Público do estado do Pará);
ConSiderando a necessidade de assegurar a continuidade dos 
serviços no ministério Público do estado do Pará,
r e S o l v e :
SuSPender, por necessidade de serviço, o 1° período de férias 
da Promotora de Justiça leane barroS Fiuza de mello, 
estabelecidas pela Portaria nº 8.662/2017-mP/PgJ, de 18/12/2017, 
no período de 08/01 a 06/02/2018, para gozo oportuno.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça, Para a 
área JurÍdiCo-inStituCional, belém, 28 de junho de 2018.

cÂNDiDA DE jEsus RiBEiRo Do NAscimENto
Subprocuradora-geral de Justiça,
para a área Jurídico-institucional

poRtARiA Nº 4.627/2018-mp/pGj
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;
r e S o l v e:
autorizar o Promotor de Justiça raFael moreira Steinberger 
a gozar 23 (vinte e três) dias de férias, estabelecidas pela 
Portaria nº 7603/2017-mP/PgJ, de 10/11/2017, e suspensas, 
por necessidade de serviço, pela Portaria nº 8064/2017-mP/PgJ, 
de 24/11/2017, no período de 08 a 30/01/2018.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça, Para a 
área JurÍdiCo-inStituCional. belém, 28 de junho de 2018.

cÂNDiDA DE jEsus RiBEiRo Do NAscimENto
Subprocuradora-geral de Justiça,
para a área Jurídico-institucional

poRtARiA N° 4.629/2018-mp/pGj
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,
r e S o l v e:
alterar o 2º período de férias da Promotora de Justiça Silvana 
naSCimento vaz de SouSa, estabelecidas pela Portaria 
nº 6.196/2017-mP/PgJ, de 19/09/2017, no período de 18 a 
20/12/2017, para gozo de 04 a 06/10/2017.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça, Para a 
área JurÍdiCo-inStituCional. belém, 28 de junho de 2018.

cÂNDiDA DE jEsus RiBEiRo Do NAscimENto
Subprocuradora-geral de Justiça,
para a área Jurídico-institucional
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poRtARiA N° 4.606/2018-mp/pGj
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 os termos do e-mail protocolizado sob o n° 
28069/2018, datado de 12/06/2018;
r e S o l v e:
autorizar a Promotora de Justiça elaine CarvalHo CaStelo 
BRANCO, sem ônus para o Ministério Público e sem prejuízo de 
suas atribuições, a se deslocar desta capital até São Paulo - SP, 
no período de 28 a 30/06/2018, a fim de participar do I Encontro 
do “movimento nacional de mulheres do ministério Público”.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça, Para a 
área JurÍdiCo - inStituCional, belém 28 de junho de 2018.

cÂNDiDA DE jEsus RiBEiRo Do NAscimENto
Subprocuradora-geral de Justiça,
para a área Jurídico-institucional

poRtARiA N.° 4386/2018-mp/pGj
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,
r e S o l v e :
i - alterar o 1º período de férias da Promotora de Justiça 
CrYStina miCHiKo taKeta moriKaWa, estabelecidas pela 
Portaria nº 8662/2017-mP/PgJ, em 02 a 31/05/2018, para gozo 
no período de 14/05 a 12/06/2018.
ii - alterar o 2º período de férias da Promotora de Justiça 
eriCa almeida de SouSa, estabelecidas pela Portaria nº 
8662/2017-mP/PgJ, em 25/04 a 24/05/2018, para gozo no 
período de 01 a 30/11/2018.
iii - alterar o 2º período de férias do Promotor de Justiça 
laerCio guilHermino de abreu, estabelecidas pela Portaria 
nº 8662/2017-mP/PgJ, em 01 a 30/06/2018, para gozo no 
período de 04/06 a 03/07/2018.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça, Para a 
área JurÍdiCo-inStituCional, belém, 19 de junho de 2018.

cANDiDA DE jEsus RiBEiRo Do NAscimENto
Subprocuradora-geral de Justiça, para a área Jurídico-

institucional
protocolo: 334322

poRtARiA N.° 483/2018-mp/sGj-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 :
i - autorizar a servidora aliCe raFaela rodrigueS de 
AZEVEDO a gozar 9 (nove) dias restantes de férias, fixadas pela 
Portaria nº 140/2016-mP/SgJ-ta, de 2/5/2016, publicada no 
d.o.e. de 23/5/2016, e suspensas, por necessidade de serviço, 
pela Portaria nº 344/2018-mP/SgJ-ta, de 17/5/2018, publicada 
no d.o.e. de 12/6/2018, no período de 16 a 24/8/2016.
ii - autorizar a servidora ângela maria doS SantoS 
QUADROS a gozar 15 (quinze) dias restantes de férias, fixadas 
pela Portaria nº 512/2017-mP/SgJ-ta, de 1º/11/2017, publicada 
no d.o.e. de 22/11/2017, e suspensas, por necessidade de 
serviço, pela Portaria nº 344/2018-mP/SgJ-ta, de 17/5/2018, 
publicada no d.o.e. de 12/6/2018, no período de 2 a 16/12/2016.
iii - autorizar o servidor FeliPe da CoSta gieStaS a gozar 
30 (trinta) dias de férias, fixadas pela Portaria nº 677/2015-
mP/SgJ-ta, de 16/12/2015, publicada no d.o.e. de 21/12/2015, 
e suspensas, por necessidade de serviço, pela Portaria nº 
345/2018-mP/SgJ-ta, de 17/5/2018, publicada no d.o.e. de 
12/6/2018, no período de 23/1 a 21/2/2017.
iv - autorizar a servidora luiza taboSa loureiro de 
FARIAS a gozar 16 (dezesseis) dias restantes de férias, fixadas 
pela Portaria nº 226/2016-mP/SgJ-ta, de 4/7/2016, publicada no 
d.o.e. de 17/8/2016, e suspensas, por necessidade de serviço, 
pela Portaria nº 346/2018-mP/SgJ-ta, de 17/5/2018, publicada 
no d.o.e. de 12/6/2018, no período de 16/11 a 1º/12/2016.
v - autorizar o servidor manuel de JeSuS vilarinHo 
MONTEIRO a gozar 30 (trinta) dias de férias, fixadas pela 
Portaria nº 185/2016-mP/SgJ-ta, de 1º/6/2016, publicada no 
d.o.e. de 17/8/2016, e suspensas, por necessidade de serviço, 
pela Portaria nº 346/2018-mP/SgJ-ta, de 17/5/2018, publicada 
no d.o.e. de 12/6/2018, no período de 16/8 a 14/9/2016.
vi - autorizar o servidor mário luiz monteiro alCântara 
a gozar 30 (trinta) dias de férias, fixadas pela Portaria nº 
677/2015-mP/SgJ-ta, de 16/12/2015, publicada no d.o.e. de 
21/12/2015, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
Portaria nº 346/2018-mP/SgJ-ta, de 17/5/2018, publicada no 
d.o.e. de 12/6/2018, no período de 2 a 31/8/2016.
vii - autorizar o servidor valter andreY valoiS CavalCante 
a gozar 10 (dez) dias restantes de férias, fixadas pela Portaria 
nº 549/2017-mP/SgJ-ta, de 21/11/2017, publicada no d.o.e. 
de 4/12/2017, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 

Portaria nº 581/2017-mP/SgJ-ta, de 1º/12/2017, publicada no 
d.o.e. de 16/3/2018, no período de 19 a 28/4/2016.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça Para a 
área téCniCo-adminiStrativa, belém, 25 de junho de 2018.

RosA mARiA RoDRiGuEs cARvAlHo
Subprocuradora-geral de Justiça,

para a área técnico-administrativa

poRtARiA N.° 500/2018-mp/sGj-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 :
i – autorizar a servidora ana maria deirane de oliveira 
monteiro a gozar 10 (dez) dias de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 360/2018-mP/SgJ-ta, 
de 21/05/2018, no período de 11 a 20/12/2017.
ii – autorizar o servidor antonio Flávio batiSta de 
almeida a gozar 22 (vinte e dois) dias de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 344/2018-mP/SgJ-ta, 
de 17/05/2018, no período de 11/09 a 02/10/2017.
iii – autorizar a servidora barbara naSCimento moura 
Calil a gozar 13 (treze) dias de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 344/2018-mP/SgJ-ta, 
de 17/05/2018, no período de 02 a 14/08/2017.
iv – autorizar o servidor geiSmario Silva doS SantoS a 
gozar 04 (quatro) dias de férias, suspensas, por necessidade de 
serviço, pela Portaria nº 345/2018-mP/SgJ-ta, de 17/05/2018, 
no período de 19 a 22/03//2018.
v – autorizar a servidora iSabella da CoSta Ferreira 
doS anJoS a gozar 01 (um) dia de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 360/2018-mP/SgJ-ta, 
de 21/05/2018, no período de 14/12/2017.
vi – autorizar a servidora Joelma de oliveira Paulo a gozar 
22 (vinte e dois) dias de férias, suspensas, por necessidade de 
serviço, pela Portaria nº 345/2018-mP/SgJ-ta, de 17/05/2018, 
no período de 02 a 23/06//2018.
vii – autorizar o servidor Jorge Pereira SaleS Junior 
a gozar 22 (vinte e dois) dias de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 195/2018-mP/SgJ-ta, 
de 26/03/2018, no período de 28/11 a 19/12/2017.
viii – autorizar a servidora marluCe de JeSuS lima e 
Silva a gozar 16 (dezesseis) dias de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 346/2018-mP/SgJ-ta, 
de 17/05/2018, no período de 23/05 a 07/06/2017.
ix – autorizar a servidora môniCa FabÍola CavalCante 
doS anJoS a gozar 22 (vinte e dois) dias de férias, suspensas, 
por necessidade de serviço, pela Portaria nº 346/2018-mP/SgJ-
ta, de 17/05/2018, no período de 16/10 a 06/11/2017.
x – autorizar a servidora renata elen SouSa godinHo a 
gozar 18 (dezoito) dias de férias, suspensas, por necessidade de 
serviço, pela Portaria nº 346/2018-mP/SgJ-ta, de 17/05/2018, 
no período de 11 a 28/09/2017.
xi – autorizar o servidor riCardo de araúJo moura a gozar 
24 (vinte e quatro) dias de férias, suspensas, por necessidade de 
serviço, pela Portaria nº 195/2018-mP/SgJ-ta, de 26/03/2018, 
no período de 03 a 26/10/2017.
xii – autorizar o servidor roberto alexSandro PinHeiro 
barroS a gozar 08 (oito) dias de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 347/2018-mP/SgJ-ta, 
de 17/05/2018, no período de 22 a 29/01/2018.
xiii – autorizar a servidora SYmara mendeS Piedade 
CunHa a gozar 19 (dezenove) dias de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 347/2018-mP/SgJ-ta, 
de 17/05/2018, no período de 15/02 a 05/03/2018.
xiv – autorizar a servidora vaneSSa lima azevedo a gozar 
19 (dezenove) dias de férias, suspensas, por necessidade de 
serviço, pela Portaria nº 347/2018-mP/SgJ-ta, de 17/05/2018, 
no período de 11 a 29/09/2017.
xv – autorizar a servidora vivian lobato eSCÓCio de 
FariaS a gozar 09 (nove) dias de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 360/2018-mP/SgJ-ta, 
de 21/05/2018, no período de 19 a 27/01/2017.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça Para a 
área téCniCo-adminiStrativa, belém, 28 de junho de 2018.

RosA mARiA RoDRiGuEs cARvAlHo
Subprocuradora-geral de Justiça,

para a área técnico-administrativa

poRtARiA N.° 472/2018-mp/sGj-tA
A suBpRocuRADoRA-GERAl DE justiçA pARA A ÁREA 
tEcNico ADmiNistRAtivA, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela portaria nº 114/2018-mP/PgJ de 12 de janeiro de 2018,
ConSiderando o disposto no art. inciso i, do art. 5º, da 
resolução nº 024/2012-CPJ, de 20 de setembro de 2012, 
publicada no Diário Oficial do Estado, de 24/9/2012;
ConSiderando  que a equipe do Plantão institucional do 

dia 30/04/2018, por necessidade será reaproveitada no dia 
22/06/2018 (sexta-feira), dia em que a Seleção brasileira de 
Futebol jogará às 9h e que não haverá expediente neste órgão 
ministerial, conforme Portaria nº 3.717/2018-mP/PgJ, de 
28/05/2018 - publicada no doe 29/5/2018.
ConSiderando a necessidade de disponibilizar equipe de apoio 
aos senhores membros do Parquet escalados para o plantão 
institucional do segundo grau;
ConSiderando o que dispõe a Portaria nº 4204/2013-mP/
PGJ, de 9/12/2013, publicada no Diário Oficial do Estado de 
12/7/2013,
r e S o l v e:
 art. 1º - ConvoCar os servidores relacionados no anexo único 
desta Portaria para realizarem o plantão institucional junto aos 
Órgãos de execução do ministério Público do estado do Pará, no 
período de 22/06/2018.
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.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça Para a 
área téCniCo-adminiStrativa, 21 de junho de 2018.

RosA mARiA RoDRiGuEs cARvAlHo
Subprocuradora-geral de Justiça,

para a área técnico-administrativa

ANExo úNico
EscAlA DE plANtão DE sERviDoREs

pRocuRADoRiAs DE justiçA cívEl e pRocuRADoRiA 
DE justiçA cRimiNAl
pERíoDo: 22/06/2018
em observância às Portarias nº 4204/2013-mP/PgJ, de 9/7/2013 
e conforme Portaria nº 3.717/2018-mP/PgJ, de 28/05/2018 - 
publicada no doe 29/5/2018, ambas publicada no site do 
ministério Público do estado do Pará.
DiA 22/06/2018
rePreSentante do quadro téCniCo-JurÍdiCo
Helida Helena oliveira melul (Criminal)
mariana CunHa oliveira (Cível)
CamYlle  Ferreira da Silva (infância)
rePreSentante da equiPe multidiSCiPlinar
maria luzia CoSta FreitaS Pereira (infância)
Apoio ADmiNistRAtivo
miCHelle barboSa de brito (Cível/Criminal)
miCHelle da CoSta tavareS barradaS (Cível/Criminal)
oFiCial de ServiçoS auxiliareS
iSrael doS SantoS mendonça( Cível/Criminal)
JoSieldo reiS do naSCimento (infância)
AuxiliAR DE sERviços DE mANutENção
george amilton gonçalveS da Silva (Cível/Criminal e 
infância)
AuxiliAR DE sERviços GERAis
Joao odilSon Siqueira da Silva (Cível/Criminal)
JoSe de Fatima Ferreira lima (Procuradoria Cível/Criminal)
CéSar rogerio Silva Pinto (infância)
motoRistA
ConForme eSCala de Serviço de motoriSta terCeirizado 
(Cível/Criminal)
ConForme eSCala de Serviço de motoriSta terCeirizado 
(infância)
ConForme eSCala de Serviço de motoriSta terCeirizado 
(Procuradoria Cível/Criminal)

RosA mARiA RoDRiGuEs cARvAlHo
Subprocuradora-geral de Justiça,

para a área técnico-administrativa

poRtARiA N.° 462/2018-mp/sGj-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 :
i - SuSPender, por necessidade de serviço, as férias do 
servidor ailton roCHa da Silva, estabelecidas pela Portaria 
nº 475/2017-mP/SgJ-ta, no período de 19/06 a 18/07/2017, 
a contar de 17/07/2017, e autorizar o gozo dos 2 (dois) dias 
restantes de férias para o período de 16 a 17/08/2017.
ii - SuSPender, por necessidade de serviço, as férias da servidora 
ana CHriStina braga de lemoS, estabelecidas pela Portaria nº 
677/2015-mP/SgJ-ta, no período de 07/01 a 05/02/2016, a contar 
de 01/02/2016, e autorizar o gozo dos 5 (cinco) dias restantes de 
férias para o período de 06 a 10/06/2016.
iii - SuSPender, por necessidade de serviço, as férias da servidora 
ana Claudia de azevedo banHoS, estabelecidas pela Portaria 
nº 505/2016-mP/SgJ-ta, no período de 16/08 a 14/09/2016, 
a contar de 02/09/2016, e autorizar o gozo dos 13 (treze) dias 
restantes de férias para o período de 22/11 a 04/12/2016.
iv - SuSPender, por necessidade de serviço, as férias 
da servidora ana Paula nogueira de arauJo FariaS, 
estabelecidas pela Portaria nº 677/2015-mP/SgJ-ta, no período 
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de 15/10 a 13/11/2016, a contar de 27/10/2016, e autorizar o 
gozo dos 18 (dezoito) dias restantes de férias para o período de 
09 a 26/01/2017.
v - SuSPender, por necessidade de serviço, as férias da 
servidora bianCa eliSe naSCimento Ferreira, estabelecidas 
pela Portaria nº 514/2016-mP/SgJ-ta, no período de 31/10 a 
29/11/2016, a contar de 11/11/2016, e autorizar o gozo dos 19 
(dezenove) dias restantes de férias para o período de 28/11 a 
16/12/2016.
vi - SuSPender, por necessidade de serviço, as férias do 
servidor breno inaCio gaioSo, estabelecidas pela Portaria 
nº 472/2016-mP/SgJ-ta, no período de 28/11 a 13/12/2016, 
a contar de 09/12/2016, e autorizar o gozo dos 5 (cinco) dias 
restantes de férias para o período de 20 a 24/03/2017.
vii - SuSPender, por necessidade de serviço, as férias da 
servidora Camila Silva Cruz, estabelecidas pela Portaria nº 
328/2016-mP/SgJ-ta, no período de 01 a 30/09/2016, a contar 
de 07/09/2016, e autorizar o gozo dos 24 (vinte e quatro) dias 
restantes de férias para o período de 23/11 a 16/12/2016.
viii - SuSPender, por necessidade de serviço, as férias da 
servidora Carmem luCia doS SantoS leal, estabelecidas 
pela Portaria nº 615/2017-mP/SgJ-ta, no período de 02/04 
a01/05/2018, a contar de 17/04/2018, e autorizar o gozo dos 
15 (quinze) dias restantes de férias para o período de 02 a 
16/07/2018.
ix - SuSPender, por necessidade de serviço, as férias da 
servidora deniSe maia Carneiro, estabelecidas pela Portaria 
nº 496/2016-mP/SgJ-ta, no período de 16/01 a 14/02/2017, 
a contar de 16/01/2017, e autorizar o gozo dos 20 (vinte) dias 
restantes de férias para o período de 12/06 a 01/07/2017.
x - SuSPender, por necessidade de serviço, as férias da servidora 
eva PinHeiro bitar garCia, estabelecidas pela Portaria nº 
86/2017-mP/SgJ-ta, no período de 19/11 a 28/12/2016, a 
contar de 05/12/2016, e autorizar o gozo dos 24 (vinte e quatro) 
dias restantes de férias para o período de 16/01 a 08/02/2017.
xi - SuSPender, por necessidade de serviço, as férias da 
servidora Heliana maria de FranCa meSSiaS, estabelecidas 
pela Portaria nº 103/2016-mP/SgJ-ta, no período de 11/02 a 
11/03/2016, a contar de 04/03/2016, e autorizar o gozo dos 8 
(oito) dias restantes de férias para o período de 18 a 25/08/2016.
xii - SuSPender, por necessidade de serviço, as férias da 
servidora JeSSiKa eliSea martinS de aquino, estabelecidas 
pela Portaria nº 365/2018-mP/SgJ-ta, no período de 12/09 
a 11/10/2016, a contar de 07/10/2016, e autorizar o gozo 
dos 5 (cinco) dias restantes de férias para o período de 21 a 
25/11/2016.
xiii - SuSPender, por necessidade de serviço, as férias da 
servidora lena Claudia lobato de alexandria lYnCH, 
estabelecidas pela Portaria nº 319/2018-mP/SgJ-ta, no período 
de 23/04 a 15/05/2018, a contar de 02/05/2018, e autorizar o 
gozo dos 14 (quatorze) dias restantes de férias para o período 
de 02 a 15/07/2018.
xiv - SuSPender, por necessidade de serviço, as férias 
da servidora marinette virginia doS SantoS Peixoto, 
estabelecidas pela Portaria nº 452/2018-mP/SgJ-ta, no período 
de 15/02 a 15/03/2016, a contar de 01/03/2016, e autorizar o 
gozo dos 15 (quinze) dias restantes de férias para o período de 
04 a 18/04/2016.
xv - SuSPender, por necessidade de serviço, as férias da 
servidora maira brilHante Correa neveS, estabelecidas 
pela Portaria nº 373/2018-mP/SgJ-ta, no período de 19/02 a 
20/03/2018, a contar de 02/03/2018, e autorizar o gozo dos 19 
(dezenove) dias restantes de férias para o período de 18/06 a 
06/07/2018.
xvi - SuSPender, por necessidade de serviço, as férias do 
servidor marCio JoSe roCHa rodrigueS, estabelecidas 
pela Portaria nº 678/2015-mP/SgJ-ta, no período de 18/11 a 
17/12/2016, a contar de 05/12/2016, e autorizar o gozo dos 
13 (treze) dias restantes de férias para o período de 06 a 
18/12/2017.
xvii - SuSPender, por necessidade de serviço, as férias do 
servidor neStor orlando mileo FilHo, estabelecidas pela 
Portaria nº 37/2018-mP/SgJ-ta, no período de 02 a 31/05/2018, 
a contar de 07/05/2018, e autorizar o gozo dos 25 (vinte e cinco) 
dias restantes de férias para o período de 26/11 a 20/12/2018.
xviii - SuSPender, por necessidade de serviço, as férias do 
servidor Pedro gleuCianio FariaS moreira, estabelecidas 
pela Portaria nº 384/2017-mP/SgJ-ta, no período de 15/05 a 
13/06/2017, a contar de 26/05/2017, e autorizar o gozo dos 
19 (dezenove) dias restantes de férias para o período de 10 a 
28/07/2017.
xix - SuSPender, por necessidade de serviço, as férias da 
servidora valeria luCia Silva PaPaleo PaeS, estabelecidas 
pela Portaria nº 37/2018-mP/SgJ-ta, no período de 02 a 
31/05/2018, a contar de 07/05/2018, e autorizar o gozo dos 25 
(vinte e cinco) dias restantes de férias para o período de 26/11 
a 20/12/2018.
xx - SuSPender, por necessidade de serviço, as férias do 
servidor WilSon de oliveira, estabelecidas pela Portaria nº 

677/2015-mP/SgJ-ta, no período de 07/08 a 05/09/2016, e 
autorizar o gozo dos 30 (trinta) dias de férias para o período de 
09/01 a 07/02/2017.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça, Para a 
área téCniCo-adminiStrativa, belém, 21 de junho de 2018.

RosA mARiA RoDRiGuEs cARvAlHo
Subprocuradora-geral de Justiça,

para a área técnico-administrativa

poRtARiA N.° 463/2018-mp/sGj-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 :
autorizar a servidora Sabrina brabo de arauJo CarvalHo, 
técnico especializado - odontólogo, a participar da xii Semana 
da Saúde da uePa, no período de 16 a 19/05/2018, a ser 
realizado nesta capital.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça Para a 
área téCniCo-adminiStrativa, belém, 21 de junho de 2018.

RosA mARiA RoDRiGuEs cARvAlHo
Subprocuradora-geral de Justiça,

para a área técnico-administrativa

poRtARiA N.° 445/2018-mp/sGj-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 :
i - autorizar o servidor João marCelo FonSeCa martinS 
a gozar 6 (seis) dias restantes de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 888/2012-mP/SgJ-ta, 
no período de 09 a 14/01/2017.
ii - autorizar o servidor JonaelSon vaSConCeloS CoSta 
a gozar 14 (quatorze) dias restantes de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 369/2016-mP/SgJ-ta, 
no período de 06 a 19/12/2016.
iii - autorizar o servidor JoSe alberto baPtiSta SantoS 
Junior a gozar 15 (quinze) dias restantes de férias, suspensas, 
por necessidade de serviço, pela Portaria nº 58/2016-mP/SgJ-
ta, no período de 04 a 18/07/2016.
iv - autorizar o servidor JoSé ribamar barroS da Cruz 
a gozar 30 (trinta) dias de férias, suspensas, por necessidade 
de serviço, pela Portaria nº 58/2016-mP/SgJ-ta, no período de 
13/06 a 12/07/2016.
v - autorizar o servidor JoSé ribamar barroS da Cruz 
a gozar 30 (trinta) dias de férias, suspensas, por necessidade 
de serviço, pela Portaria nº 129/2018-mP/SgJ-ta, no período de 
14/05 a 12/06/2018.
vi - autorizar a servidora Julieta maria amorim danin a 
gozar 21 (vinte e um) dias restantes de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 38/2017-mP/SgJ-ta, no 
período de 28/02 a 20/03/2018.
vii - autorizar a servidora lariSSa da Silva lemoS a gozar 
30 (trinta) dias de férias, suspensas, por necessidade de serviço, 
pela Portaria nº 116/2018-mP/SgJ-ta, no período de 08/01 a 
06/02/2018.
viii - autorizar a servidora lidiane do SoCorro da 
CoSta FariaS a gozar 30 (trinta) dias de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 442/2017-mP/SgJ-ta, 
no período de 20/06 a 19/07/2017.
ix - autorizar a servidora lila roSa de SouSa bemerguY a 
gozar 30 (trinta) dias de férias, suspensas, por necessidade de 
serviço, pela Portaria nº 49/2018-mP/SgJ-ta, no período de 02 
a 31/07/2018.
x - autorizar a servidora liliana nazaretH doS SantoS 
Pereira a gozar 30 (trinta) dias de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 53/2018-mP/SgJ-ta, no 
período de 18/06 a 17/07/2018.
xi - autorizar a servidora luCenilda meSquita da Silva 
a gozar 30 (trinta) dias de férias, suspensas, por necessidade 
de serviço, pela Portaria nº 442/2017-mP/SgJ-ta, no período de 
20/03 a 18/04/2017.
xii - autorizar o servidor luiz leomar gomeS de FariaS 
Junior a gozar 30 (trinta) dias de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 524/2017-mP/SgJ-ta, 
no período de 20/03 a 18/04/2017.
xiii - autorizar a servidora luiza taboSa loureiro 
de FariaS a gozar 30 (trinta) dias de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 252/2018-mP/SgJ-ta, 
no período de 21/05 a 19/06/2018.
xiv - autorizar o servidor mabio da Silva Furtado a gozar 30 
(trinta) dias de férias, suspensas, por necessidade de serviço, pela 
Portaria nº 442/2017-mP/SgJ-ta, no período de 03/07 a 01/08/2017.
xv - autorizar a servidora marCia gliCe lameira arauJo 
lima a gozar 6 (seis) dias restantes de férias, suspensas, por 

necessidade de serviço, pela Portaria nº 515/2016-mP/SgJ-ta, 
no período de 18 a 23/10/2016.
xvi - autorizar o servidor marCio de oliveira mendeS a 
gozar 30 (trinta) dias de férias, suspensas, por necessidade de 
serviço, pela Portaria nº 116/2018-mP/SgJ-ta, no período de 
14/06 a 13/07/2018.
xvii - autorizar o servidor marCio Saraiva KaliFFe a gozar 
4 (quatro) dias restantes de férias, suspensas, por necessidade 
de serviço, pela Portaria nº 329/2016-mP/SgJ-ta, no período de 
25 a 28/07/2016.
xviii - autorizar o servidor marCio Saraiva KaliFFe a 
gozar 26 (vinte e seis) dias restantes de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 68/2018-mP/SgJ-ta, no 
período de 18/06 a 13/07/2018.
xix - autorizar a servidora maria aPareCida da Silva 
arauJo a gozar 30 (trinta) dias de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 292/2018-mP/SgJ-ta, 
no período de 12/06 a 11/07/2018.
xx - autorizar a servidora maria doloreS aFonSo lobato 
da Silva a gozar 30 (trinta) dias de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 252/2018-mP/SgJ-ta, 
no período de 01 a 30/03/2018.
xxi - autorizar a servidora maria gorette Prado do 
Couto leite a gozar 30 (trinta) dias de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 58/2016-mP/SgJ-ta, no 
período de 04/07 a 02/08/2016.
xxii - autorizar o servidor mario naSCimento moura a 
gozar 15 (quinze) dias restantes de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 551/2017-mP/SgJ-ta, 
no período de 22/09 a 06/10/2016.
xxiii - autorizar a servidora melina martinHo de matoS 
a gozar 17 (dezessete) dias restantes de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 422/2018-mP/SgJ-ta, 
no período de 04 a 20/06/2018.
xxiv - autorizar a servidora naiara tHaiS gurgel 
magalHaeS aireS a gozar 11 (onze) dias restantes de 
férias, suspensas, por necessidade de serviço, pela Portaria nº 
392/2016-mP/SgJ-ta, no período de 03 a 13/10/2016.
xxv - autorizar a servidora naiara tHaiS gurgel 
magalHaeS aireS a gozar 11 (onze) dias restantes de 
férias, suspensas, por necessidade de serviço, pela Portaria nº 
513/2017-mP/SgJ-ta, no período de 06 a 16/08/2018.
xxvi - autorizar o servidor naldSon luiS teixeira FreitaS 
a gozar 30 (trinta) dias de férias, suspensas, por necessidade 
de serviço, pela Portaria nº 622/2017-mP/SgJ-ta, no período de 
14/06 a 13/07/2018.
xxvii - autorizar a servidora natHalia miranda abdon 
a gozar 5 (cinco) dias restantes de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 515/2016-mP/SgJ-ta, 
no período de 24 a 28/10/2016.
xxviii - autorizar a servidora natHalia miranda abdon 
a gozar 14 (quatorze) dias restantes de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 346/2018-mP/SgJ-ta, 
no período de 06 a 19/06/2018.
xxix - autorizar o servidor neibSon danilo Ferreira 
barroS a gozar 30 (trinta) dias de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 338/2017-mP/SgJ-ta, 
no período de 02 a 31/05/2018.
xxx - autorizar o servidor neStor orlando mileo FilHo 
a gozar 10 (trinta) dias restantes de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 472/2015-mP/SgJ-ta, 
no período de 25/10 a 03/11/2016.
xxxi - autorizar a servidora Paula alveS biSi doS SantoS 
a gozar 16 (dezesseis) dias restantes de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 346/2018-mP/SgJ-ta, 
no período de 10 a 25/07/2017.
xxxii - autorizar o servidor Pedro Paulo vieira Silva a 
gozar 30 (trinta) dias de férias, suspensas, por necessidade de 
serviço, pela Portaria nº 1174/2006-mP/SgJ-ta, no período de 
13/10 a11/11/2016.
xxxiii - autorizar o servidor raFael martinS Ferreira 
a gozar 8 (oito) dias restantes de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 133/2018-mP/SgJ-ta, 
no período de 04 a 11/06/2018.
xxxiv - autorizar a servidora raquel Correa de almeida 
a gozar 9 (nove) dias restantes de férias, suspensas, por 
necessidade de serviço, pela Portaria nº 47/2018-mP/SgJ-ta, no 
período de 23 a 31/05/2018.
xxxv - autorizar a servidora renata CriStina de matoS 
martinS a gozar 19 (dezenove) dias restantes de férias, 
suspensas, por necessidade de serviço, pela Portaria nº 
502/2016-mP/SgJ-ta, no período de 09 a 27/01/2017.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça Para a 
área téCniCo-adminiStrativa, belém, 14 de junho de 2018.

RosA mARiA RoDRiGuEs cARvAlHo
Subprocuradora-geral de Justiça,

para a área técnico-administrativa
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poRtARiA N.° 391/2018-mp/sGj-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 :
i - ConCeder 30 (trinta) dias de férias regulamentares à 
servidora eleniSe neveS teixeira, referentes ao exercício 
2017/2018, e autorizar o gozo no período de 11/6 a 
10/7/2018.
ii - ConCeder 30 (trinta) dias de férias regulamentares à 
servidora taYnara martinS da Silva, referentes ao exercício 
2017/2018, e autorizar o gozo no período de 4/6 a 3/7/2018.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça Para a 
área téCniCo-adminiStrativa, belém, 29 de maio de 2018

RosA mARiA RoDRiGuEs cARvAlHo
Subprocuradora-geral de Justiça,
para área técnico-administrativa

poRtARiA N.° 404/2018-mp/sGj-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:
i - deSignar a servidora ana beatriz PedroSo botelHo 
PiCanço, auxiliar de administração, para exercer a função 
gratificada de Chefe de Unidade de Apoio, durante as férias da 
titular, bárbara veiga Ferreira roSa, no período de 14 a 
16/5/2018.
ii - deSignar o servidor eronilSon melo de Souza, auxiliar 
de Administração, para exercer a função gratificada de Chefe 
de apoio das Promotorias do interior, durante a licença para 
tratamento de saúde do titular, Heliana maria de França 
meSSiaS, nos períodos de 7 a 8/5/2018 e 10 a 11/5/2018.
iii - deSignar o servidor gilvandro luÍS de araúJo, auxiliar 
de Serviços Gerais, para exercer a função gratificada de Chefe 
do Serviço de documentação, durante o afastamento da titular, 
elaine CriStina naSCimento do naSCimento, no período 
de 21 a 25/5/2018.
iv - deSignar o servidor João eduardo bonatto CoSta, 
Auxiliar de Administração, para exercer a função gratificada de 
Chefe de apoio das Promotorias do interior, durante as férias do 
titular, emanuel tadeu CoutinHo maCHado, no período de 
18/6 a 17/7/2018.
v - deSignar o servidor Hugo teixeira reSende, técnico 
em Informática, para exercer a função gratificada de Chefe de 
apoio das Promotorias do interior, durante as férias do titular, 
antônio doS SantoS motta, no período de 22 a 24/5/2018.
vi - deSignar a servidora Sizete medeiroS do naSCimento, 
técnico - biblioteconomista, para exercer o cargo de assistência 
intermediária de Chefe da divisão de biblioteca, durante o 
afastamento do titular, luCilene da Silva amaral, nos dias 
16, 19 e 20/3/2018.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça, Para a 
área téCniCo-adminiStrativa, belém, 30 de maio de 2018.

RosA mARiA RoDRiGuEs cARvAlHo
Subprocuradora-geral de Justiça,

para a área técnico-administrativa

poRtARiA N.° 482/2018-mp/sGj-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; e
ConSiderando os termos do ofício nº 0102/2018-mP/depto de 
informática, datado de 16/5/2018;
ConSiderando as manifestações dos departamento de 
informática e do departamento de obras e manutenção, 
acolhidas in totum,
r e S o l v e:
i - deSignar os servidores vanner FernandeS vaSConCelloS, 
anderSon SantoS de SouSa, luCileo Fernando PeSSoa 
maia, émerSon bruno de oliveira gomeS, Floriano 
KenJi YoKoYama e mÓiSeS barCeSSat para, sem prejuízo de 
suas atribuições, comporem grupo de trabalho com o objetivo 
de, no prazo de 3 (três) meses, apresentar proposta viável de 
construção de um novo “data Center” para o ministério Público 
do estado do Pará.
ii – esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça, Para a 
área téCniCo-adminiStrativa, belém, 25 de junho de 2018.

RosA mARiA RoDRiGuEs cARvAlHo
Subprocuradora-geral de Justiça,

para a área técnico-administrativa.

poRtARiA N.° 465/2018-mp/sGj-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 :
i - autorizar o servidor alexandre da Silveira SamPaio 
NETO a gozar 30 (trinta) dias de férias, fixadas pela Portaria 
nº 614/2017-mP/SgJ-ta, de 18/12/2017, publicada no d.o.e. 
de 20/12/2017, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
Portaria nº 297/2018-mP/SgJ-ta, de 20/4/2018, publicada no 
d.o.e. de 17/4/2018, no período de 25/6 a 24/7/2018.
ii - autorizar o servidor alexon doS SantoS gomeS a gozar 
30 (trinta) dias de férias, fixadas pela Portaria nº 496/2016-
mP/SgJ-ta, de 15/12/2016, publicada no d.o.e. de 23/12/2016, 
e suspensas, por necessidade de serviço, pela Portaria nº 
531/2017-mP/SgJ-ta, de 16/11/2017, publicada no d.o.e. de 
22/11/2017, no período de 2 a 31/7/2018.
iii - autorizar o servidor aliSSon Silva diaS a gozar 30 
(trinta) dias de férias, fixadas pela Portaria nº 497/2016-MP/
SgJ-ta, de 15/12/2016, publicada no d.o.e. de 23/12/2016, 
e suspensas, por necessidade de serviço, pela Portaria nº 
338/2017-mP/SgJ-ta, de 7/8/2017, publicada no d.o.e. de 
30/8/2017, no período de 6/8 a 4/9/2018.
iv - autorizar o servidor aliSSon Silva diaS a gozar 30 
(trinta) dias de férias, fixadas pela Portaria nº 615/2017-MP/
SgJ-ta, de 18/12/2017, publicada no d.o.e. de 20/12/2017, e 
suspensas, por necessidade de serviço, pela Portaria nº 85/2018-
mP/SgJ-ta, de 21/2/2018, publicada no d.o.e. de 6/3/2018, no 
período de 10/9 a 9/10/2018.
v - autorizar a servidora ana Carolina vieira bezerra 
GOMES a gozar 16 (dezesseis) dias restantes de férias, fixadas 
pela Portaria nº 478/2017-mP/SgJ-ta, de 10/10/2017, publicada 
no d.o.e. de 20/10/2017, e suspensas, por necessidade de 
serviço, pela Portaria nº 488/2017-mP/SgJ-ta, de 18/10/2017, 
publicada no d.o.e. de 1º/11/2017, no período de 4 a 19/6/2018.
vi - autorizar o servidor antônio Junio FariaS da Silva 
a gozar 30 (trinta) dias de férias, fixadas pela Portaria nº 
615/2017-mP/SgJ-ta, de 18/12/2017, publicada no d.o.e. de 
20/12/2017, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
Portaria nº 49/2018-mP/SgJ-ta, de 5/2/2018, publicada no 
d.o.e. de 16/3/2018, no período de 4/6 a 3/7/2018.
vii - autorizar a servidora Cláudia aYreS regiS a gozar 
25 (vinte e cinco) dias restantes de férias, fixadas pela Portaria 
nº 438/2017-mP/SgJ-ta, de 26/8/2017, publicada no d.o.e. 
de 26/10/2017, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
Portaria nº 534/2017-mP/SgJ-ta, de 16/11/2017, publicada no 
d.o.e. de 22/11/2017, no período de 14/6 a 8/7/2018.
viii - autorizar a servidora deniSe maia Carneiro a gozar 
15 (quinze) dias restantes de férias, fixadas pela Portaria nº 
677/2015-mP/SgJ-ta, de 16/12/2015, publicada no d.o.e. de 
21/12/2015, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
Portaria nº 58/2016-mP/SgJ-ta, de 29/2/2016, publicada no 
d.o.e. de 27/4/2016, no período de 9 a 23/7/2018.
ix - autorizar a servidora diná rodrigueS de matoS da 
SILVA a gozar 30 (trinta) dias de férias, fixadas pela Portaria 
nº 614/2017-mP/SgJ-ta, de 18/12/2017, publicada no d.o.e. 
de 20/12/2017, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
Portaria nº 116/2018-mP/SgJ-ta, de 5/3/2018, publicada no 
d.o.e. de 16/3/2018, no período de 19/7 a 17/8/2018.
x - autorizar o servidor edWaldo loPeS da Silva a gozar 
30 (trinta) dias de férias, fixadas pela Portaria nº 614/2017-
mP/SgJ-ta, de 18/12/2017, publicada no d.o.e. de 20/12/2017, 
e suspensas, por necessidade de serviço, pela Portaria nº 
116/2018-mP/SgJ-ta, de 5/3/2018, publicada no d.o.e. de 
16/3/2018, no período de 9/7 a 7/8/2018.
xi - autorizar a servidora emaYra lima leite a gozar 
11 (onze) dias restantes de férias, fixadas pela Portaria nº 
518/2017-mP/SgJ-ta, de 7/11/2017, publicada no d.o.e. de 
22/11/2017, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
Portaria nº 624/2017-mP/SgJ-ta, de 18/12/2017, publicada no 
d.o.e. de 18/1/2018, no período de 20 a 30/7/2018.
xii - autorizar o servidor Fernando Pedro Pena Furtado a 
gozar 15 (quinze) dias restantes de férias, fixadas pela Portaria 
nº 614/2017-mP/SgJ-ta, de 18/12/2017, publicada no d.o.e. 
de 20/12/2017, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
Portaria nº 252/2018-mP/SgJ-ta, de 10/4/2018, publicada no 
d.o.e. de 25/4/2018, no período de 16 a 30/8/2018.
xiii - autorizar a servidora JéSSiKa eliSéa martinS de 
AQUINO a gozar 9 (nove) dias restantes de férias, fixadas pela 
Portaria nº 438/2017-mP/SgJ-ta, de 26/9/2017, publicada no 
d.o.e. de 26/10/2017, e suspensas, por necessidade de serviço, 
pela Portaria nº 534/2017-mP/SgJ-ta, de 16/11/2017, publicada 
no d.o.e. de 18/1/2018, no período de 2 a 10/5/2018.
xiv - autorizar a servidora JéSSiCa vieira de SouSa a gozar 
17 (dezessete) dias restantes de férias, fixadas pela Portaria 
nº 438/2017-mP/SgJ-ta, de 26/9/2017, publicada no d.o.e. 
de 26/10/2017, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
Portaria nº 624/2017-mP/SgJ-ta, de 18/12/2017, publicada no 
d.o.e. de 18/1/2018, no período de 29/8 a 14/9/2018.

xv - autorizar o servidor JuCélio lima loPeS a gozar 30 
(trinta) dias de férias, fixadas pela Portaria nº 614/2017-MP/
SgJ-ta, de 18/12/2017, publicada no d.o.e. de 20/12/2017, e 
suspensas, por necessidade de serviço, pela Portaria nº 48/2018-
mP/SgJ-ta, de 5/2/2018, publicada no d.o.e. de 20/3/2018, no 
período de 5/7 a 3/8/2108.
xvi - autorizar a servidora luana Camile Seabra gonçalveS 
FEIO a gozar 16 (dezesseis) dias restantes de férias, fixadas pela 
Portaria nº 614/2017-mP/SgJ-ta, de 18/12/2017, publicada no 
d.o.e. de 20/12/2017, e suspensas, por necessidade de serviço, 
pela Portaria nº 182/2018-mP/SgJ-ta, de 22/3/2018, publicada 
no d.o.e. de 5/4/2018, no período de 29/5 a 13/6/2018.
xvii - autorizar a servidora márCia betHânia de albuquerque 
VINAGRE a gozar 17 (dezessete) dias restantes de férias, fixadas 
pela Portaria nº 292/2014-mP/SgJ-ta, de 29/8/2014, publicada 
no d.o.e. de 6/10/2014, e suspensas, por necessidade de serviço, 
pela Portaria nº 355/2014-mP/SgJ-ta, de 6/10/2104, publicada no 
d.o.e. de 7/3/2016, no período de 3 a 19/7/2018.
xviii - autorizar o servidor márCio JoSé SantoS da 
SILVA a gozar 30 (trinta) dias de férias, fixadas pela Portaria 
nº 3340/2009-mP/SgJ-ta, de 17/12/2009, publicada no d.o.e. 
de 21/12/2009, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
Portaria nº 2061/2010-mP/SgJ-ta, de 30/7/2010, publicada no 
d.o.e. de 9/8/2010, no período de 11/6 a 10/7/2018.
xix - autorizar a servidora roSane SouSa de brito a gozar 
30 (trinta) dias de férias, fixadas pela Portaria nº 614/2017-
mP/SgJ-ta, de 18/12/2017, publicada no d.o.e. de 20/12/2017, 
e suspensas, por necessidade de serviço, pela Portaria nº 
347/2018-mP/SgJ-ta, de 17/5/2018, publicada no d.o.e. de 
6/6/2018, no período de 13/6 a 12/7/2018.
xx - autorizar a servidora SÍlvia Helena Paiva lima a 
gozar 15 (quinze) dias restantes de férias, fixadas pela Portaria 
nº 615/2017-mP/SgJ-ta, de 18/12/2017, publicada no d.o.e. 
de 20/12/2017, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
Portaria nº 292/2018-mP/SgJ-ta, de 19/4/2018, publicada no 
d.o.e. de 25/4/2018, no período de 2 a 16/7/2018.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça Para a 
área téCniCo-adminiStrativa, belém, 21 de junho de 2018.

RosA mARiA RoDRiGuEs cARvAlHo
Subprocuradora-geral de Justiça,

para a área técnico-administrativa

poRtARiA N.° 466/2018-mp/sGj-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 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora 
Fernanda aCatauaSSú de araúJo, referentes ao exercício 
2017/2018, e autorizar o gozo no período de 3/9 a 2/10/2018.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça Para a 
área téCniCo-adminiStrativa, belém, 21 de junho de 2018.

RosA mARiA RoDRiGuEs cARvAlHo
Subprocuradora-geral de Justiça,
para área técnico-administrativa

protocolo: 334297

ExtRAto DE poRtARiA
poRtARiA N°. 4741/2018-mp/pGj

o pRocuRADoR-GERAl DE justiçA, usando de suas 
atribuições legais,
r e So l v e:
deSignar o servidor eduardo de oliveria duarte para 
atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Processo Administrativo 
nº 132/2017-SgJ-ta, como técnico-Contador, para análise da 
documentação contábil, em substituição a servidora moniCa 
Fabiola CavalCante doS anJoS designada pela Portaria nº. 
2924/2018-mP/PgJ de 03/05/2018.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete do ProCurador-geral de JuStiça, belém, 03 de 
julho de 2018.

GilBERto vAlENtE mARtiNs
Procurador-geral de Justiça

protocolo: 333927

DEsiGNAR sERviDoR

poRtARiA N.º 4785/2018-mp/pGj
o pRocuRADoR-GERAl DE justiçA, usando de suas 
atribuições legais,
ConSiderando o disposto no art. 56, inciso ix, da lei 
Complementar nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do 
ministério Público do estado do Pará);
r e S o l v e:
deSignar a Promotora de Justiça regiane brito CoelHo 
ozanan para atuar nos autos do inquérito Civil, SimP n.º 
000062-036/2017,  nos termos da decisão do egrégio Conselho 
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Superior do ministério Público, bem como o que dispõe o artigo 
57, parágrafo único, da lei Complementar estadual nº 057/2006.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da ProCuradoria-geral de JuStiça, belém, 04 
de julho de 2018.

GilBERto vAlENtE mARtiNs
Procurador-geral de Justiça

poRtARiA N.º 4786/2018-mp/pGj
o pRocuRADoR-GERAl DE justiçA, usando de suas 
atribuições legais,
ConSiderando o disposto no art. 56, inciso ix, da lei 
Complementar nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do 
ministério Público do estado do Pará);
r e S o l v e:
deSignar a Promotora de Justiça maria Claudia vitorino 
gadelHa para atuar nos autos do inquérito Civil, SimP n.º 
006789-030/2017,  nos termos da decisão do egrégio Conselho 
Superior do ministério Público, bem como o que dispõe o artigo 
57, parágrafo único, da lei Complementar estadual nº 057/2006.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da ProCuradoria-geral de JuStiça, belém, 04 
de julho de 2018.

GilBERto vAlENtE mARtiNs
Procurador-geral de Justiça

poRtARiA N.º 4787/2018-mp/pGj
o pRocuRADoR-GERAl DE justiçA, usando de suas 
atribuições legais,
ConSiderando o disposto no art. 56, inciso ix, da lei 
Complementar nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do 
ministério Público do estado do Pará);
r e S o l v e:
deSignar a Promotora de Justiça daniel Henrique queiroz 
azevedo para atuar nos autos do inquérito Civil, SimP n.º 
000195-150/2014, nos termos da decisão do egrégio Conselho 
Superior do ministério Público, bem como o que dispõe o artigo 
57, parágrafo único, da lei Complementar estadual nº 057/2006.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da ProCuradoria-geral de JuStiça, belém, 04 
de julho de 2018.

GilBERto vAlENtE mARtiNs
Procurador-geral de Justiça

protocolo: 334328

ERRAtA

ERRAtA DE puBlicAção
ExtRAto DE tERmo ADitivo Ao coNtRAto 036/2016-mp/pA
núm. do termo aditivo: 5º
núm. do Contrato: 036/2016-mp/pA.
Partes: ministério público do Estado do pará e a Empresa 
ARRAis & ciA ltDA.
Objeto e Justificativa do Aditamento: serviço de locação de 
veículos com motorista, Polo Belém II. Prorrogação do 
prazo de vigência.
data de assinatura: 29/06/2018.
vigência do aditamento: 01/07/2018 a 31/08/2018.
ordenador responsável: Dr. Gilberto valente martins.

Publicação Original: Quarta-feira, 04 de julho de 2018 
DiÁRio oficiAl Nº 33649 –p. 109 - protocolo: 332710

protocolo: 333932

coNtRAto

ExtRAto DE coNtRAto 050/2018-mp/pA
Núm. do contrato: 051/2018-mp/pA

Pregão Eletrônico nº: 031/2017-MP/PA.
ata de registro de Preços nº: 076/2017-mP/Pa.
Partes: ministério Público do estado do Pará e a empresa a.r.S. 
ComérCio ltda-ePP (CnPJ 01.741.868/0001-05).
Objeto: serviços de produção gráfica e instalação de materiais 
de comunicação visual para campanhas, eventos institucionais 
e sinalização interna e externa de imóveis do ministério Público 
do estado do Pará.
data da assinatura: 04/07/2018.
vigência: 06/07/2018 a 05/01/2019.
valor total: r$ 76.040,00 (setenta e seis mil e quarenta reais).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.092.1434.8325.
elemento de despesa: 3390-39.
Fonte de recurso: 0101.
Foro: belém.
ordenador responsável: Dr. Gilberto valente martins, 
procurador-Geral de justiça.

protocolo: 333926

ExtRAto DE coNtRAto 051/2018-mp/pA
Núm. do contrato: 051/2018-mp/pA

Dispensa de licitação nº: 024/2018-mp/pA.
Partes: ministério público do Estado do pará e a Empresa 
cApEmisA sEGuRADoRA DE viDA E pREviDêNciA s/A 
(cNpj 08.602.745/0001-32).
objeto: Serviços de seguro múltiplo contra acidentes 
pessoais para estagiários.
data da assinatura: 04/07/2018.
vigência: 06/07/2018 a 05/07/2019.
valor total: R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais).
dotação orçamentária: Atividade: 12101.03.122.1434.8331.
elemento de despesa: 3390-39.
Fonte de recurso: 0101.
Foro: Belém.
ordenador responsável: Dr. Gilberto valente martins, 
procurador-Geral de justiça.

protocolo: 333920

ExtRAto DE poRtARiA
poRtARiA N°. 4740/2018-mp/pGj
o pRocuRADoR-GERAl DE justiçA, usando de suas 
atribuições legais,
r e So l v e:
deSignar a servidora luCianna Saraiva monteiro de 
brito para atuar, no Chamamento Público vinculado ao Processo 
administrativo nº 272/2017-SgJ-ta, como membro da Comissão 
de Seleção no impedimento da servidora da antonia Carleana 
SoareS moura, designada pela Portaria nº. 8244/2017-mP/PgJ 
de 30/11/2017.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete do ProCurador-geral de JuStiça, belém, 03 de 
julho de 2018.

GilBERto vAlENtE mARtiNs
Procurador-geral de Justiça

protocolo: 333930

ExtRAto DE coNtRAto 052/2018-mp/pA
Núm. do contrato: 052/2018-mp/pA

Dispensa de licitação nº: 022/2018-mp/pA.
Partes: ministério Público do estado do Pará e a empresa m v 
CoSta teleCominiCaçôeS - eireli (CnPJ 27.071.842/0001-
90).
objeto: Serviços de acesso à internet para a Promotoria de 
Justiça de São Félix do xingu/Pa.
data da assinatura: 04/07/2018.
vigência: 06/07/2018 a 05/07/2019.
valor total: r$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.126.1434.8326.
elemento de despesa: 3390-39.
Fonte de recurso: 0101.
Foro: belém.
ordenador responsável: Dr. Gilberto valente martins, 
procurador-Geral de justiça.

protocolo: 333919

Núm. do contrato: 053/2018-mp/pA
modalidade de licitação: Dispensa de licitação n.031/2018-
mp/pA.
Partes Contratantes: ministério público do Estado do pará e 
a empresa pRGNEt ltDA.
objeto: prestação de serviço de acesso à internet para 
Promotoria de Justiça de São Domingos do Araguaia/PA.
data da assinatura: 04/07/2018.
vigência: 06/07/2018 a 05/07/2019.
valor global: R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).
dotação orçamentária: Atividade: 12101.03.126.1434.8326.
elemento de despesa: 3390-40.
Fonte de recurso: 0101.

ordenador responsável: Dr. Gilberto valente martins.

protocolo: 333954

tERmo ADitivo A coNtRAto

ExtRAto DE tERmo ADitivo Ao coNtRAto 047/2014-mp/pA
Núm. do termo aditivo: 4.

Núm. do contrato: 047/2014-mp/pA.
Partes: ministério Público do estado do Pará e a empresa 
teleFôniCa braSil S/a.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prestação de serviço móvel 
pessoal, com acesso ilimitado à internet, através da tecnologia 
3,5g (HSPa+) e velocidade nominal de até 1 (um) mbps ou 
superior, com fornecimento dos dispositivos de conexão em 
comodato. Prorrogação do Prazo de vigência.
data de assinatura: 04/07/2018.

vigência do aditamento: 21/07/2018 a 20/07/2019.
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.126.1434.8326.
elemento de despesa: 3390-40.
Fonte de recurso: 0101.
ordenador Responsável: Dr. Gilberto valente martins.
Aditivos Anteriores: 
1º ta: Prorrogação do Prazo de vigência (doe 03/07/2015);
2º ta: Prorrogação do Prazo de vigência (doe 13/07/2016);
3º ta: Prorrogação do Prazo de vigência (doe 21/07/2017).

protocolo: 333980

Aviso DE REsultADo DE licitAção

REsultADo DE licitAção
o miNistéRio púBlico Do EstADo comunica aos interessados 
do resultado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas 
Financeiras e habilitação do Pregão Eletrônico nº. 018/2018-MP/
Pa, empreitada por preço global por item, do tipo menor preço, que 
tem como objeto o registro de Preços para Contratação de empresa 
especializada na Prestação de Serviços de transporte, incluindo 
veículos e motoristas devidamente Habilitados, sem o Fornecimento 
de Combustível, para atender a demanda do ministério Público do 
estado do Pará, para atender as necessidades.
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com os 
seguintes valores:
CnPJ 07.346.264/0001-40 - arraiS ServiCoS meCaniCoS 
eireli – valor global bianual r$ 2.440.440,00
- item 03 – valor veículo/mês r$ 24.495,00 – valor global anual 
r$ 293.940,00 – valor bianual r$    587.880,00
- item 05 – valor veículo/mês r$ 77.190,00 – valor global anual 
r$ 926.280,00 – valor bianual r$ 1.852.560,00
obs.: itens 01, 02, 04 e 07 - em prazo recursal.
valor Parcial do Certame : r$ 2.440.440,00

belém (Pa), 05 de Julho de 2018.
Andréa mara ciccio

Pregoeira
protocolo: 333963

DiÁRiA

poRtARiA N.º 1978/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 105816/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: moniCa maia HaYaSaKi
Cargo/Função: aSSeSSor eSPeCializado - mP.CPCe-102.4
matrÍCula: 999.2451
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: belém - Pa
deStino(S): brasília/dF
PerÍodo(S): 09/04/2018 - 10/04/2018
quantidade de diáriaS: 1 (um) diaria(s)
Finalidade: reunião de trabalho - Forum nacional de gestao 
do ministerio Publico.
ordenador(a) da Despesa: GilBERto vAlENtE mARtiNs

poRtARiA N.º 2017/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 105582/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: bruno FernandeS Silva FreitaS
Cargo/Função: Promotor de Justiça de almeirim
matrÍCula: 999.2366
Fundamentação legal: art. 117, da lei Complementar 
estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
origem: almeirim - Pa
deStino(S): Santarém/Pa, Juruti/Pa
PerÍodo(S): 09/03/2018 - 16/03/2018
quantidade de diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
Finalidade: acumulação
ordenador(a) da Despesa: GilBERto vAlENtE mARtiNs

poRtARiA N.º 2018/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 105809/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: maria doloreS aFonSo lobato da Silva
Cargo/Função: CHeFe da diviSao de ProCeSSoS CiveiS - 
mP.aSi-200.2
matrÍCula: 999.1655
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: belém - Pa
deStino(S): Santarém/Pa
PerÍodo(S): 26/03/2018 - 28/03/2018
quantidade de diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
Finalidade: implantação de sistema(s)
ordenador(a) da Despesa: GilBERto vAlENtE mARtiNs
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poRtARiA N.º 2020/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 105814/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: bruno beCKembauer SanCHeS damaSCeno
Cargo/Função: 3o Promotor de Justiça de bragança
matrÍCula: 999.1462
Fundamentação legal: art. 117, da lei Complementar 
estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
origem: bragança - Pa
deStino(S): Santarém novo/Pa
PerÍodo(S): 14/03/2018 - 14/03/2018
quantidade de diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
Finalidade: Condução de membro/servidor à serviço do mPPa - 
atuar no processo n 201801014719-53 que tramita na Comarca 
de Santarem novo, conforme designacao do PgJ.
ordenador(a) da Despesa: GilBERto vAlENtE mARtiNs

poRtARiA N.º 2028/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 106037/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: otiniel de SouSa vila nova
Cargo/Função: auxiliar de adminiStraCao - aud-a-ii
matrÍCula: 999.2067
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: marabá - Pa
deStino(S): rondon do Pará/Pa
PerÍodo(S): 02/04/2018 - 03/04/2018, 19/04/2018 - 
20/04/2018
quantidade de diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
Finalidade: Substituição legal
ordenador(a) da Despesa: GilBERto vAlENtE mARtiNs

poRtARiA N.º 2029/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 106140/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: dirCeu SantoS Silva
Cargo/Função: motoriSta - aom-a-iii
matrÍCula: 999.1490
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: redenção - Pa
deStino(S): água azul do norte/Pa
PerÍodo(S): 05/04/2018 - 06/04/2018
quantidade de diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
Finalidade: Condução de membro/servidor à serviço do mPPa 
- Conduzir as servidoras elcimar barbosa dos Santos, psicologa 
e maria da Conceicao ribeiro troitinho pedagoga ao municipio de 
agua azul do norte.
ordenador(a) da Despesa: GilBERto vAlENtE mARtiNs

poRtARiA N.º 2030/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 106139/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: elCimar barboSa doS SantoS
Cargo/Função: teCniCo - PSiCologo - atC-a-v
matrÍCula: 999.878
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: redenção - Pa
deStino(S): água azul do norte/Pa
PerÍodo(S): 05/04/2018 - 06/04/2018
quantidade de diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
Finalidade: levantamento de informações - elaborar laudo das 
condicoes de funcionamento do Ct de agua azul do norte.
ordenador(a) da Despesa: GilBERto vAlENtE mARtiNs

poRtARiA N.º 2063/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 105815/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: bruno beCKembauer SanCHeS damaSCeno
Cargo/Função: 3o Promotor de Justiça de bragança
matrÍCula: 999.1462
Fundamentação legal: art. 117, da lei Complementar 
estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
origem: bragança - Pa
deStino(S): Santarém novo/Pa
PerÍodo(S): 14/03/2018 - 14/03/2018
quantidade de diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
Finalidade: acumulação
ordenador(a) da Despesa: GilBERto vAlENtE mARtiNS

poRtARiA N.º 2065/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 106050/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: marCio de almeida FariaS
Cargo/Função: Promotor de Justiça de afuá
matrÍCula: 999.2515
Fundamentação legal: art. 117, da lei Complementar 
estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
origem: afuá - Pa
deStino(S): belém/Pa, macapá/aP
PerÍodo(S): 19/03/2018 - 19/03/2018
quantidade de diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
Finalidade: reunião de trabalho - Participar de reuniao 
ordinaria do gt da navegacao
ordenador(a) da Despesa: GilBERto vAlENtE mARtiNs

poRtARiA N.º 2066/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 105794/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: renato miranda braga
Cargo/Função: teCniCo em inFormatiCa - aai-a-ii
matrÍCula: 999.1837
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: Capanema - Pa
deStino(S): Santa luzia do Pará/Pa, mãe do rio/Pa, irituia/Pa, 
garrafão do norte/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Salinópolis/Pa
PerÍodo(S): 16/03/2018 - 16/03/2018, 28/03/2018 - 28/03/2018, 
06/04/2018 - 06/04/2018, 12/04/2018 - 12/04/2018, 19/04/2018 
- 19/04/2018, 26/04/2018 - 26/04/2018
quantidade de diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
Finalidade: reparos em bens móveis/imóveis - realizar manutencao 
e substituicao de equipamentos de informatica naquelas PJ´s
ordenador(a) da Despesa: GilBERto vAlENtE mARtiNs

poRtARiA N.º 2072/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 105990/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: gYannY aguiCema de oliveira dantaS
Cargo/Função: aSSeSSor de Promotoria de JuStiça de 
Segunda entrâ
matrÍCula: 999.2734
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: monte alegre - Pa
deStino(S): Santarém/Pa
PerÍodo(S): 27/03/2018 - 28/03/2018
quantidade de diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
Finalidade: Curso/encontro/seminário (anexar programação) - 
Participar do curso sobre “Sistema de Processo Judicial eletronico - PJe”
ordenador(a) da Despesa: GilBERto vAlENtE mARtiNs

poRtARiA N.º 2073/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 106085/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: gelSon doS SantoS Feio
Cargo/Função: auxiliar de ServiCoS de manutenCao - aoS-a-iii
matrÍCula: 999.1488
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: abaetetuba - Pa
deStino(S): mocajuba/Pa
PerÍodo(S): 02/04/2018 - 04/04/2018
quantidade de diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
Finalidade: reparos em bens móveis/imóveis - realizar 
manutencao nas instalacoes eletricas daquela PJ
ordenador(a) da Despesa: GilBERto vAlENtE mARtiNs

poRtARiA N.º 2084/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 105906/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: lael meSquita teixeira
Cargo/Função: auxiliar de adminiStraCao - aud-a-ii
matrÍCula: 999.2129
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: vigia - Pa
deStino(S): bujaru/Pa
PerÍodo(S): 02/04/2018 - 02/04/2018, 04/04/2018 - 04/04/2018, 09/04/2018 
- 09/04/2018, 11/04/2018 - 11/04/2018, 16/04/2018 - 16/04/2018, 18/04/2018 
- 18/04/2018, 23/04/2018 - 23/04/2018, 25/04/2018 -25/04/2018, 30/04/2018 
- 30/04/2018
quantidade de diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
Finalidade: Substituição legal
ordenador(a) da Despesa: GilBERto vAlENtE mARtiNs

poRtARiA N.º 2313/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 106829/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: JoSe guilHerme da roCHa lobato
Cargo/Função: motoriSta - aom-a-iv
matrÍCula: 999.559
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: belém - Pa
deStino(S): barcarena/Pa
PerÍodo(S): 06/04/2018 - 06/04/2018
quantidade de diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
Finalidade: Condução de membro/servidor à serviço do mPPa 
- Floriano Kenji Yokoyama
ordenador(a) da Despesa: DulcEliNDA loBAto pANtojA

poRtARiA N.º 2602/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 105869/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: roSelita arauJo miranda
Cargo/Função: auxiliar de adminiStraCao - aud-a-ii
matrÍCula: 999.2036
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: monte alegre - Pa
deStino(S): Santarém/Pa
PerÍodo(S): 28/03/2018 - 29/03/2018
quantidade de diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
Finalidade: Curso/encontro/seminário (anexar programação) - 
Participar de curso sobre “Sistema de Processo Judicial eletronico 
- PJe”
ordenador(a) da Despesa: GilBERto vAlENtE mARtiNs

poRtARiA N.º 2995/2017-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 108978/2017 
conforme abaixo relacionado:
nome: edSon gomeS de aguiar Silva
Cargo/Função: teCniCo em inFormatiCa - aai-a-i
matrÍCula: 999.2376
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: Castanhal - Pa
deStino(S): bujaru/Pa
PerÍodo(S): 10/05/2017 - 10/05/2017
quantidade de diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Implantação de sistema(s) - verificar problemas 
nos computadores e rede
ordenador(a) da Despesa: GilBERto vAlENtE mARtiNs

poRtARiA N.º 3020/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 108592/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: ione miSSae da Silva naKamura
Cargo/Função: 7o Promotor de Justiça de Santarém
matrÍCula: 999.1534
Fundamentação legal: art. 117, da lei Complementar 
estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
origem: Santarém - Pa
deStino(S): belém/Pa
PerÍodo(S): 04/05/2018 - 04/05/2018
quantidade de diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
Finalidade: reunião de trabalho - Comissao Permanente de 
monitoramento, estudo e assessoramento de questões ligadas 
à grilagem - CPmeaqlg
ordenador(a) da Despesa: GilBERto vAlENtE mARtiNs

poRtARiA N.º 3027/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 108103/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: Sizete medeiroS do naSCimento
Cargo/Função: teCniCo - biblioteConomiSta - atC-a-ii
matrÍCula: 999.1991
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: belém - Pa
deStino(S): Santarém/Pa
PerÍodo(S): 22/05/2018 - 26/05/2018
quantidade de diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
Finalidade: Conferencia/exposição - 2 encontro regional do 
ministerio Publico do estado do Para.
ordenador(a) da Despesa: GilBERto vAlENtE mARtiNs
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poRtARiA N.º 3028/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 108239/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: edinei gonCalveS doS reiS
Cargo/Função: motoriSta - aom-a-v
matrÍCula: 999.940
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: Castanhal - Pa
deStino(S): maracanã/Pa
PerÍodo(S): 23/04/2018 - 23/04/2018
quantidade de diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
Finalidade: Condução de membro/servidor à serviço do mPPa
ordenador(a) da Despesa: GilBERto vAlENtE mARtiNs

poRtARiA N.º 3029/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 108293/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: marCo antonio aquino de oliveira
Cargo/Função: motoriSta - aom-C-v
matrÍCula: 999.120
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: belém - Pa
deStino(S): Paragominas/Pa
PerÍodo(S): 02/05/2018 - 03/05/2018
quantidade de diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
Finalidade: Condução de membro/servidor à serviço do mPPa 
- Conduzir a dr. louise rejane de araujo Silva ao municipio de 
Paragominas.
ordenador(a) da Despesa: GilBERto vAlENtE mARtiNs

poRtARiA N.º 3030/2018-mp/pGj
ConCeder diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 108304/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: zoenio alveS da Silva
Cargo/Função: teCniCo - PSiCologo - atC-a-i
matrÍCula: 999.2594
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: Soure - Pa
deStino(S): Ponta de Pedras/Pa
PerÍodo(S): 21/05/2018 - 25/05/2018
quantidade de diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
Finalidade: elaboração de relatório psicosocial - 
FortaleCendo a rede de garantia de direitoS da 
CrianCa e do adoleSCente no maraJo.
ordenador(a) da Despesa: GilBERto vAlENtE mARtiNs

poRtARiA N.º 3032/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 108607/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: ione miSSae da Silva naKamura
Cargo/Função: 7o Promotor de Justiça de Santarém
matrÍCula: 999.1534
Fundamentação legal: art. 117, da lei Complementar 
estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
origem: Santarém - Pa
deStino(S): belém/Pa
PerÍodo(S): 03/05/2018 - 03/05/2018
quantidade de diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
Finalidade: reunião de trabalho - com lideranca comunitaria 
ameacada na Delegacia de Conflitos Agrarios.
ordenador(a) da Despesa: cANDiDA DE jEsus RiBEiRo 
Do NAscimENto

poRtARiA N.º 3033/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 108673/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: leane barroS Fiuza de mello
Cargo/Função: Coordenador Cao da infância e Juventude
matrÍCula: 999.269
Fundamentação legal: art. 117, da lei Complementar 
estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
origem: belém - Pa
deStino(S): Castanhal/Pa
PerÍodo(S): 11/05/2018 - 11/05/2018
quantidade de diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
Finalidade: Conferencia/exposição - participar da composicao 
da mesa, no lancamento da Cartilha rede de atencao a Crianca 
e ao adolescente
ordenador(a) da Despesa: cANDiDA DE jEsus RiBEiRo 
Do NAscimENto

poRtARiA N.º 3034/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 108600/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: daniel menezeS barroS
Cargo/Função: Promotor de Justiça de igarapé-miri
matrÍCula: 999.1339
Fundamentação legal: art. 117, da lei Complementar 
estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
origem: igarapé-miri - Pa
deStino(S): barcarena/Pa
PerÍodo(S): 27/04/2018 - 04/05/2018
quantidade de diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
Finalidade: acumulação - em diferentes comarca
ordenador(a) da Despesa: cANDiDA DE jEsus RiBEiRo 
Do NAscimENto

poRtARiA N.º 3035/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 107724/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: aline CunHa da Silva
Cargo/Função: Promotor de Justiça de ourilândia do norte
matrÍCula: 999.2837
Fundamentação legal: art. 117, da lei Complementar 
estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
origem: ourilândia do norte - Pa
deStino(S): brasília/dF
PerÍodo(S): 09/05/2018 - 12/05/2018
quantidade de diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
Finalidade: Seminário - encontro nacional do ministerio 
Publico no tribunal do Juri
ordenador(a) da Despesa: cANDiDA DE jEsus RiBEiRo 
Do NAscimENto

poRtARiA N.º 3036/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 108507/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: Januario ConStanCio diaS neto
Cargo/Função: Promotor de Justiça de Santa luzia do Pará
matrÍCula: 999.1677
Fundamentação legal: art. 117, da lei Complementar 
estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
origem: Santa luzia do Pará - Pa
deStino(S): ourém/Pa
PerÍodo(S): 02/05/2018 - 03/05/2018
quantidade de diáriaS: 1 (um) diaria(s)
Finalidade: acumulação - em diferentes comarca
ordenador(a) da Despesa: cANDiDA DE jEsus RiBEiRo 
Do NAscimENto

poRtARiA N.º 3037/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 108391/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: Paula SuelY de arauJo alveS CamaCHo
Cargo/Função: Promotor de Justiça de baião
matrÍCula: 999.2463
Fundamentação legal: art. 117, da lei Complementar 
estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
origem: baião - Pa
deStino(S): mocajuba/Pa
PerÍodo(S): 02/05/2018 - 02/05/2018
quantidade de diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
Finalidade: acumulação - em diferentes comarca
ordenador(a) da Despesa: cANDiDA DE jEsus RiBEiRo 
Do NAscimENto

poRtARiA N.º 3038/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 108241/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: eliane CriStina Pinto moreira
Cargo/Função: 8o Promotor de Justiça de Castanhal
matrÍCula: 999.1328
Fundamentação legal: art. 117, da lei Complementar 
estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
origem: Castanhal - Pa
deStino(S): rio de Janeiro/rJ
PerÍodo(S): 15/05/2018 - 17/05/2018
quantidade de diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
Finalidade: Seminário - participacao no curso da escola 
nacional de Formacao e aperfeicoamento de magistados - enFam
ordenador(a) da Despesa: cANDiDA DE jEsus RiBEiRo 
Do NAscimENto

poRtARiA N.º 3041/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 107471/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: Sinara loPeS lima de bruYne
Cargo/Função: 2o Promotor de Justiça Cível e de defesa 
Comunitária e Cidadania de icoaraci
matrÍCula: 999.417
Fundamentação legal: art. 117, da lei Complementar 
estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
origem: belém - Pa
deStino(S): brasília/dF
PerÍodo(S): 03/06/2018 - 08/06/2018
quantidade de diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
Finalidade: Curso/encontro/seminário (anexar programação) 
- CurSo de JuStiCa reStaurativa (CurSo PratiCo/
WorKSHoP teoriCo)
ordenador(a) da Despesa: cANDiDA DE jEsus RiBEiRo 
Do NAscimENto

poRtARiA N.º 3044/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 108412/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: edWin Hennington Pereira malHeiroS
Cargo/Função: aSSeSSor eSPeCializ aPoio teC-oPer Jud 
e extraJud
matrÍCula: 999.2790
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: belém - Pa
deStino(S): São Caetano de odivelas/Pa
PerÍodo(S): 14/05/2018 - 15/05/2018
quantidade de diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
Finalidade: Fiscalização/vistoria em obra - vistoria tecnica em 
12 estradas vicinais do referido municipio.
ordenador(a) da Despesa: cANDiDA DE jEsus RiBEiRo 
Do NAscimENto

poRtARiA N.º 3062/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 108280/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: PatriCia Pimentel rabelo andrade
Cargo/Função: Promotor de Justiça de São domingos do 
araguaia
matrÍCula: 999.2460
Fundamentação legal: art. 117, da lei Complementar 
estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
origem: São domingos do araguaia - Pa
deStino(S): belém/Pa
PerÍodo(S): 10/05/2018 - 12/05/2018
quantidade de diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Implantação de sistema(s) - realizar certificacao 
digital.
ordenador(a) da Despesa: cANDiDA DE jEsus RiBEiRo 
Do NAscimENto

poRtARiA N.º 3063/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 108520/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: JoSe godoFredo PireS doS SantoS
Cargo/Função: 4o Promotor de Justiça Cível de ananindeua
matrÍCula: 999.460
Fundamentação legal: art. 117, da lei Complementar 
estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
origem: ananindeua - Pa
deStino(S): Santarém/Pa
PerÍodo(S): 23/05/2018 - 26/05/2018
quantidade de diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
Finalidade: Conferencia/exposição - 2 encontro regional do 
ministerio Publico em Santarem.
ordenador(a) da Despesa: cANDiDA DE jEsus RiBEiRo 
Do NAscimENto

poRtARiA N.º 3064/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 108619/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: mauro CeSar CarvalHo de CarvalHo
Cargo/Função: auxiliar de adminiStraCao - aud-C-v
matrÍCula: 999.209
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: belém - Pa
deStino(S): redenção/Pa
PerÍodo(S): 21/05/2018 - 25/05/2018
quantidade de diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
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Finalidade: levantamento de informações - no interesse 
da Sindicancia administrativa investigatoria instaurada pela 
Portaria n 276/2018-mP/SgJ-ta.
ordenador(a) da Despesa: cANDiDA DE jEsus RiBEiRo 
Do NAscimENto

poRtARiA N.º 3065/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 108626/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: antonio Cruz neveS
Cargo/Função: auxiliar de adminiStraCao - aud-C-i
matrÍCula: 999.239
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: belém - Pa
deStino(S): redenção/Pa
PerÍodo(S): 21/05/2018 - 25/05/2018
quantidade de diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
Finalidade: levantamento de informações - no interesse 
da Sindicancia administrativa investigatoria instaurada pela 
Portaria n 276/2018-mP/SgJ-ta.
ordenador(a) da Despesa: cANDiDA DE jEsus RiBEiRo 
Do NAscimENto

poRtARiA N.º 3066/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 108432/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: geiSmario Silva doS SantoS
Cargo/Função: oFiCial de ServiCoS auxiliareS - aoa-a-v
matrÍCula: 999.915
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: marabá - Pa
deStino(S): vila Santa Fé/Pa
PerÍodo(S): 14/05/2018 - 15/05/2018
quantidade de diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
Finalidade: levantamento de informações - Cumprir diligencia 
na zona rural do municipio.
ordenador(a) da Despesa: cANDiDA DE jEsus RiBEiRo 
Do NAscimENto

poRtARiA N.º 3067/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 107622/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: neibSon danilo Ferreira barroS
Cargo/Função: auxiliar de adminiStraCao - aud-a-ii
matrÍCula: 999.1841
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: marabá - Pa
deStino(S): eldorado dos Carajás/Pa
PerÍodo(S): 12/04/2018 - 12/04/2018
quantidade de diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
Finalidade: levantamento de informações
ordenador(a) da Despesa: cANDiDA DE jEsus RiBEiRo 
Do NAscimENto

poRtARiA N.º 3068/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 108441/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: evandro JoSe PereS Pereira
Cargo/Função: motoriSta - aom-a-iii
matrÍCula: 999.1644
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: belém - Pa
deStino(S): maracanã/Pa
PerÍodo(S): 04/05/2018 - 04/05/2018
quantidade de diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
Finalidade: Condução de membro/servidor à serviço do mPPa 
- Conduzir o servidor marco valério de albuquerque vinagre para 
efetuar vistoria nas obras do Contrato n 33/2017-mPPa.
ordenador(a) da Despesa: cANDiDA DE jEsus RiBEiRo 
Do NAscimENto

poRtARiA N.º 3069/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 108627/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: JoSe veniCiuS FranCo de oliveira
Cargo/Função: auxiliar de adminiStraCao - aud-C-ii
matrÍCula: 999.291
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: belém - Pa
deStino(S): redenção/Pa
PerÍodo(S): 21/05/2018 - 25/05/2018

quantidade de diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
Finalidade: levantamento de informações - no interesse 
da Sindicancia administrativa investigatoria instaurada pela 
Portaria n 276/2018-mP/SgJ-ta.
ordenador(a) da Despesa: cANDiDA DE jEsus RiBEiRo 
Do NAscimENto

poRtARiA N.º 3076/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 108534/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: marCoS roberto Siqueira andrade
Cargo/Função: motoriSta - aom-C-i
matrÍCula: 999.341
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: belém - Pa
deStino(S): São miguel do guamá/Pa, Capitão Poço/Pa, Santa 
luzia do Pará/Pa
PerÍodo(S): 07/05/2018 - 11/05/2018
quantidade de diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
Finalidade: Condução de membro/servidor à serviço do mPPa
ordenador(a) da Despesa: cANDiDA DE jEsus RiBEiRo 
Do NAscimENto

poRtARiA N.º 3077/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 108645/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: luiz luduviCo de almeida
Cargo/Função: auxiliar de ServiCoS de manutenCao - aoS-C-i
matrÍCula: 999.347
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: belém - Pa
deStino(S): abaetetuba/Pa
PerÍodo(S): 07/05/2018 - 09/05/2018
quantidade de diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
Finalidade: reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da Despesa: cANDiDA DE jEsus RiBEiRo 
Do NAscimENto

poRtARiA N.º 3078/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 108223/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: luCiano auguSto arauJo da CoSta
Cargo/Função: 2o Promotor de Justiça de monte alegre
matrÍCula: 999.1722
Fundamentação legal: art. 117, da lei Complementar 
estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
origem: monte alegre - Pa
deStino(S): Santarém/Pa
PerÍodo(S): 23/05/2018 - 25/05/2018
quantidade de diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
Finalidade: Curso/encontro/seminário (anexar programação) - 
ii encontro regional do ministerio Publico em Santarem.
ordenador(a) da Despesa: cANDiDA DE jEsus RiBEiRo 
Do NAscimENto

poRtARiA N.º 3079/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 108789/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: ilvan de Souza marinHo
Cargo/Função: motoriSta - aom-b-iv
matrÍCula: 999.248
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: belém - Pa
deStino(S): tomé-açu/Pa
PerÍodo(S): 08/05/2018 - 08/05/2018
quantidade de diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
Finalidade: Condução de membro/servidor à serviço do mPPa 
- Conduzir a Promotora de Justica, dra. eliane Cristina Pinto 
moreira, para participar de audiencia agraria no municipio de 
tome acu.
ordenador(a) da Despesa: cANDiDA DE jEsus RiBEiRo 
Do NAscimENto

poRtARiA N.º 3082/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 108292/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: Sergio doniSete bandeira barroS
Cargo/Função: auxiliar de ServiCoS geraiS - aog-a-iii
matrÍCula: 999.1191
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: marabá - Pa

deStino(S): nova ipixuna/Pa
PerÍodo(S): 30/04/2018 - 30/04/2018
quantidade de diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
Finalidade: levantamento de informações - atender solicitacao 
da 13ª Promotoria de Justiça de maraba para se fazer a entrega 
em carater de URGENCIA de expediente oficial naquele municipio.
ordenador(a) da Despesa: cANDiDA DE jEsus RiBEiRo 
Do NAscimENto

poRtARiA N.º 3087/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 108671/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: Jorge de mendonCa roCHa
Cargo/Função: Corregedor-geral do ministério Público
matrÍCula: 800.134
Fundamentação legal: art. 117, da lei Complementar 
estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
origem: belém - Pa
deStino(S): Santarém/Pa
PerÍodo(S): 23/05/2018 - 26/05/2018
quantidade de diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
Finalidade: Curso/encontro/seminário (anexar programação) - 
Participar do 2 encontro regional do ministerio Publico do estado do Para.
ordenador(a) da Despesa: cANDiDA DE jEsus RiBEiRo 
Do NAscimENto

poRtARiA N.º 3128/2018-mp/pGj
coNcEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 108481/2018 
conforme abaixo relacionado:
nome: ivan nazareno Pereira da Silva
Cargo/Função: auxiliar de adminiStraCao - aud-a-v
matrÍCula: 999.918
Fundamentação legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
origem: Capanema - Pa
deStino(S): viseu/Pa
PerÍodo(S): 14/05/2018 - 18/05/2018
quantidade de diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
Finalidade: Substituição legal - exercer atribuicoes junto a 
Promotoria de Justica de viseu.
ordenador(a) da Despesa: cANDiDA DE jEsus RiBEiRo 
Do NAscimENto

protocolo: 334268

poRtARiA N.º 2701/2018-mp/pGj
coNcEDER 3 e 1/2 (três e meia) diárias ao Cabo Pm edilSon 
Cezar PinHeiro alveS da CoSta, matrícula 333.379, C.P.F. 
681.729.742-72, conforme autorização no âmbito do expediente 
n.º 179772018, nos termos da lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 
c/c lei estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994 e resolução n.º 008/2011-CPJ, de 
30/6/2011, em virtude de haver sido autorizado seu deslocamento 
desta Capital ao município de marabá, tucumã e São Félix do xingu 
no período de 08 a 11/04/2018, a fim de cumprir mandado de 
prisão, busca e apreensão naqueles municípios.
ordenador(a) da despesa: GilBERto vAlENtE mARtiNs

protocolo: 334456

poRtARiA N.° 431/2018-mp/sGj-tA
A suBpRocuRADoRA-GERAl DE justiçA, pARA A ÁREA 
técNico-ADmiNistRAtivA, RosA mARiA RoDRiGuEs 
cARvAlHo, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 114/2018-mP/PgJ, de 12/1/2018, publicada no 
d.o.e. de 15/1/2018;
ConSiderando os princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da Moralidade, da Publicidade e da Eficiência, insculpidos no 
artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988;
ConSiderando ser Poder-dever da administração Pública 
a apuração de irregularidades no serviço público, conforme 
prescrito nos artigos 199 e 200 da lei estadual nº 5.810, de 
24/1/1994 - regime Jurídico único dos Servidores Públicos Civis 
do estado do Pará (rJu);
CONSIDERANDO, finalmente, os termos do Relatório Final da 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, às fls. 119-125, 
acolhido in totum,
r e S o l v e:
determinar o arquivamento do Processo administrativo 
disciplinar instaurado pela Portaria nº 8.600/2017-mP/PgJ , de 
13/12/2017, publicada no d.o.e. de 8/1/2018, prorrogado por 
meio da Portaria nº 2.117/2018-mP/PgJ, de 3/4/2018, publicada 
no d.o.e. de 10/4/2018.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça, Para a 
área téCniCo-adminiStrativa, belém, 11 de junho de 2018.

RosA mARiA RoDRiGuEs cARvAlHo
Subprocuradora-geral de Justiça,

para a área técnico-administrativa
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poRtARiA N.° 433/2018-mp/sGj-tA
A suBpRocuRADoRA-GERAl DE justiçA, pARA A ÁREA 
técNico-ADmiNistRAtivA, RosA mARiA RoDRiGuEs 
cARvAlHo, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 114/2018-mP/PgJ, de 12/1/2018, publicada no 
d.o.e. de 15/1/2018;
ConSiderando os princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da Moralidade, da Publicidade e da Eficiência, insculpidos no 
artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988;
ConSiderando ser Poder-dever da administração Pública 
a apuração de irregularidades no serviço público, conforme 
prescrito nos artigos 199 e 200 da lei estadual nº 5.810, de 
24/1/1994 - regime Jurídico único dos Servidores Públicos Civis 
do estado do Pará (rJu);
CONSIDERANDO, finalmente, os termos do Relatório Final da 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, às fls. 47-55, 
acolhido in totum,
r e S o l v e:
determinar o arquivamento do Processo administrativo 
disciplinar instaurado pela Portaria nº 24/2018-mP/PgJ, de 
10/1/2018, publicada no d.o.e. de 22/1/2018, e prorrogado 
por meio da Portaria nº 216/2018-mP/SgJ-ta, de 2/4/2018, 
publicada no d.o.e. de 13/4/2018.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça, Para a 
área téCniCo-adminiStrativa, belém, 11 de junho de 2018.

RosA mARiA RoDRiGuEs cARvAlHo
Subprocuradora-geral de Justiça,

para a área técnico-administrativa

poRtARiA N.° 434/2018-mp/sGj-tA
A suBpRocuRADoRA-GERAl DE justiçA, pARA A ÁREA 
técNico-ADmiNistRAtivA, RosA mARiA RoDRiGuEs 
cARvAlHo, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 114/2018-mP/PgJ, de 12/1/2018, publicada no 
d.o.e. de 15/1/2018;
ConSiderando os princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da Moralidade, da Publicidade e da Eficiência, insculpidos no 
artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988;
ConSiderando ser Poder-dever da administração Pública 
a apuração de irregularidades no serviço público, conforme 
prescrito nos artigos 199 e 200 da lei estadual nº 5.810, de 
24/1/1994 - regime Jurídico único dos Servidores Públicos Civis 
do estado do Pará (rJu);
CONSIDERANDO, finalmente, os termos do Relatório Final da 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, às fls. 57-64, 
acolhido in totum,
r e S o l v e:
determinar o arquivamento do Processo administrativo 
disciplinar instaurado pela Portaria nº 21/2018-mP/PgJ, de 
10/1/2018, publicada no d.o.e. de 22/1/2018, e prorrogado 
por meio da Portaria nº 219/2018-mP/SgJ-ta, de 2/4/2018, 
publicada no d.o.e. de 13/4/2018.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça, Para a 
área téCniCo-adminiStrativa, belém, 11 de junho de 2018.

RosA mARiA RoDRiGuEs cARvAlHo
Subprocuradora-geral de Justiça,

para a área técnico-administrativa

poRtARiA N.° 435/2018-mp/sGj-tA
A suBpRocuRADoRA-GERAl DE justiçA, pARA A ÁREA 
técNico-ADmiNistRAtivA, RosA mARiA RoDRiGuEs 
cARvAlHo, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 114/2018-mP/PgJ, de 12/1/2018, publicada no 
d.o.e. de 15/1/2018;
ConSiderando os princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da Moralidade, da Publicidade e da Eficiência, insculpidos no 
artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988;
ConSiderando ser Poder-dever da administração Pública 
a apuração de irregularidades no serviço público, conforme 
prescrito nos artigos 199 e 200 da lei estadual nº 5.810, de 
24/1/1994 - regime Jurídico único dos Servidores Públicos Civis 
do estado do Pará (rJu);
CONSIDERANDO, finalmente, os termos do Relatório Final da 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, às fls. 68-77, 
acolhido in totum,
r e S o l v e:
determinar o arquivamento do Processo administrativo 
disciplinar instaurado pela Portaria nº 108/2018-mP/PgJ, de 
12/1/2018, publicada no d.o.e. de 22/1/2018, e prorrogado 
por meio da Portaria nº 215/2018-mP/SgJ-ta, de 2/4/2018, 
publicada no d.o.e. de 13/4/2018.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça, Para a 
área téCniCo-adminiStrativa, belém, 11 de junho de 2018.

RosA mARiA RoDRiGuEs cARvAlHo
Subprocuradora-geral de Justiça,

para a área técnico-administrativa

poRtARiA N.° 436/2018-mp/sGj-tA
A suBpRocuRADoRA-GERAl DE justiçA, pARA A ÁREA 
técNico-ADmiNistRAtivA, RosA mARiA RoDRiGuEs 
cARvAlHo, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 114/2018-mP/PgJ, de 12/1/2018, publicada no 
d.o.e. de 15/1/2018;
ConSiderando os princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da Moralidade, da Publicidade e da Eficiência, insculpidos no 
artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988;
ConSiderando ser Poder-dever da administração Pública 
a apuração de irregularidades no serviço público, conforme 
prescrito nos artigos 199 e 200 da lei estadual nº 5.810, de 
24/1/1994 - regime Jurídico único dos Servidores Públicos Civis 
do estado do Pará (rJu);
CONSIDERANDO, finalmente, os termos do Relatório Final da 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, às fls. 48-55, 
acolhido in totum,
r e S o l v e:
determinar o arquivamento do Processo administrativo 
disciplinar instaurado pela Portaria nº 107/2018-mP/PgJ, de 
12/1/2018, publicada no d.o.e. de 22/1/2018, e prorrogado 
por meio da Portaria nº 220/2018-mP/SgJ-ta, de 2/4/2018, 
publicada no d.o.e. de 13/4/2018.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça, Para a 
área téCniCo-adminiStrativa, belém, 11 de junho de 2018.

RosA mARiA RoDRiGuEs cARvAlHo
Subprocuradora-geral de Justiça,

para a área técnico-administrativa

poRtARiA Nº 437/2018-mp/sGj-tA
A suBpRocuRADoRA-GERAl DE justiçA, pARA A ÁREA 
técNico-ADmiNistRAtivA, RosA mARiA RoDRiGuEs 
cARvAlHo, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 114/2018-mP/PgJ, de 12/1/2018, publicada no 
d.o.e. de 15/1/2018,
ConSiderando os termos do ofício nº 019/2017-mP/Pa/
Coord-PJa, datado de 6/3/2017, autuado sob o Processo nº 
120/2017-SgJ-ta;
ConSiderando os termos do requerimento do servidor mário 
Sérgio de abreu Filho, protocolizado sob o nº 18683/2018, 
indeferido por esta Subprocuradoria-geral de Justiça, para a 
área técnico-administrativa;
ConSiderando que é dever da administração a apuração de 
irregularidades no serviço público, conforme prescrito no art. 
199 da lei estadual nº 5.810, de 24/1/1994,
r e S o l v e:
i – tornar Sem eFeito a Portaria nº 204/2018-mP/SgJ-ta, de 
28/3/2018, publicada no d.o.e. de 13/4/2018.
ii – inStaurar Sindicância investigatória, objetivando a 
apuração de possíveis irregularidades em mencionado Processo, 
nos termos do referido diploma legal.
iii – deSignar os servidores estáveis mário Sérgio abreu 
FilHo (Presidente), Fernanda gonçalveS de araúJo e 
getúlio andrade naSCimento FilHo para comporem a 
Comissão da presente Sindicância investigatória, visando 
apurar as possíveis irregularidades cometidas, constantes do 
supracitado documento.
iv - Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos 
trabalhos, podendo ser prorrogado o prazo por igual período, 
como estatui o artigo 201, Parágrafo único, do referido diploma 
legal.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça,
Para a área téCniCo-adminiStrativa

belém, 11 de junho de 2018.
RosA mARiA RoDRiGuEs cARvAlHo

Subprocuradora-geral de Justiça,
para a área técnico-administrativa

poRtARiA N.° 460/2018-mp/sGj-tA
A suBpRocuRADoRiA-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, publicada no doe de 15/01/2018.
ConSiderando os princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da Moralidade, da Publicidade e da Eficiência, insculpidos no 
artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988;
ConSiderando ser Poder-dever da administração Pública 
a apuração de irregularidades no serviço público, conforme 
prescrito nos artigos 199 e 200 da lei estadual nº 5.810/1994 
- regime Jurídico único dos Servidores Públicos Civis do estado 
do Pará (rJu);
CONSIDERANDO, finalmente, os termos do Julgamento da 
Subprocuradoria-geral de Justiça, área técnico-administrativa, 
às fls. 060-061,
r e S o l v e:
i - determinar o arquivamento da Sindicância investigatória, 
instaurada pela Portaria nº 1.353/2017-mP/SgJ-ta, de 10/03/2017, 
publicada no d.o.e. de 24/03/2017;

ii – tornar Sem eFeito a Portaria nº 355/2018-mP/SgJ-ta de 
21/05/2018, publicada no d.o.e. de 24/05/2018.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça Para a 
área téCniCo-adminiStrativa, belém, 21 de junho de 2018.

RosA mARiA RoDRiGuEs cARvAlHo
Subprocuradora-geral de Justiça,

para a área técnico-administrativa
 (republicado por incorreção no d.o.e. de 24/05/2018)

poRtARiA N.° 493/2018-mp/sGj-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,
ConSiderando os princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da Moralidade, da Publicidade e da Eficiência, insculpidos no 
artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988;
ConSiderando ser Poder-dever da administração Pública a 
apuração de irregularidades no serviço público, conforme prescrito 
nos artigos 199 e 200 da lei estadual nº 5.810/1994 - regime Jurídico 
único dos Servidores Públicos Civis do estado do Pará (rJu);
CONSIDERANDO, finalmente, os termos do Relatório Final da 
Comissão Permanente de Processo administrativo disciplinar e 
Sindicância, às fls. 36-39, acolhido in totum,
r e S o l v e:
determinar o arquivamento da Sindicância administrativa 
investigatória instaurada pela Portaria nº 131/2018-mP/SgJ-ta, 
de 8/3/2018, publicada no d.o.e. de 13/4/2018.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça Para a 
área téCniCo-adminiStrativa, belém, 28 de junho de 2018.

RosA mARiA RoDRiGuEs cARvAlHo
Subprocuradora-geral de Justiça,

para a área técnico-administrativa

poRtARiA N.° 494/2018-mp/sGj-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,
ConSiderando os princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da Moralidade, da Publicidade e da Eficiência, insculpidos no 
artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988;
ConSiderando ser Poder-dever da administração Pública a 
apuração de irregularidades no serviço público, conforme prescrito 
nos artigos 199 e 200 da lei estadual nº 5.810/1994 - regime Jurídico 
único dos Servidores Públicos Civis do estado do Pará (rJu);
CONSIDERANDO, finalmente, os termos do Relatório Final da 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, às fls. 51-59, 
acolhido in totum,
r e S o l v e:
determinar o arquivamento do Processo administrativo 
disciplinar instaurado pela Portaria nº 20/2018-mP/SgJ-ta, de 
10/1/2018, publicada no d.o.e. de 22/1/2018, e prorrogada 
pela Portaria nº 221/2018-mP/SgJ-ta, de 2/4/2018, publicada 
no d.o.e. de 13/4/2018.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça Para a 
área téCniCo-adminiStrativa, belém, 28 de junho de 2018.

RosA mARiA RoDRiGuEs cARvAlHo
Subprocuradora-geral de Justiça,

para a área técnico-administrativa

poRtARiA N.° 495/2018-mp/sGj-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,
ConSiderando os princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da Moralidade, da Publicidade e da Eficiência, insculpidos no 
artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988;
ConSiderando ser Poder-dever da administração Pública a 
apuração de irregularidades no serviço público, conforme prescrito 
nos artigos 199 e 200 da lei estadual nº 5.810/1994 - regime Jurídico 
único dos Servidores Públicos Civis do estado do Pará (rJu);
CONSIDERANDO, finalmente, os termos do Relatório Final da 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, às fls. 35-42, 
acolhido in totum,
r e S o l v e:
determinar o arquivamento do Processo administrativo 
disciplinar instaurado pela Portaria nº 91/2018-mP/PgJ, de 
12/1/2018, publicada no d.o.e. de 22/1/2018, e prorrogada 
pela Portaria nº 222/2018-mP/SgJ-ta, de 2/4/2018, publicada 
no d.o.e. de 13/4/2018.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete da SubProCuradoria-geral de JuStiça Para a 
área téCniCo-adminiStrativa, belém, 28 de junho de 2018.

RosA mARiA RoDRiGuEs cARvAlHo
Subprocuradora-geral de Justiça,

para a área técnico-administrativa
protocolo: 334213
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EDitAl
o presidente do coNsElHo supERioR Do miNistéRio 
púBlico Do EstADo Do pARÁ, no uso de suas atribuições 
legais, em conformidade com o disposto no art. 85, inciso ii, 
da lei Complementar nº 057/2006 e o art. 6° da resolução 
nº 002/2008/mP/CSmP, torna PúbliCo que foi encaminhada 
ao egrégio Conselho Superior do ministério Público, pela 
Corregedoria-geral do ministério Público, a proposta de 
confirmação na carreira de 2 (dois) Promotores de Justiça 
de 1ª entrância que se acham prestes a cumprir o estágio 
probatório, cujo processo, acompanhado do respectivo relatório 
de vitaliciamento, foi distribuído por meio de sorteio eletrônico 
aos Conselheiros relatores abaixo indicados, podendo qualquer 
membro do ministério Público impugnar, em petição escrita, 
individualizada e fundamentada, dirigida ao presidente do 
Conselho Superior, a proposta de vitaliciamento apresentada 
pelo Corregedor-geral, no prazo de dez dias úteis, contados da 
publicação deste edital no Diário Oficial do Estado:

N° promotor de justiça
Data 

prevista para 
vitaliciamento

conselheiro 
Relator

1

gabriela rioS 
maCHado

oF. 921/2018/CgmP/Pa 
(30820/2018)

SimP nº 000095-
012/2018

29/10/2018 luiz César 
tavares bibas

2

tHiago ribeiro 
SanandreS

oF. 920/2018/CgmP/Pa 
(30821/2018)

SimP nº 000096-
012/2018

17/09/2018

Cândida 
de Jesus 

ribeiro do 
nascimento 

belém/Pa, 4 de julho de 2018.
GilBERto vAlENtE mARtiNs

Procurador-geral de Justiça
Presidente do Conselho Superior do ministério Público

protocolo: 333968

Extrato da portaria nº 009/2018-mp/3ºpjcAp
o 3º promotor de justiça de capanema, márcio Silva 
maués de Faria, com fundamento no artigo 8º, da resolução 
nº 174/2017, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo, SimP nº 001744-029/2018, que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Capanema, situada na 
av. barão de Capanema, nº 1188, centro, CeP: 68.700-005, 
Capanema – Pará – Fone/Fax: (91) 3462-2482 / 3462-2442.
instauração da Portaria nº 009/2018-mP/3ºPJCaP
interessados: a coletividade; município de Capanema; Secretaria 
municipal de meio ambiente.
objeto: acompanhamento da criação e execução do Plano 
municipal de arborização, do município de Capanema.

protocolo: 334594

ExtRAto
poRtARiA nº. 4602/2018-mp/pGj – mp/pGj – 27/06/2018
ProCedimento inveStigatÓrio Criminal n.º 008/2018/PgJ
SimP n.º 029676-003/2018
o ministério público do Estado do pará, por intermédio do 
Procurador de Justiça signatário, com poderes delegados pelo 
Procurador-geral de Justiça, através da Portaria n.º 4159/2018-
mP/PgJ no desempenho de suas atribuições legais, nos termos dos 
artigos 127, caput, e 129, incisos i, ii, viii e ix da CF/88, 26 
e 29, inciso ix, da lei n.º 8.625/93, c/c o artigo 56, ix da lei 
Complementar estadual n.º 057/2006, e artigos 1º, 2º, inciso ii, 3º 
e 4º da resolução n.º 181/2017 do CnmP; determina a instauração 
de ProCedimento inveStigatÓrio Criminal tendo como 
objeto a apuração de possível prática de crimes contra a liberdade 
sexual e contra a administração pública em geral.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.

belém/Pa, 27 de junho de 2018.
séRGio tiBúRcio Dos sANtos DA silvA

Procurador de Justiça com delegação de poderes de PgJ –
Portaria n.º 4159/2018-mP/PgJ de 12.06.2018, publicada no 

d.o.e. n.º 33637 de 14.06.2018

protocolo: 333915

poRtARiA N° 4.556/2018-mp/pGj
o pRocuRADoR-GERAl DE justiçA, usando de suas 
atribuições legais e;
ConSiderando os termos do ofício nº 0695/2018-gP, datado 
de 30/4/2018,
r e S o l v e:
ColoCar À diSPoSição do egrégio tribunal de Justiça do 
estado do Pará a servidora efetiva beatriz Silva de Souza, 

ocupante do cargo de analista Jurídico, mediante reembolso ao 
ministério Público do estado do Pará, no período de 13/6/2018 
a 13/6/2019.
Publique-Se, regiStre-Se e CumPra-Se.
gabinete do ProCurador-geral de JuStiça, belém, 25 
de junho de 2018.

GilBERto vAlENtE mARtiNs
Procurador-geral de Justiça

protocolo: 334605

ExtRAto DE poRtARiA DE iNstAuRAção 
DE pRocEDimENto ADmiNistRAtivo

o ministério público do Estado do pará torna pública a 
instauração de Procedimento Administrativo, a fim de que 
qualquer interessado, durante a sua tramitação, apresente 
documentos e subsídios diretamente ao Promotor de Justiça 
oficiante, visando a melhor apuração dos fatos investigados.

poRtARiA
procedimento Administrativo nº 000042-440/2018

instauração: 25/06/2018
investigante: 2ª Promotoria de Justiça do meio ambiente, 
Patrimônio Cultural e Habitação e Urbanismo de Ananindeua.
origem: Procedimento instaurado mediante reclamação 
protocolada a relatar a necessidade de realização de serviços 
públicos na Passagem miom da Paz, consistentes na falta de 
condições acessíveis para deslocamento na via, bem como a 
ausência de limpeza da mesma;
Objeto: Acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, a atuação 
do poder público quanto à realização de manutenção por parte das 
Secretarias competentes quanto a resolução da demanda ora posta.

ananindeua-Pa, 25 de junho de 2018
lizEtE DE limA NAscimENto

Promotora de Justiça, em exercício na 2º Promotoria de Justiça do 
Meio Ambiente, Patrimônio Cultural e Urbanismo de Ananindeua

protocolo: 334627

.

.

muNicípios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

pREfEituRA muNicipAl DE ABAEtEtuBA
Aviso DE licitAção DEsERtA

Pregão Eletrônico SRP nº 022/2018
obJeto: registro de preço para eventual aquisição de peças 
e acessórios de reposição genuínos ou originais, com padrões 
de qualidade e garantia dos veículos automotores oficiais do 
município. a Prefeitura municipal de abaetetuba, torna público 
que o pregão supracitado teve seu resultado deserto.

Alcides Eufrásio da Conceição Negrão
Prefeito municipal

protocolo: 334701

pREfEituRA muNicipAl DE ABAEtEtuBA
Aviso DE licitAção

Pregão Eletrônico SRP nº 024/2018
obJeto: regiStro de Preço Para Contratação de emPreSa 
eSPeCializada em tranSPorte eSColar. SeSSão PúbliCa: 
18/07/2018 às 09:00h, horário de brasília. edital disponível 
em: www.portaldecompraspublicas.com.br. informações e-mail: 
pregoeiroabaetetuba@gmail.com.

Willo teixeira Dias
Pregoeiro

protocolo: 334702

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE REDENÇÃO

.

pREfEituRA muNicipAl DE REDENção
Aviso DE licitAção

pREGão pREsENciAl nº 053/2018
processo licitatório Nº. 070/2018

o muNicipio DE REDENção - pA comunica aos interessados, 
que realizará no dia 19/07/2018 às 09h, (horário local), licitação 
sob modalidade Pregão PreSenCial, tipo menor preço por 
item, tendo como objeto: Contratação de empresas para 

aquisição de bens e equipamentos permanentes (informática, 
eletrodoméstico e moveis planejados) para estruturação da rede 
de serviços de proteção social básica, referente ao Convênio/
mdS nº. 854196/2017, que entre si celebram a união Federal, 
por intermédio do miniSterio do deSenvolvimento SoCial 
e o muniCiPio de redenção-Pa. valdeon Alves chaves - 
Pregoeiro.

pREGão pREsENciAl nº 054/2018
processo licitatório Nº. 071/2018

DiA 24/07/2018 às 09h, (horário local), licitação sob 
modalidade Pregão PreSenCial, tipo menor preço por item, 
tendo como objeto: Contratação de empresas para aquisição 
de automóvel zero km, flex 4 portas, motor acima 1.3,direção 
hidráulica, vidros elétricos, ar, freios abS e airbag duplo, para 
estruturação da rede de serviços de proteção social básica, 
referente ao Convênio/mdS nº. 854196/2017, que entre si 
celebram a união Federal, por intermédio do miniSterio do 
deSenvolvimento SoCial e o muniCiPio de redenção-Pa. 
os editais completos no endereço rua Walterloo Prudente nº 
253 - setor Jardim umuarama, site: www.redencao.pa.gov.br, 
mais informações no telefone (94) 3424-3578 e-mail licitacao@
redencao.pa.gov.br; Wilmar Marinho Lima - Pregoeiro.

protocolo: 334723

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO MARIA

.

pREfEituRA muNicipAl DE Rio mARiA
Extrato de Ata de Registro de Preços

Ata de Registro de Preços nº 20180294 da Prefeitura 
municipal de Rio maria-pA, decorrente da Concorrência 
Pública nº 005/2018-SrP-Sistema de registro de Preços, 
Processo Licitatório nº 049/2018-000005. Empresa Beneficiária: 
FgS Construtora e Serviços ltda-me, inscrita no C.n.P.J sob o 
nº 21.058.147/0001-02. objeto: registro de preços para futura 
e eventual contratação de empresa (s) para pavimentação 
asfáltica em Cbuq em vários bairros na sede do município 
de rio maria. (trechos distribuídos por lotes). a empresa é 
Beneficiária dos Seguintes Lotes: Lote 01 - Pavimentação 
asfáltica em Cbuq em ruas e avenidas nos setores Planalto, 
vila nova e remor, com o valor r$ 1.091.382,64 (um milhão, 
noventa e um mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e 
quatro centavos); lote 02 - pavimentação asfáltica em Cbuq em 
ruas e avenidas nos setores Centro, maringá, Planalto, remor, 
Chácaras, Jardim Paraíso, vila nova, Chácara bela vista, com o 
valor de r$ 4.380.053,64 (quatro milhões, trezentos e oitenta 
mil, cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos) e lote 
03 - Pavimentação em Cbuq (Concreto betuminoso usinado a 
quente) no bairro Setor Chácara, Centro, maringá, vila nova, 
bela vista, liberdade, remor, vila verde e Planalto com o valor 
de r$ 2.803.118,49 (dois milhões, oitocentos e três mil, cento e 
dezoito reais e quarenta e nove centavos). data da assinatura: 
04/07/2018. vigência: 04/07/2018 à 04/07/2019.

Extrato de contratos
contrato nº: 20180295 - origem: Processo licitatório nº 
049/2018-000005, modalidade: Concorrência Pública nº 
005/2018-SrP. Contratante: Prefeitura municipal de rio maria. 
Contratada: FgS Construtora e Serviços ltda-epp, C.n.P.J. 
sob o nº 21.058.147/0001-02. objeto: Pavimentação asfáltica 
em Cbuq em ruas e avenidas nos Setores Planalto, vila nova 
e remor. (ref: Convênio nº 108/2018 SedoP e Pmrm). valor 
total: r$ 1.091.382,64 (um milhão, noventa e um mil, trezentos 
e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Programa 
de trabalho: exercício 2018 Projeto 1001.154510012.1.030 
Pavimentação de Avenidas e Ruas, Classificação econômica 
4.4.90.51.00 obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, 
no valor de r$ 1.091.382,64. vigência: 04 de Julho de 2018 a 
31 de dezembro de 2018. data da assinatura: 04 de Junho de 
2018 / Francisco Paulo barros dias - Prefeito de rio maria-Pa.
contrato nº: 20180296 - origem: Processo licitatório nº 
049/2018-000005, modalidade: Concorrência Pública nº 
005/2018-SrP. Contratante: Prefeitura municipal de rio maria. 
Contratada: FgS Construtora e Serviços ltda-epp, C.n.P.J. 
sob o nº 21.058.147/0001-02. objeto: Pavimentação asfáltica 
em Cbuq em ruas e avenidas nos Setores Centro, maringá, 
Planalto, remor, Chácaras, Jardim Paraiso, Chácara bela vista. 
(ref: Convênio nº 107/2018 SedoP e Pmrm). valor total: r$ 
4.380.053,64 (quatro milhões, trezentos e oitenta mil, cinquenta 
e três reais e sessenta e quatro centavos). Programa de trabalho: 
exercício 2018 Projeto 1001.154510012.1.030 Pavimentação 
de Avenidas e Ruas, Classificação econômica 4.4.90.51.00 
obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de r$ 
4.380.053,64. vigência: 04 de Julho de 2018 a 31 de dezembro 
de 2018. data da assinatura: 04 de Junho de 2018 / francisco 
paulo Barros Dias - prefeito de Rio maria-pA.
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contrato nº: 20180297 - origem: Processo licitatório nº 
049/2018-000005, modalidade: Concorrência Pública nº 
005/2018-SrP. Contratante: Prefeitura municipal de rio maria. 
Contratada: FgS Construtora e Serviços ltda-epp, C.n.P.J. sob o 
nº 21.058.147/0001-02. objeto: Pavimentação asfáltica em Cbuq 
(Concreto betuminoso usinado a quente) no bairro Setor Chácara, 
Centro, maringá, vila nova, bela vista, liberdade, remor, vila verde 
e Planalto. (ref: Convênio nº 098/2018 SedoP e Pmrm). valor 
total: r$ 2.803.118,49 (dois milhões, oitocentos e três mil, cento e 
dezoito reais e quarenta e nove centavos). Programa de trabalho: 
exercício 2018 Projeto 1001.154510012.1.030 Pavimentação 
de Avenidas e Ruas, Classificação econômica 4.4.90.51.00 
obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de r$ 
2.803.118,49. vigência: 04 de Julho de 2018 a 31 de dezembro de 
2018. data da assinatura: 04 de Junho de 2018 / francisco paulo 
Barros Dias - prefeito de Rio maria-pA.
contrato nº: 20180291 - origem: Processo licitatório nº 
045/2018-000008, modalidade: tomada de Preços nº 008/2018. 
Contratante: Prefeitura municipal de rio maria. Contratada: C 
o S Construtora ltda, C.n.P.J. sob o nº 10.673.296/0001-65. 
objeto: Contratação de empresa para execução de serviços 
de construção do terminal de transportes alternativos e 
praça de alimentação, na sede do município de rio maria-Pa. 
(ref: Convênio nº 084/2018 SedoP e Pmrm). valor total: 
r$ 667.878,42 (seiscentos e sessenta e sete mil, oitocentos 
e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos). Programa 
de trabalho: exercício 2018 Projeto 1001.267820012.1.047 
Construção do Terminal Rodoviário, Classificação econômica 
4.4.90.51.00 obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, 
no valor de r$ 667.878,42. vigência: 15 de junho de 2018 a 31 
de dezembro de 2018. data da assinatura: 15 de junho de 2018 
/ francisco paulo Barros Dias - prefeito de Rio maria-pA.

protocolo: 334724

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

pREfEituRA muNicipAl DE RoNDoN Do pARÁ
Avisos DE licitAção

tomada de preços nº 2/2018-002 pmRp
objeto: Contratação de empresa para a construção do Complexo 
esportivo do bairro miranda conforme Convênio nº 086/2018, Processo 
nº 2018/231032-SedoP atendendo as necessidades da Prefeitura 
municipal de rondon do Pará. abertura: 25/07/2018 às 09:00h

concorrência nº 3/2018-001 pmRp
objeto: Contratação de empresa para a execução da obra de 
construção e urbanização de uma ciclovia na br 222, conforme 
Convênio nº 080/2018, processo nº 2018/128364 -SedoP, 
atendendo as necessidades da Prefeitura municipal de rondon 
do Pará. abertura: 06/08/2018 às 09:00h

concorrência nº 3/2018-002 fmE
objeto: Contratação de empresa para a execução da reforma e 
ampliação da e.e.e.m. dr. dionísio bentes de Carvalho, conforme 
Convênio nº 235/2018, Processo nº 1172582/2018-SeduC, 
atendendo as necessidades da Secretaria municipal de educação, 
deste município. abertura: 08/08/2018 às 09:00h. local - sala de 
reuniões da CPl. os editais e anexos estão disponíveis na Sala da CPl, 
no horário das 08:00 às 12:00. informações: cplrondondopara@
gmail.com. Alberto Abreu Araújo - presidente da cpl

protocolo: 334725

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALENQUER

.

coNtRAto
 

pREGão pREsENciAl Nº. 005/2018 – pmA/sEmED
Ato ExtRAto DE coNtRAto

contrato Administrativo nº 029/2018-sEmED origem: 
Pregão Presencial nº 005/2018 – Pma/Semed. Contratante: 
Prefeitura municipal de alenquer. Contratada: branCo & 
Correa ltda – ePP. obJeto: aquisição de gêneros alimentícios, 
para fornecimento de merenda escolar na rede de ensino 
municipal no exercício 2018, atendendo o programa nacional de 
alimentação escolar. valor: r$ 35.243,10 (trinta e Cinco mil, 
duzentos e quarenta e três reais e dez Centavos). vigênCia: 
16/04/2018 à 31/12/2018. oRDENADoR DE DEspEsA: cleber 
Martins Rodrigues. ASSINATURA: 16.04.2018.

contrato Administrativo nº 030/2018-sEmED origem: 
Pregão Presencial nº 005/2018 – Pma/Semed. Contratante: 
Prefeitura municipal de alenquer. Contratada: d P de 
almeida - me obJeto: aquisição de gêneros alimentícios, para 
fornecimento de merenda escolar na rede de ensino municipal no 
exercício 2018, atendendo o programa nacional de alimentação 
escolar. valor: r$ 662.260,10 (seiscentos e sessenta e dois 
mil, duzentos e sessenta reais e dez centavos) vigênCia: 
16/04/2018 à 31/12/2018. ordenador de deSPeSa: Cleber 
martins rodrigues. aSSinatura: 16.04.2018.
contrato Administrativo nº 031/2018-sEmED origem: Pregão 
Presencial nº 005/2018 – Pma/Semed. Contratante: Prefeitura 
municipal de alenquer. Contratada: a neto doS SantoS. 
obJeto: aquisição de gêneros alimentícios, para fornecimento de 
merenda escolar na rede de ensino municipal no exercício 2018, 
atendendo o programa nacional de alimentação escolar. valor: r$ 
126.180,60 (Cento e vinte e seis mil, cento e oitenta reais e sessenta 
centavos) vigênCia: 16/04/2018 à 31/12/2018. ordenador de 
deSPeSa: Cleber martins rodrigues. aSSinatura: 16.04.2018.
contrato Administrativo nº 032/2018-sEmED origem: 
Pregão Presencial nº 005/2018 – Pma/Semed. Contratante: 
Prefeitura municipal de alenquer. Contratada: v de lima Santos 
& Cia ltda. obJeto: aquisição de gêneros alimentícios, para 
fornecimento de merenda escolar na rede de ensino municipal no 
exercício 2018, atendendo o programa nacional de alimentação 
escolar. valor: r$ 71.029,00 (Setenta e um mil, vinte e nove 
reais) vigênCia: 16/04/2018 à 31/12/2018. ordenador de 
deSPeSa: Cleber martins rodrigues. aSSinatura: 16.04.2018.
contrato Administrativo nº 033/2018-sEmED origem: 
Pregão Presencial nº 005/2018 – Pma/Semed. Contratante: 
Prefeitura municipal de alenquer. Contratada: a l F da rocha 
Comercio eireli. obJeto: aquisição de gêneros alimentícios, 
para fornecimento de merenda escolar na rede de ensino 
municipal no exercício 2018, atendendo o programa nacional 
de alimentação escolar. valor: r$ 728.081,70 (Setecentos e 
vinte oito mil, oitenta e um reais e setenta centavos). vigênCia: 
16/04/2018 à 31/12/2018. ordenador de deSPeSa: Cleber 
martins rodrigues. aSSinatura: 16.04.2018.
contrato Administrativo nº 034/2018-sEmED origem: 
Pregão Presencial nº 005/2018 – Pma/Semed. Contratante: 
Prefeitura municipal de alenquer. Contratada: daniel Hosada 
monteiro da Silva. obJeto: aquisição de gêneros alimentícios, 
para fornecimento de merenda escolar na rede de ensino 
municipal no exercício 2018, atendendo o programa nacional de 
alimentação escolar. valor: r$ 74.382,20 (Setenta e quatro 
mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte centavos). vigênCia: 
16/04/2018 à 31/12/2018. oRDENADoR DE DEspEsA: cleber 
Martins Rodrigues. ASSINATURA: 16.04.2018.

protocolo: 334374

ExtRAto DE coNtRAto ADmiNistRAtivo
Ato cHAmADA puBlicA Nº 001/2018-pmA

Origem: Contrato Administrativo Nº 065/2018 – SEMED. 
Contratante: Secretaria municipal de educação/Fundo 
municipal de educação. Contratada:aSProexPa - aSSoCiação 
doS ProdutoreS ruraiS, extrativiSta e PeSCadoreS 
arteSanaiS do muniCiPio de alenquer obJeto: aquiSição 
de gêneroS alimentÍCioS, da agriCultura Familiar, 
deStinadoS ao Programa naCional de alimentação 
eSColar, Para oS alunoS da rede de enSino no muniCÍPio 
de alenquer. Fundamento legal: lei no 8.666/93. valor: 
599.971,05 (quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e 
setenta e um real e cinco centavos). vigênCia: 04.06.2018 
a 31.12.2018. ordenador de deSPeSa: adivanildo luceno 
Pereira. aSSinatura: 29.05.2018.
Origem: Contrato Administrativo Nº 066/2018 – SEMED. 
Contratante: Secretaria municipal de educação/Fundo municipal 
de educação. Contratada: CooPerativa doS ProdutoreS 
ruraiS de Santarém-CooPruSan obJeto: aquiSição 
de gêneroS alimentÍCioS, da agriCultura Familiar, 
deStinadoS ao Programa naCional de alimentação 
eSColar, Para oS alunoS da rede de enSino no muniCÍPio 
de alenquer. Fundamento legal: lei no 8.666/93. valor: 
261.356,85 (duzentos e sessenta e um mil, trezentos e cinquenta 
e seis reais e oitenta e cinco centavos). vigênCia: 04.06.2018 
a 31.12.2018. oRDENADoR DE DEspEsA: Adivanildo luceno 
pereira. aSSinatura: 29.05.2018

protocolo: 334382

tERmo ADitivo A coNtRAto

Ato ExtRAto DE tERmo ADitivo
espécie: 2º termo aditivo ao Contrato nº 071/2017. 
obJeto: alteração da CláuSula iv – da vigênCia do 
Contrato original celebrado em 03.07.2017; Contratante: 
Secretaria Prefeitura municipal de alenquer e suas Secretarias 
municipais. Contratada: n. SaleS de CarvalHo - me, CnPJ: 
17.782.735/000117; vigênCia: 02/07/2018 a 02/02/2019; 
data da aSSinatura: 29/06/2018.

protocolo: 334395

iNExiGiBiliDADE DE licitAção
             

Ato ExtRAto DE iNExiGiBiliDADE
Origem: Inexigibilidade de Licitação Nº 008/2018 – PMA. 
Contratante: município de alenquer. Contratada: m J da 
Silva Correa – me, CnPJ: 26.677.133/0001-90. obJeto: 
Contratação direta de serviços de assessoria e consultoria 
contábil para o município de alenquer/Pa. Fundamento legal: 
artigo 24, inciso iv da lei no 8.666/93. valor: r$ 360.000,00 
(trezentos e sessenta mil reais). ratiFiCação: 11.01.2018: 
vigênCia: 01/01/2018 a 31/12/2018, oRDENADoR DE 
DEspEsA: juRAci EstEvAm DE sousA.
Origem: Inexigibilidade de Licitação Nº 011/2018 – PMA. 
Contratante: município de alenquer. Contratada: laY 
out inFormatiCa ProCeSSamento de dadoS S/S ltda, 
CnPJ: 73.807.711/0001-46. obJeto: Contratação Para 
PreStração de ServiçoS em loCação de SoFtWare 
de SiStema de inFormatiCa de FolHa de Pagamento 
e gerenCiamento de reCurSoS HumanoS, bem Com 
CeSSão de direito de uSo, PreStação de ServiçoS de 
inStalação, imPlatação, migração de dadoS, oPeração 
iniCial aSSiStida, treinamento e manutenção menSal 
e aSSiStênCia téCniCa eSPeCializada Para SurPrir aS 
neCeSSidadeS da PreFeitura muniCaPal de alenquer e 
SuaS SeCretariaS muniCiPaiS/Pa. Fundamento legal: 
artigo 24, inciso iv da lei no 8.666/93. valor: r$ 35.160,00 
(trinta e cinco mil e cento e sessenta reais). ratiFiCação: 
09.01.2018: vigênCia: 01/01/2018 a 31/12/2018, 
oRDENADoR DE DEspEsA: juRAci EstEvAm DE sousA.

protocolo: 334391

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

Aviso DE licitAção
pREGão pREsENciAl 9/2018- 1707001- cpl/pmsBp

objeto: aquiSição de aquiSição de bombaS SubmerSaS e 
aFinS, PrÓPriaS Para PoçoS tubulareS. 
tiPo: menor Preço por item

DAtA DE ABERtuRA: 17/07/2018 Às 09:00h
Íntegra do edital e informações disponíveis na Sala da CPl, sito à 
rodovia augusto meira Filho, Km 17, S/nº - Centro - Santa bárbara 
do Pará, de segunda a quinta feira no horário de 08:00 às 12:00h.

marcia leite
Pregoeira PmSbP

protocolo: 334727

Aviso DE licitAção
pREGão pREsENciAl 9/2018- 1707002- cpl/pmsBp

objeto: aquiSição de equiPamentoS agrÍColaS e 
equiPamentoS Para aPoio ao Programa de FortaleCimento 
da agriCultura Familiar do muniCÍPio de Santa 
bárbara, oriundo do Convênio nº 017272/2017. (itenS 
FraCaSSadoS).
tipo: menor preço por item
DAtA DE ABERtuRA: 17/07/2018 Às 14:00h
Íntegra do edital e informações disponíveis na Sala da CPl, sito à 
rodovia augusto meira Filho, Km 17, S/nº - Centro - Santa bárbara 
do Pará, de segunda a quinta feira no horário de 08:00 às 12:00h.

marcia leite
Pregoeira PmSbP

protocolo: 334726

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

pREfEituRA muNicipAl DE sANtA izABEl Do pARA
Aviso DE licitAção

coNcoRRêNciA Nº 001/2018-pmsip
obJeto: Contratação de emPreSa de engenHaria Para 
exeCutar ServiçoS de ConServação rodoviária, na 
eStrada de ameriCano, no treCHo da traveSSa 07 de 
Janeiro/vila de ameriCano, numa extensão total de 9,37Km, 
tendo como base o Convênio nº 036-2018, celebrado entre a 
Prefeitura municipal de Santa izabel do Pará e a Secretaria 
de estado de transportes do estado do Pará, Setran. Sessão 
pública acontecerá às 09:00 hs do dia 07 de agosto de 2018, na 
sala de licitações da PmSiP, sito à av. barão do rio branco, nº 
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1060, centro, Santa izabel do Pará. a íntegra do edital poderá 
ser adquirida no site do tCm-Pa (www.tcm.pa.gov.br) e na sala 
de licitações da PmSiP.

Aviso DE licitAção
coNcoRRêNciA Nº 002/2018-pmsip

obJeto: Contratação de emPreSa de engenHaria Para 
exeCutar ServiçoS de ConServação da eStrada do 
CaraParú- treCHo do entr. Pa 140/vila do CaraParú, 
numa extensão total de 4,30 Km, tendo como base o Convênio 
nº 038-2018, celebrado entre a Prefeitura municipal de Santa 
izabel do Pará e a Secretaria de estado de transportes do estado 
do Pará, Setran. Sessão pública acontecerá às 09:00 hs do dia 
08 de agosto de 2018, na sala de licitações da PmSiP, sito à av. 
barão do rio branco, nº 1060, centro, Santa izabel do Pará. a 
íntegra do edital poderá ser adquirida no site do tCm-Pa (www.
tcm.pa.gov.br) e na sala de licitações da PmSiP.

Aviso DE licitAção tomADA DE 
pREços N°005/2018 pmsip.

A pREfEituRA muNicipAl DE sANtA izABEl Do pARÁ 
torna público que realizará licitação na modalidade tomada 
de Preços nº 005/2018-PmSiP. obJeto: Contratação de 
emPreSa de engenHaria Para exeCutar ServiçoS de 
ConServação rodoviária, na rodovia Pa-414, no treCHo 
entronCamento daS rodoviaS Pa-140/vila do taCaJÓS, 
numa extensão total de 10,00Km, tendo como base o Convênio 
nº 035/2018, celebrado entre a Prefeitura municipal de Santa 
izabel do Pará e a Secretaria de estado de transportes do estado 
do Pará-Setran. a audiência pública acontecerá às 14:00 h do 
dia 23 de julho de 2018, na sala de licitações da PmSiP, sito à av. 
barão do rio branco, nº 1060, centro, Santa izabel do Pará. a 
íntegra do edital poderá ser adquirida no site do tCm-Pa (www.
tcm.pa.gov.br) e na sala de licitações da PmSiP.

Aviso DE licitAção tomADA DE 
pREços Nº 006/2018-pmsip.

A pREfEituRA muNicipAl DE sANtA izABEl Do pARÁ 
torna público que realizará licitação na modalidade tomada 
de Preços nº 006/2018-PmSiP. obJeto: Contratação de 
emPreSa de engenHaria Para exeCutar ServiçoS de 
ConServação da eStrada do uxiteua, no trecho da rua 
valfredo bonetes até a rua raimundo gama - vila de americano, 
numa extensão total de 16,00Km, tendo como base o Convênio 
nº 037/2018, celebrado entre a Prefeitura municipal de Santa 
izabel do Pará e a Secretaria de estado de transportes do estado 
do Pará-Setran. a audiência pública acontecerá às 09:00 h do 
dia 25 de julho de 2018, na sala de licitações da PmSiP, sito à av. 
barão do rio branco, nº 1060, centro, Santa izabel do Pará. a 
íntegra do edital poderá ser adquirida no site do tCm-Pa (www.
tcm.pa.gov.br) e na sala de licitações da PmSiP.
06 de JulHo de 2018.

Rosinaldo ferreira de freitas
PreSidente/PmSiP.

protocolo: 334728

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ANAJÁS

.

pREfEituRA muNicipAl DE ANAjÁs
Avisos DE licitAção 

coNcoRRêNciA púBlicA 003/2018 - pmA 
objeto: Contratação em regime de emPreitada Por menor 
Preço global de empresa especializada para execução de 
obras e serviços de engenharia destinados à infraestrutura 
urbana, consistindo de pavimentação de vias urbanas para o 
município de anajás, tendo em vista o Convênio n. 093/2018 
firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano 
e obras Públicas - SedoP,nas qualidades e condições de execução 
descritas no edital e seus anexoS. abertura: 06/08/2018 
às 08:30h; o edital encontra-se disponível na sala da CPl, 
de segunda a sexta-feira das 08:00 às 14:00h, no prédio da 
Prefeitura, sito a av. Pedro José da Silva nº 01, Centro, anajás/
Pa, CEP: 68.810-000 - Sala de Licitações. Gerffson Freitas Dias 
- Presidente CPl. tomada de Preço 002/2018 - Pma. objeto: 
Contratação em regime de empreitada Por menor Preço global 
de empresa especializada para execução de obras e serviços de 
engenharia destinados à infraestrutura urbana, consistindo de 
pavimentação da rua João martins no município de anajás, tendo 
em vista o Convênio n. 100/2018 firmado com a Secretaria de 
estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas - SedoP, 
nas qualidades e condições de execução descritas no edital e seus 
anexos. abertura: 07/08/2018 às 08:30h; o edital encontra-se 
disponível na sala da CPl, de segunda a sexta-feira das 08:00 
às 14:00h, no prédio da Prefeitura, sito a av. Pedro José da Silva 
nº 01, Centro, anajás/Pa, CeP: 68.810- 000 - Sala de licitações. 
Gerffson Freitas Dias - Presidente CPL.

protocolo: 334703

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ANAPU

.

pREfEituRA muNicipAl DE ANApu
Aviso DE REvoGAção DE licitAção. 

A prefeitura municipal de Anapú- pA, através de sua 
Comissão de licitações, no uso de suas atribuições legais, em 
razão da necessidade de adequar o instrumento convocatório, 
torna público a revogação da licitação divulgada através do edital 
de Concorrência nº 003/2018-03, tendo por objeto a contratação 
de empresa especializada para reforma e ampliação da escola 
maria José Santana da Silva, no município de anapu/Pa. Aelton 
fonseca silva - prefeito municipal,

ExtRAtos DE coNtRAtos. 
tomADA DE pREço Nº 005/2018-02. 

Contratante: Prefeitura municipal de anapu; Contratada: 
Construtora Pactac ltda - me; CnPJ nº 10.608.906/0001-
47, Contrato nº 20180234, valor total de r$ 326.044,78 
(trezentos e vinte e seis mil quarenta e quatro reais e setenta 
e oito centavos). vigência: 04/07/2018 a 04/01/2019. data da 
Homologação: 04/07/2019. tomada de Preço nº 006/2018-
02; Contratante: Prefeitura municipal de anapu através 
do Fundo municipal de assistência Social; Contratada: r P de 
moraes Filho terraplanagem - epp; CnPJ nº 25.240.443/0001-
80, Contrato nº 20180233, r$ 130.965,26 (cento e trinta mil 
novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos). 
vigência: 04/07/2018 a 04/10/2018, data da Homologação: 
04/07/2018. Aelton fonseca - prefeito municipal.

protocolo: 334704

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

pREfEituRA muNicipAl DE sANtA mARiA Do pARÁ
ExtRAtos DE coNtRAtos. 

ADESÃO Nº 20180702. Registro de Preços nº 001/2017-SEDAP. 
objeto: registro de Preços Para aquisição de veículos 
automotores, implementos agrícolas, máquinas e equipamentos 
de apoio à agricultura e agroindústria. Contrato nº 20180704. 
Contratante: Prefeitura municipal de Santa maria do Pará. valor 
total: r$ 185.800,00 (cento e oitenta e cinco mil, e oitocentos 
reais). vigência 05/07/2018 a 31/12/2018 - data de assinatura 
05/07/2018. adeSão nº 20180703. regiStro de PreçoS 
nº 001/2017 - SedaP. Processo n° Protocolo 2016/432508. 
Pregão Eletrônico SRP nº 006/2017. Órgão Secretaria Estado 
de desenvolvimento agropecuário e da Pesca. vigência da ata: 
29/08/2017 a 29/0/2018. Órgão aderente: Prefeitura municipal 
de Santa maria do Pará. objeto: registro de Preços Para aquisição 
de veículos automotores, implementos agrícolas, máquinas e 
equipamentos de apoio à agricultura e agroindústria. item 58 
- retroescavadeira. valor total aderido: r$ 185.800,00 (cento e 
oitenta e cinco mil, e oitocentos reais).
Recursos: unidade gestora 135098, gestão 00001. Programa 
de trabalho: 20608207720zv0015. natureza da despesa: valor 
total aderido: r$ 185.800,00 (cento e oitenta e cinco mil e 
oitocentos reais). Fornecedor: Sul Pará Caminhões e maquinas 
ltda, CnPJ: 14.133.730/0001-75. Diana de sousa câmara 
melo - prefeita municipal.

protocolo: 334729

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

pREfEituRA muNicipAl DE AuRoRA Do pARÁ
Aviso DE licitAção 

pREGão pREsENciAl023/2018 - sms 
objeto: aquisição de 02 (dois) veículos tipo Pick-up 0 Km 
adaptada Para ambulância tipo “a”, Com ar Condicionado, 
iluminação interna com luminária de led 12 v, Suporte Para 
Cilindro de oxigênio, Soro e Plasma, maca com rodas retrátil 
e banco Para 02 Pessoas Com Sinalizador Óptico e acústico e 
equipamento de Comunicação, para atender as necessidades 
da rede Pública municipal de Saúde do município de aurora 
do Pará. data: 24/07/2018 Horário: 09:00hs. local: Setor 

de licitações e Contratos, Sito a rua raimunda mendes de 
queiroz, nº306, bairro: vila nova, aurora do Pará/Pa. Pregão 
PreSenCial025/2018 - Setran. objeto: aquisição de Peças de 
reposição Para máquinas Pesadas, para atender as necessidades 
da Secretaria municipal de transporte do município de aurora 
do Pará. data:25/07/2018 Horário:09:00hs. local: Setor de 
licitações e Contratos, Sito a rua raimunda mendes de queiroz, 
nº 306, bairro: vila nova, aurora do Pará/Pa. Brenda da silva 
Barbosa - Pregoeira.

protocolo: 334705

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

pREfEituRA muNicipAl DE sANtARém - sEmiNfRA
Aviso DE licitAção 

coNcoRRêNciA púBlicA N° 003/2018 - sEmiNfRA
objeto: implantação de urbanização na orla da vila arigó, na 
Cidade de Santarém - Pará. data da abertura: 08 de agosto de 
2018. Horário: 09:00 h. local: Sala de licitação da SeminFra. 
o edital e informações poderão ser obtidos na SeminFra, no 
horário de 9:00 h às 12:00h ou no site da PmS - www.santarem.
pa.gov.br ou pelo telefone (093)3523-2726. claudionor dos 
santos Rocha - presidente da comissão.

protocolo: 334730

pREfEituRA muNicipAl DE sANtARém - sEmmA
ExtRAto DE coNtRAto 

pREGão pREsENciAl Nº 008/2018-sEmmA 
objeto: aquisição de material de Construção, elétrico e Hidráulico, 
para atender a secretaria municipal de meio ambiente - Semma, 
e órgãos a ela vinculados. Contrato nº 019/2018-Semma. Partes: 
Secretaria municipal de meio ambiente e emerson Costa da Silva 
material de Construção. valor global: r$ 12.297,75. vigência: 
05/07/2018 a 04/07/2019. Contrato nº 020/2018-Semma. 
Partes: Secretaria municipal de meio ambiente e Casa Forte 
Comercio de material de Construção eireli. valor global: r$ 
23.044,80. vigência: 05/07/2018 a 04/07/2019. vânia maria 
Azevedo portela - secretária.

Aviso DE licitAção 
pREGão pREsENciAl Nº 012/2018-sEmmA

objeto: Prestação de serviço de lavagem de veículos, para 
atender as necessidades da secretaria municipal de meio 
ambiente - Semma e órgãos a ela vinculados. repetição do 
Pregão Presencial 003/2018-Semma. data de abertura: 20 de 
julho de 2018 às 09h00, na Semma. o edital poderá ser obtido 
pelo site: santarem.pa.gov.br. Claúdia Regina Queiroz Reis - 
Pregoeira da PMS.

protocolo: 334731

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

pREfEituRA muNicipAl DE sANto ANtoNio Do tAuA
Aviso DE licitAção

tomADA DE pREço Nº006/2018
abertura 23 de Julho de 2018 às 9 horas (horário local), na Sala 
de reuniões da CPl sito, na av. Presidente vargas s/n nos altos 
do terminal municipal objeto: ConStrução de uma eSCola 
no CamPo belo - Santo antonio do taua. Conforme edital 
tomada de Preço tipo menor Preço global, Com visita técnica 
nos dias 17 e 19 de Julho 2018 de 9 as 11horas. mais informações 
na CPl de Segunda a quinta da 8:00 horas as 12:00 horas.

Edione de silva souza
Presidente da Comissão Permanente

protocolo: 334732

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

pREfEituRA muNicipAl DE são joão DE piRABAs
ExtRAto DE coNtRAto 

tomADA DE pREços Nº 003/2018 
tipo: menor Preço global. Processo nº 125/2018. Contrato nº 
20180061. Contratante: Fundo municipal de Saúde. Contratada: 
Fenix Construção e Serviço eireli - epp, inscrita no CnPJ 
nº 22.809.866/0001-80. objeto: Contratação de empresa 
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especializada Para execução de obras de reforma e ampliação 
do Hospital municipal de São João de Pirabas (HmSJP), 
localizado na avenida São Pedro, S/n, bairro: alto da Colina, no 
município de São João de Pirabas/Pa. valor total: r$ 480.796,17 
(quatrocentos e oitenta mil e setecentos e noventa e seis reais 
e dezessete centavos). vigência: 05 de Julho de 2018 a 05 de 
Janeiro de 2019. Antônio Menezes Nascimento das Mercês - 
prefeito municipal de são joão de pirabas.

protocolo: 334733

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

pREfEituRA muNicipAl DE cApANEmA
ExtRAto DE ADitivo

tERmo ADitivo DE coNtRAto Nº 0903001/2018 
tomADA DE pREço Nº 002/2018 

objeto: Supressão de Serviços do Projeto básico e adição de 
outros não Previstos, Cuja necessidade de alteração Somente 
Fora Verificada Pela Administração após o inicio da execução dos 
Serviços Contratados, e motivados na melhoria técnica e alcance 
do objeto. Contratado: Fênix logística Pará ltda CnPJ nº 
09.368.158/0001-93. Supressão: r$ 114.249,99 - acréscimo: 
89.341,77. Fund. legal: art. 65 c/c 57, § 1º do inciso i da lei nº 
8.666/93. assinatura: 15/06/2018. francisco ferreira freitas 
Neto - prefeito municipal.

Aviso DE ADjuDicAção E HomoloGAção 
pREGão pREsENciAl Nº 019/2018 pmc 

objeto:Contratação de Pessoa Jurídica, para aquisição de 
equipamentos e material permanente, para atender as 
necessidades da Secretaria municipal de Saúde, no exercício 
de 2018. adJudiCado Para: a S ribeiro Comércio, CnPJ: 
10.378.838/0001-77 com valores unitários: item-valor 
unitário. 06-r$ 430,00; 44-r$ 2.800,00; 68-r$ 1.695,00; 69-
r$ 2.500,00; 80-r$ 780,00; 82-r$ 780,00; 91-r$ 929,00. 
F Cardoso e Cia ltda, CnPJ: 04.949.905/0001-63, valores 
unitários: item-valor unitário: 17-r$ 900,00; 27-r$ 150,00. J 
P Comércio de moveis eireli - me, CnPJ: 22.685.164/0001-32, 
valores unitários: item-valor unitário. 03-r$ 1.350,00; 09-r$ 
920,00; 11-r$ 1.120,00; 12-r$ 650,00; 15-r$ 300,00; 22-r$ 
75,00; 37-r$ 700,00; 39-r$ 1.000,00. brito e Feitosa Comércio 
e Serviço ltda - epp, CnPJ: 11.463.373/0001-15 valores 
unitários: item-valor unitário: 05-r$ 425,00; 18-r$ 200,00; 
28-r$ 200,00; 30-r$ 750,00; 31-r$ 1.700,00; 34-r$ 550,00; 
36-r$ 1.200,00; 59-r$ 200,00; 65-r$ 1.300,00; 73-r$ 250,00; 
79-r$ 255,00; 81-r$ 350,00; 83-r$ 419,00; 84-r$ 100,00; 
85-r$ 390,00; 100-r$ 150,00; 102-r$ 1.885,00. e t marques 
eireli - me, CnPJ: 08.691.632/0001-50, valores unitários: item-
valor unitário. 01-r$ 120,00; 04-r$ 434,00; 07-r$ 2.640,00; 
13-r$ 68,00; 20-r$ 5.000,00; 21-r$ 120,00; 23-r$ 216,00; 
24-r$ 618,00; 25-r$ 816,00; 26-r$ 586,00; 29-r$ 580,00; 35-
r$ 9.000,00; 40-r$ 2.640,00; 41-r$ 890,00; 45-r$ 1.499,00; 
46-r$ 3.680,00; 47-r$ 6.900,00; 49-r$ 1.899,00; 50-590,00; 
53-r$ 120,00; 54-r$ 160,00; 58-r$ 1.428,00; 63-r$ 600,00; 
64-r$ 390,00; 67-r$ 75,00; 70-r$ 69,00; 71-r$ 462,00; 72-
r$ 462,00; 77-r$ 880,00; 78-r$ 780,00; 86-r$ 770,00; 87-r$ 
739,00; 94-r$ 2.890,00; 95-r$ 186,00; 96-r$ 186,00; 98-r$ 
1.396,00; 99-r$ 350,00; 101-r$ 760,00. via Forte distribuidora 
ltda - me, CnPJ: 26.879.526/0001-87, valores unitários: item-
valor unitário. 10-r$ 696,96; 32-r$ 8.800,00; 55-r$ 81,22; 
56-r$ 81,22; 57-r$ 110,24; 60-r$ 96,00; 61-r$ 96,00; 62-
r$ 480,00; 66-r$ 1.319,00; 76-r$ 448,00; 88-r$ 370,00; 
89-r$ 1.899,00; 90-r$ 79,71; 92-r$ 950,00; 97-r$ 1.100,00. 
103-r$ 119,00. Homologado Para: a S ribeiro Comércio, 
CnPJ: 10.378.838/0001-77 com valores unitários: item-valor 
unitário: 06-r$ 430,00; 44-r$ 2.800,00; 68-r$ 1.695,00; 
69-r$ 2.500,00; 80-r$ 780,00; 82-r$ 780,00; 91-r$ 929,00. 
F Cardoso e Cia ltda, CnPJ: 04.949.905/0001-63, valores 
unitários: item-valor unitário: 17-r$ 900,00; 27-r$ 150,00. 
J P Comércio de moveis eireli - me, CnPJ: 22.685.164/0001-
32, valores unitários: item-valor unitário: -r$ 1.350,00; 09-r$ 
920,00; 11-r$ 1.120,00; 12-r$ 650,00; 15-r$ 300,00; 22-r$ 
75,00; 37-r$ 700,00; 39-r$ 1.000,00. brito e Feitosa Comércio 
e Serviço ltda - epp, CnPJ: 11.463.373/0001-15 valores 
unitários: item-valor unitário; 05-r$ 425,00; 18-r$ 200,00; 
28-r$ 200,00; 30-r$ 750,00; 31-r$ 1.700,00; 34-r$ 550,00; 
36-r$ 1.200,00; 59-r$ 200,00; 65-r$ 1.300,00; 73-r$ 250,00; 
79-r$ 255,00; 81-r$ 350,00; 83-r$ 419,00; 84-r$ 100,00; 
85-r$ 390,00; 100-r$ 150,00; 102-r$ 1.885,00. e t marques 
eireli - me, CnPJ: 08.691.632/0001-50, valores unitários: item-
valor unitário: 01-r$ 120,00; 04-r$ 434,00; 07-r$ 2.640,00; 
13-r$ 68,00; 20-r$ 5.000,00; 21-r$ 120,00; 23-r$ 216,00; 
24-r$ 618,00; 25-r$ 816,00; 26-r$ 586,00; 29-r$ 580,00; 35-
r$ 9.000,00; 40-r$ 2.640,00; 41-r$ 890,00; 45-r$ 1.499,00; 
46-r$ 3.680,00; 47-r$ 6.900,00; 49-r$ 1.899,00; 50-590, 00; 
53-r$ 120,00; 54-r$ 160,00; 58-r$ 1.428,00; 63-r$ 600,00; 

64-r$ 390,00; 67-r$ 75,00; 70-r$ 69,00; 71-r$ 462,00; 72-
r$ 462,00; 77-r$ 880,00; 78-r$ 780,00; 86-r$ 770,00; 87-r$ 
739,00; 94-r$ 2.890,00; 95-r$ 186,00; 96-r$ 186,00; 98-r$ 
1.396,00; 99-r$ 350,00; 101-r$ 760,00. via Forte distribuidora 
ltda - me, CnPJ: 26.879.526/0001-87, valores unitários: item-
valor unitário: 10-r$ 696,96; 32-r$ 8.800,00; 55-r$ 81,22; 
56-r$ 81,22; 57-r$ 110,24; 60-r$ 96,00; 61-r$ 96,00; 62-r$ 
480,00; 66-r$ 1.319,00; 76-r$ 448,00; 88-r$ 370,00; 89-r$ 
1.899,00; 90-r$ 79,71; 92-r$ 950,00; 97-r$ 1.100,00; 103-
r$ 119,00. itenS FraCaSSadoS: 14; 16; 38; 43; 48. itenS 
deSertoS: 104; 105. Conforme mapa comparativo anexado 
aos altos. Homologo a licitação na forma da lei nº. 8666/93. 
francisco ferreira freitas Neto - prefeito municipal.

protocolo: 334706

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CURUÇÁ

.

ERRAtA DE ExtRADo DE coNtRAto
iNExiBiliDADE N°. 001/2018-sEmED/pmc

pRocEsso N°. 006/2018-sEmED/pmc
onde se lê: Contrato nº. 001/2017/Semad
leia-se: Contrato nº. 008/2018/Semad

Curuçá/Pa, 16 de maio de 2018.
Alexandre marçal Rocha

Presidente da CPl/PmC
protocolo: 334708

ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº. 012/2018-sEmout/pmc

coNtRAtANtE: pREfEituRA muNicipAl DE cuRuçÁ, 
CnPJ nº. 05.171.939/0001-32, denominado daqui por diante 
de Contratante, representado neste ato pelo Sr. JeFeerSon 
Ferreira de miranda, PreFeito muniCiPal, portador do CPF 
nº 617.679.722-53, residente na rua duque de Caxias, nº. 101 
- bairro Centro, Curuçá/Pará.
coNtRAtADA: ConStrutora imPax ltda, ou Contratada, com 
sede av. augusto montenegro, rua Satélite, n°. 33 F inscrita no CnPJ/
mF sob o nº.10.571.491/0001-84, representada pelo seu Sócio diretor 
o Sr. FILIPE QUEIROZ CALCAGNO, portador de Carteira Profissional 
21539-d Crea/Pa e inscrito no CPF/mF sob o nº 947.302.962-
49, conforme documento que fica arquivado no setor competente, 
tendo como responsável técnico o Sr. FiliPe queiroz CalCagno, 
portador da carteira profissional nº 21539-D - CREA/PA.
oBjEto: Contratação integrada de empresa para prestação de 
serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração 
de projetos e execução da obra, referente à reconstrução da 
orla da localidade do abade, cidade de Curuçá, estado do Pará, 
através de recursos do ministério da integração nacional.
vigênCia: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
valor global: r$ 9.088.162,60 (nove milhões oitenta e oito 
mil cento e sessenta e dois reais e sessenta centavos).
DotAção oRçAmENtÁRiA:
Exercício 2018
Órgão: 02 - Prefeitura municipal de Curuçá
unidade orçamentária: 0207 - Sec. municipal de obras, 
urbanismo e transporte;
Projeto atividade: 15.122.0004.2.024 - manutenção da 
Secretaria de obras e urbanismo
natureza de despesa: 4.4.90.51.00 - obras e instalações
Subelemento: 4.4.90.51.99 - outras obras e instalações
Foro: Curuçá-Pa
data de aSSinatura: 03 de julho de 2018.

aSSinanteS: 
jEfEERsoN fERREiRA DE miRANDA

PreFeito muniCiPal.
filipE QuEiRoz cAlcAGNo

ConStrutora imPax ltda
protocolo: 334707

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

pREfEituRA muNicipAl DE itupiRANGA
Aviso DE oRDEm DE sERviço.

A Prefeitura Municipal de Itupiranga, na data de 05 de Julho de 
2018, torna público a ordem de Serviço de nº 07/2018 celebrada 
entre a empresa ConStrutora belmonte ltda, de acordo 
contrato de nº 20180082 tendo como objeto: Contratação 
de emPreSa Para PreStar ServiçoS de engenHaria, na 

ConStrução de 01(uma)PonteS de ConCreto armado, 
noS endereço: viCinal da vila Cuxiú,zona rural So 
muniCiPio de ituPiranga - Pa. José milesi Prefeito municipal 
de itupiranga.
A prefeitura municipal de Itupiranga, na data de 05 
de Julho de 2018, torna público a ordem de Serviço de nº 
08/2018 celebrada entre a empresa r & a engenHaria ltda 
ePP, de acordo contrato de nº 20180083 tendo como objeto: 
Contratação de emPreSa Para PreStar ServiçoS de 
engenHaria, na ConStrução de 01(uma)Ponte de 
ConCreto armado, noS endereço: vila Santa izabel, 
zona rural So muniCiPio de ituPiranga - Pa.José milesi 
Prefeito municipal de itupiranga. a Prefeitura municipal de 
itupiranga, na data de 05 de Julho de 2018, torna público a 
ordem de Serviço de nº 09/2018 celebrada entre a empresa J. 
a moura ConStrutoura ltda - ePP de acordo contrato de 
nº 20180084 tendo como objeto: Contratação de emPreSa 
Para PreStar ServiçoS de engenHaria, na ConStrução 
de 01(uma)PonteS de ConCreto armado, noS endereço: 
Jovem Crelândia,viCinal do iraPuru zona rural So 
muniCiPio de ituPiranga - Pa. josé milesi prefeito 
Municipal de Itupiranga.

protocolo: 334709

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MARABÁ

.

pREfEituRA muNicipAl DE mARABÁ - sEvop
Avisos DE licitAção 

tomADA DE pREços Nº 036/2018-cEl/sEvop/pmm, 
Processo n° 10.728/2018-Pmm, tipo menor Preço global. data 
da Sessão: 27/07/2018 - 09h00min. objeto: Contratação de 
empresa de engenharia Para Construção do Prédio do ProCon, 
localizado na rua 5 de abril - velha marabá - Centro, municipio 
de marabá/Pa. 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 - ramal 21, 
das 08h00min às 14h00min, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@
maraba.pa.gov.br. Comissão especial de licitação/SevoP/Pmm. 
Pregão PreSenCial (rSP) nº 034/2018-Cel/PPe/SevoP/
Pmm, ProCeSSo n° 10.303/2018-Pmm, tipo menor Preço. 
data da Sessão: 24/07/2018 - 09h00min. objeto: registro de 
Preços Para eventual aquisição de Fornecimento de material 
betuminoso, para atender às necessidades da Secretaria 
municipal de viação e obras Publicas - SevoP. 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) 
3322-2243 - ramal 21, das 08h00min às 14h00min, ou pelo 
e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br. josé Dílson santos 
Araújo Junior - Pregoeiro.

Aviso DE pRoRRoGAção DE licitAção. 
A prefeitura municipal de marabá avisa que a Concorrência 
nº 013/2018-Cel/SevoP/Pmm, ProCeSSo n° 7.397/2018-
Pmm, tipo menor Preço, objeto: Contratação de empresa 
especializada Para elaboração de Projetos executivos de 
implantação do Subsistema de abastecimento de água e 
implantação dos Sistemas de abastecimento de água e 
esgotamento Sanitário dos distritos de São Félix e morada nova 
(1ª etapa) e do assentamento Precário da grota do aeroporto 
(1ª etapa), Com Previsão de expansões, no município de marabá/
Pa, Foi Prorrogado para o dia11/07/2018 - 09h00min. Comissão 
especial de licitação/SevoP.

protocolo: 334713

pREfEituRA muNicipAl DE mARABÁ
Aviso DE HomoloGAção 

ADEsão Nº 017/2018- cEl/pmm. Homologação Processo 
n° 10747/2018- Pmm - objeto: adesão a ata de registro 
n° 021/2017-SevoP/Pmm, gerada em função do Processo 
n°44.765/2017-Pmm, Concorrência SrP n° 001/2017-Cel/
SevoP/Pmm - locação de veículos destinados a suprir as 
necessidades da Secretaria municipal de administração - Congem, 
do município de marabá. Fornecedora do serviço a empresa: l 
& C Serviços e locações ltda- epp, CnPJ: 07.151.812/0001-
87. origem do recurso: Próprio - dotações orçamentárias: 
manutenção da Controladoria geral municípios. valor: r$ 
32.280,00 (trinta e dois mil e duzentos e oitenta reais), pelo 
que HOMOLOGO o resultado final. josé Nilton de medeiros - 
secretário municipal de Administração.

protocolo: 334710
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pREfEituRA muNicipAl DE mARABÁ
ExtRAto DE coNtRAto 

coNtRAto N° 124/2018-fms/pmm. Processo licitatório 
nº 52.134/2017-CPL/PMM, Pregão Eletrônico nº 122/2017-
CPl/Pmm. objeto do Contrato aquisição de insumo técnico a 
Serem utilizados na Central regional de regulação de urgências 
Carajás e Serviços de atendimento móvel de urgência - Samu 
192 - Pertencente a Secretaria municipal de Saúde - SmS. 
empresa: bH laboratórios ltda, CnPJ n° 22.283.196/0001-01 
valor: r$ 8.681,76 (oito mil seiscentos e oitenta e um reais e 
setenta e seis centavos). origem do recurso: 10.30200842.061 
- Serviço de atendimento de nível urgente - Samu; elemento 
de despesa: 4.4.90.52.00-equipamento e material Permanente e 
3.3.90.30.00-material de Consumo; vigência: até o termino do 
exercício Financeiro de 2018. data da assinatura 03 de Julho de 
2018. marcones jose santos da silva - secretário municipal 
de saúde de marabá/pa.

protocolo: 334714

pREfEituRA muNicipAl DE mARABÁ
ExtRAto DE coNtRAto. 

coNtRAto Nº 043/2018-ssAm Processo nº 4.590/2018/
Cel/SevoP/Pmm, modalidade: Convite nº 018/2018-Cel/
SevoP/Pmm, referente à Contratação de empresa Para vestiários 
em Container no Pátio da - SSAM, firmado entre a Serviço de 
Saneamento ambiental de marabá - SSam, e a empresa, m d 
Serviços e engenharia ltda - me, CnPJ nº 19.969.637/0001-19 
no valor global: r$ 35.427,05 (trinta e cinco mil quatrocentos e 
vinte e sete reis e cinco centavos) Período de vigência: o presente 
contrato terá sua duração diretamente vinculada aos respectivos 
créditos orçamentários, sendo permitida a prorrogação na forma 
da lei; dotação orçamentária: 112701.15.452.1116.2.125 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Elemento de Despesa: 
3.3.90.39.00 outros Serviços de terceiros Pessoas Jurídica.
múcio Eder Andalécio - Diretor presidente.

Avisos DE licitAção 
pREGão pREsENciAl (sRp) Nº 057/2018-cpl/pmm, 
Processo n° 8.348/2018/Pmm, tipo: menor Preço por item. data 
do certame: 20/07/2018. Horário: 09:00 (horário local). objeto: 
registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos com 
vistas à criação de estúdio audiovisual do Centro de Formação 
da rede municipal da Secretaria municipal de educação - Semed. 
Íntegra do edital no site da Prefeitura de marabá e na sala da 
Comissão Permanente de licitação CPl/Pmm, localizada no 
edifício ernesto Frota, avenida vP 08, Folha 26, quadra 07, 
lote 04, bairro nova marabá, CeP: 68.509-060, marabá, Pará, 
subsolo da agência do banco do brasil, no horário das 08h00min 
às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, ou pelo e-mail: 
licitacao@maraba.pa.gov.br. telefone da CPl/Pmm: (94) 3322-
1646. raphael Cota dias - Pregoeiro. Pregão eletroniCo 
(SrP) nº 045/2018-CPl/Pmm, ProCeSSo n° 8.319/2018/Pmm, 
tipo: menor Preço por item. data do certame: 20/07/2018. 
Horário: 10:00 (horário de brasília). objeto: registro de preços 
para eventual contratação de empresa especializada em prestar 
serviços de seguros para cobertura total contra sinistros das 
ambulâncias utilizadas pelo serviço de atendimento móvel de 
urgência - Samu 192 - pertencente a Secretaria municipal de 
Saúde - SmS - marabá/Pará. Íntegra do edital no site da Prefeitura 
de marabá e na sala da Comissão Permanente de licitação CPl/
Pmm, localizada no edifício ernesto Frota, avenida vP 08, Folha 
26, quadra 07, lote 04, bairro nova marabá, CeP: 68.509-060, 
marabá, Pará, subsolo da agência do banco do brasil, no horário 
das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, 
ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. telefone da CPl/
Pmm: (94) 3322-1646. marabá (Pa), 05/07/2018, lucimar da 
Conceição Costa de Andrade - Pregoeira.

protocolo: 334711

pREfEituRA muNicipAl DE mARABÁ
REtificAção 

Na publicação no doe/Pa pág. 111 em 29/05/2018, referente 
ao extrato de Contrato nº 243/2018/SevoP/Pmm, Concorrência nº 
010/2017/Cel/SevoP do Processo nº 51.245/2017, onde se ler: de 
r$ 6.218.564,87 (Seis milhões duzentos e dezoito mil quinhentos 
e sessenta e quatro reais e oitenta sete centavos) - leia-se: r$ 
6.219.237,20 (seis milhões duzentos e dezenove mil duzentos e 
trinta e sete reais e vinte centavos). empresa: CSa - Construções 
e Serviços Da Amazônia Ltda - Epp, CNPJ N° 15.622.987/0001-53, 
assinatura: 09/05/2018, fábio cardoso moreira - secretário

ExtRAtos DE coNtRAtos 
coNtRAto Nº 292/2018/sEmAD, Processo administrativo 
nº 55.701/2017-Pmm, autuado na modalidade Pregão Presencial 
(SrP) nº 092/2017-CPl/Pmm, ata de registro de Preços nº 
112/2017-CPl, objeto: Prestação de serviços de estruturas 
(palco, som, iluminação, tendas e outros), para atender as 
necessidades da secretaria municipal de cultura, empresa: vHt 
Produções e eventos eirelli - epp, CnPJ nº 26.689.564/0001-
77, no valor de r$ 52.854,40(cinquenta e dois mil oitocentos e 
cinquenta e quatro reais e quarenta centavos). josé Nilton de 
medeiros - secretário. 

coNtRAto N° 290/2018/sEvop/pmm 
DispENsA DE licitAtAção 9575/2018/sEvop/pmm 

objeto: Contratação de empresa Para obras e Serviços de 
engenharia em Construção e reforma de ponte de madeira de 
estrada da vicinal geladinho da zona rural do município de 
marabá, empresa: Construtora e transportadora Ponte alta 
eireli - me, CnPJ nº 02.162.807/0001-56; data da assinatura: 
05/07/2018, vigência: 120 dias. Fábio Cardoso moreira - 
Secretário. Contrato n° 287/2018/SevoP/Pmm. tomada de 
PreçoS nº 022/2018-Cel/SevoP/Pmm. objeto: Contratação 
de empresa de engenharia Pare e rio São Félix localizadas no 
município de marabá/Pa, empresa: Construtora e transportadora 
Ponte alta eireli, CnPJ nº 02.162.807/0001-56; data da 
assinatura: 05/07/2018, vigência: 10meses. Fábio Cardoso 
moreira - Secretário. Contrato n° 250/2018/SevoP/Pmm. 
Convite nº 013/2018/Cel/SevoP/Pmm. objeto: Contratação 
de empresa de engenharia para construção de um muro, 
localizado no Cemitério da Cidade nova - marabá, empresa: 
PrS Construtora eireli, CnPJ nº 27.957.808/0001-18; data da 
assinatura: 05/07/2018, vigência: 31/12/2018. fábio cardoso 
moreira - secretário.

protocolo: 334712

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARITUBA

.

muNicipio DE mARituBA
EDitAl DE coNvocAção DE pRoRRoGAção

A prefeitura municipal de marituba-pmm por meio da 
Secretaria de Segurança Pública e mobilidade urbana-Segmob 
com base no art. 19 da lei municipal n.º 302 de 2014, abre 
período de cadastramento dos autorizatários do serviço municipal 
de transporte coletivo de passageiros na modalidade ônibus do 
município de marituba, sendo regido pelo que segue: do obJeto. 
art. 1º - este edital tem por objeto estabelecer o calendário e 
as condições de cadastramento dos autorizatários do serviço 
municipal de transporte de passageiros na modalidade ônibus 
no município de marituba. daS emPreSaS. art. 2º - a empresa 
deve ter garagem e oficina própria ou locada, com equipamentos 
e pessoal adequado, para manutenção da frota, na jurisdição do 
município de marituba. do loCal e PerÍodo de inSCrição. 
art. 3º - Prorrogação do recadastramento que será realizado na 
referida diretoria de transportes, no horário de 08h as 14h, de 
segunda à sexta-feira, que está sendo realizado no período de 23 
de abril de 2018 e prorrogado até 19 de julho de 2018. Publicado 
no Diário Oficial nº 33603, pág. 49 do dia 23 de abril de 2018. 
Ficando as demais alterações inalteradas. lAuRiEtH BARRos 
lEmos, secretária municipal de Administração.

protocolo: 334716

muNicípio DE mARituBA
Resultado da Licitação e Homologação

pREGão pREsENciAl Nº 003/2018-pp- sEmADs-pmm, 
objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento 
parcelado de produtos de higiene, limpeza e descartáveis para 
atender às demandas da Secretaria municipal de assistência e 
desenvolvimento Social de marituba/Pa-SemadS, nos termos da 
ata da Sessão, o pregoeiro, torna público o resultado da licitação 
e julgamento da proposta às respectivas vencedoras. desse 
modo, satisfazendo a lei e ao mérito, a Secretária municipal de 
assistência e desenvolvimento Social de marituba, euzilene da 
Silva naSCimento, resolve: Homologar o Pregão Presencial 
nº 003/2018-PP-SemadS-Pmm às proponentes vencedoras 
do certame: SouSa e arauJo ComérCio de ProdutoS de 
Higiene e Serviço ltda-ePP, CnPJ: 21.371.607/0001-58, 
vencedora dos itens: 01 (r$ 3,20), 02 (r$ 12,20), 03 (r$ 
18,50), 04 (r$ 3,00), 05 (r$ 3,10), 08 (r$ 5,90), 09 (r$ 3,75), 
10 (r$ 3,90), 12 (r$ 30,00), 13 (r$ 34,00), 16 (r$ 32,60), 17 
(r$ 26,00), 20 (r$ 18,00), 24 (r$ 3,30), 26 (r$ 2,60), 27 (r$ 
12,00), 28 (r$23,40), 29 (r$ 9,80), 30 (r$ 9,40), 31 (r$ 8,05), 
32 (r$ 11,90), 33 (r$ 29,00), 34 (r$ 2,75), 35 (r$ 2,45), 36 
(r$ 1,35), 37(r$ 4,80), 44 (r$ 8,00), 45 (r$ 1,20), 48 (r$ 
5,15), 50 (r$ 0,98), 51 (r$ 1,35), 57 (r$ 4,10), 59 (r$ 4,30), 
63 (r$ 3,45), 64 (r$ 3,45), 66 (r$ 11,55), 72 (r$ 1,60), 77 
(r$ 960,00), 78 (r$ 92,50), 80 (r$ 5,15), 84 (r$ 25,00), 86 
(r$ 76,00), 87 (r$ 73,00), 88 (r$ 3,35), 91 (r$ 64,00), 93 
(r$ 22,45), 94 (r$ 38,00), 95 (r$ 4,55), e 99 (r$ 16,39); vS 
delgado ComérCio eireli-ePP, CnPJ: 12.665.218/0001-
44, vencedora dos itens: 06 (r$ 3,08), 19 (r$ 20,00), 21 (r$ 
11,80), 25 (r$ 0,99), 42 (r$ 2,90), 43 (r$ 2,68), 46 (r$ 2,36), 
47 (r$ 5,20), 49 (r$ 1,10), 52 (r$ 1,78), 53 (r$ 8,00), 54 
(r$ 1,40), 55 (r$ 2,05), 56 (r$ 4,15), 60 (r$ 4,80), 61 (r$ 
4,80), 65 (r$ 3,38), 68 (r$ 2,30), 69 (r$ 1,10), 70 (r$ 5,20), 
73 (r$ 1,30), 74 (r$ 1,30), 75 (r$ 1,45), 76 (r$ 1,45), 79 
(r$ 4,25), 82 (r$ 14,30), 83(r$ 13,25), 89 (r$ 1,33), 92 (r$ 

52,00); PinHeiro & Silva ServiçoS e ComérCio em geral 
ltda, CnPJ: 07.790.519/0001-60; vencedora dos itens: 07 (r$ 
15,00), 11 (r$ 18,60), 14 (r$ 37,50), 15 (r$ 40,00), 18 (r$ 
30,00), 22 (r$ 5,25), 23 (r$ 15,00), 38 (r$ 4,50), 39 (r$ 9,80), 
40 (r$ 50,00), 41 (r$ 50,00), 58 (r$ 4,18), 62 (r$ 5,00), 67 
(r$ 3,50), 71 (r$ 7,02), 81 (r$ 8,05), 85 (r$ 62,00), 90 (r$ 
47,00), 96 (r$ 3,87), 97 (r$ 3,79), e 98 (r$ 21,49). ordenador 
de Despesas: Euzilene da silva Nascimento . Data de ass.: 
03.07.18.

protocolo: 334715

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

pREfEituRA muN. DE mojuí Dos cAmpos
Aviso DE licitAção 

tomADA DE pREços N° 005/2018-sEmGA 
objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de 
obra de construção da Câmara municipal de mojuí dos Campos. 
abertura: 31 de julho de 2018, às 09h00min, na sala de licitação 
da Secretaria municipal de gestão administrativa, situada na rua 
lauro Sodré, s/nº, esperança, mojuí dos Campos/Pa. o edital 
poderá ser obtido na própria Secretaria no horário de 8h as 
13h ou via email: licitacao@mojuidoscampos.pa.gov.br. Kelen 
Daiana costa da silva - presidente da cpl.

protocolo: 334717
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDICILÂNDIA

.

EstADo Do pARÁ
pREfEituRA muNicipAl DE mEDicilÂNDiA

Aviso DE licitAção - tomADA DE pREços Nº 03-2018
obJeto: contratação de empresa para a construção do muro da 
emeF gaSPar vianna, Km 80, para atender as necessidades da 
Secretaria municipal de educação de medicilândia. abertura: 
25/07/2018, às 09:00 horas. loCal Para retirada de edital 
e inFormaçÕeS: o edital poderá ser retirado gratuitamente 
na sede da Prefeitura, situada na trav. dom eurico, nº 1035, 
Centro - medicilândia/Pa, das 08:00 às 12:00 horas, Portal da 
transparência da Prefeitura de medicilândia/Pa (http://www.
medicilandia.pa.gov.br/87/acessoainformacao/) e no Portal dos 
Jurisdicionados (http://www.tcm.pa.gov.br).

clEiDE fERREiRA cHAvEs
Presidente da CPl

protocolo: 334718
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

pREfEituRA muNicipAl DE mocAjuBA
Aviso DE licitAção. 

REGão pREsENciAl Nº pp.001.2018.pmm.sEmEc. Órgão: 
Secretaria municipal de educação, esporte e Cultura - SemeC/ 
Prefeitura municipal de mocajuba - Pmm. objeto: aquisição de 
gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos 
alunos da rede municipal de ensino de mocajuba/Pa. data, Hora e 
local de abertura: 18 de Julho de 2018 às 10h00mm, na Sala da 
divisão de licitação, localizada na Sede da Prefeitura municipal, 
situada à rua Siqueira mendes, nº 45, Centro, município de 
mocajuba/Pará. edital e informações: de 2ª a 6ª feira (dias úteis), 
das 08h00mm às 12h00mm, na Sala da divisão de licitação, 
situada no mesmo endereço supracitado, onde o edital poderá 
ser obtido isento de qualquer taxa, mediante apresentação 
de mídia (Cd-r ou dvd-r) virgem, pelo interessado que se 
identificar, através de preenchimento de formulário próprio do 
órgão. Alex Humberto Gonçalves de oliveira - secretário 
municipal de Educação, Esporte e cultura.

protocolo: 334719
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..

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

.

pREfEituRA muNicipAl DE NovA EspERANçA Do piRiÁ
ExtRAto DE coNtRAto 

coNtRAto Do RDc N° 001/2018-pmNEp-RDc 
objeto: execução dos Serviços de terraplanagem e pavimentação 
asfáltica em vias públicas do município de nova esperança do 
Piriá-Pa. Contrato 001.2018.001-PmneP-rdC; Contratante: 
Prefeitura municipal CnPJ: 84.263.862/0001-05, Contratado: 
CgS Comercio transportes e Serviços eireli - me, CnPJ: 
04.821.763/0001-54; valor: r$ 1.500.975,74. assinatura: 
14/05/2018 vigência: 29/12/2018;

Aviso DE HomoloGAção. 
pREsENciAl Nº 014/2018/fmAs/sRp/pp. 

objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de 
Serviços Funerários e aquisição de Urnas a fim de atender a 
Prefeitura e Fundo de assistência Social de nova esperança do 
Piriá/Pa, Sendo a contratante Prefeitura de nova esperança 
do Piriá CnPJ: 84.263.862/0001-05, Fundo de assistência 
Social CnPJ: 17.694.828/0001-90 do Pregão Contratado: 
Costa & Silva Comercio e Serviços Funerários ltda-me CnPJ: 
16.825.079/0001-20.

Aviso DE licitAção. 
pREGão sRp Nº 024/2018/pmNEp/sRp/pp. 

objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento 
de materiais de expediente para atender as necessidades da 
Prefeitura, Secretarias e Fundos do município de nova esperança 
do Piriá/Pa, abertura: 18/07/18 às 09hs. Antônio Valcirlei 
Holanda de souza - prefeito municipal

protocolo: 334720

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE OURÉM

.

pREfEituRA muNicipAl DE ouRém
ExtRAtos DE coNtRAtos 

pREGão pREsENciAl (sRp) Nº 007/2018 - cpl/pmo - pp - sRp. 
objeto: Contratação de empresas para locação de veículos 
de grande Porte e máquinas Pesadas para atendimento das 
necessidades da Prefeitura municipal, Secretarias e Fundos de 
ourém/Pa. Contrato n° 2018/0207001. Partes: município 
de ourém e Forte locserv Coleta de reisiduos Sólidos eireli 
- me CnPJ: 26.493.458/0001-13. valor do Contrato: r$ 
993.360,00(novecentos e noventa e três mil e trezentos 
e sessenta reais). Prazo de vigência é de 12 meses, data da 
assinatura: 02 de Julho de 2018. Pregão PreSenCial (SrP) 
nº 007/2018 - CPl/Pmo - PP - SrP. objeto: Contratação de 
empresas para locação de veículos de grande Porte e máquinas 
Pesadas para atendimento das necessidades da Prefeitura 
municipal, Secretarias e Fundos de ourém/Pa. Contrato 
n° 2018/0207002. Partes: município de ourém e transporte 
rodo-norte ltda - epp. CnPJ: 23.829.190/0001-50. valor 
do Contrato: r$ 1.175.520,00(um milhão, cento e setenta e 
cinco mil e quinhentos e vinte reais). Prazo de vigência é de 
12 meses, data da assinatura: 02 de Julho de 2018. Pregão 
PreSenCial (SrP) nº 007/2018 - CPl/Pmo - PP - SrP. objeto: 
Contratação de empresas para locação de veículos de grande 
Porte e máquinas Pesadas para atendimento das necessidades 
da Prefeitura municipal, Secretarias e Fundos de ourém/Pa. 
Contrato n° 2018/0207003. Partes: município de ourém e m 
n Serviços e transportes ltda - epp CnPJ: 16.864.119/0001-
42. valor do Contrato: r$ 1.179.360,00(um milhão cento 
setenta e nove mil e trezentos e sessenta reais). Prazo de 
vigência é de 12 meses, data da assinatura: 02 de Julho de 
2018. Pregão PreSenCial (SrP) nº 007/2018 - CPl/Pmo - 
PP - SrP. objeto: Contratação de empresas para locação de 
veículos de grande Porte e máquinas Pesadas para atendimento 
das necessidades da Prefeitura municipal, Secretarias e Fundos 
de ourém/Pa. Contrato n° 2018/0207004. Partes: município 
de ourém e F g & Freitas ltda - me CnPJ: 13.005.544/0001-
98. valor do Contrato: r$ 743.520,00(Setecentos e quarenta 
e três mil e quinhentos e vinte reais). Prazo de vigência é de 
12 meses, data da assinatura: 02 de Julho de 2018. Pregão 
PreSenCial (SrP) nº 007/2018 - CPl/Pmo - PP - SrP. objeto: 
Contratação de empresas para locação de veículos de grande 
Porte e máquinas Pesadas para atendimento das necessidades 
da Prefeitura municipal, Secretarias e Fundos de ourém/Pa. 
Contrato n° 2018/0207005. Partes: município de ourém e 
n. Prime Construtora ltda - epp - CnPJ: 06.178.121/0001-04. 

valor do Contrato: r$ 1.035.000,00(um milhão e trinta e cinco 
mil reais). Prazo de vigência é de 12 meses, data da assinatura: 
02 de Julho de 2018. ConCorrênCia PúbliCa nº 002/2018-
CPl/ Pmo. objeto: Contratação de empresa de engenharia para 
a construção das obras de prevenção para redução do risco de 
desastres (muro de Contenção, microdrenagem, Construção de 
ponte) no município de ourem/Pa. Contrato: 2018/0507001. 
Partes: município de ourém e a empresa estrutural Construções 
e Serviços eireli, CnPJ: 08.928.777/0001-22. valor do Contrato: 
r$ 3.087.132,26 (três milhões, oitenta e sete mil, cento e trinta 
e dois reais e vinte e seis centavos). vigência: 12 (doze meses). 
data da assinatura: 05 de Julho de 2018.

protocolo: 334721

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURILÂNDIA DO NORTE

.

pREfEituRA muNicipAl DE ouRilÂNDiA - pARÁ
Pregão Presencial 043/2018/SMS

objeto: aquisição de tomógrafo 16 canais multislice marca 
Philips ou similar. abertura: 23/07/2018 às 09h:00min. valor 
estimado 1.200,000,00 (um milhão duzentos mil reais). recurso 
do Convênio nº07/2018, Processo nº2017/428888 com a 
Secretária estado e Saúde SeSPa. informações: licitacaopmon@
ourilandia.pa.gov.br

marinalva soares da silva
Secretária municipal de Saúde.

protocolo: 334722

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

EstADo Do pARÁ
pREfEituRA muNicipAl DE pARAuApEBAs

ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº: 20180336

origem: Pregão nº 9/2016-06Semurb
Contratante: PreFeitura muniCiPal de ParauaPebaS
Contratada: amazonia mix eireli-ePP
OBJETO: Fornecimento de tintas, rolos e fita crepe a serem 
utilizados nas manutenções e pinturas das instalações sob 
responsabilidade da Secretaria municipal de Serviços urbanos do 
município de Parauapebas, estado do Pará
valor total: r$ 12.517,65 (doze mil, quinhentos e dezessete 
reais e sessenta e cinco centavos)
vigênCia: 15 de Junho de 2018 a 15 de Junho de 2019
data da aSSinatura: 15 de Junho de 2018

protocolo: 334624

EstADo Do pARÁ
pREfEituRA muNicipAl DE pARAuApEBAs
ExtRAto DE tERmo DE fomENto 010/2018

Do oBjEto
Constitui objeto do presente termo de Fomento o repasse de 
recursos financeiros, feito pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS-
Pa, através da SeCretaria muniCiPal de eSPorte e lazer, 
diretamente a associação esportiva e Paradesportiva do Sul e 
Sudeste do Pará – aePa para “Promover a democratização e a 
inclusão de 400 crianças, jovens e adultos dos bairros da Paz, 
nova vida, guanabara e Primavera através de aulas regulares 
das modalidades de Judô e Jiu-Jitsu, proporcionando assim, 
melhor qualidade de vida, evitando dessa forma que entrem ou 
continuem em situação de risco social”.
Do vAloR
Para execução do objeto deste termo de Fomento, o 
muniCÍPio de ParauaPebaS-Pa, através da SeCretaria 
muniCiPal de eSPorte e lazer, repassará a importância de 
r$ 258.062,00 (duzentos e cinquenta e oito mil e sessenta e 
dois reais), conforme cronograma de desembolso do Plano de 
trabalho.
Do pRAzo DE DuRAção
o presente convênio entrará em vigor na data de sua assinatura, 
com término em 31/12/2018.

ParauaPebaS-Pa, 29 de junho de 2018.
lAoREci DiNiz fAlEiRo

Secretário municipal de esporte e lazer

protocolo: 334616

EstADo Do pARÁ
pREfEituRA muNicipAl DE pARAuApEBAs

Aviso
EDitAl DE cHAmAmENto púBlico Nº 001/2018

coNcoRRêNciA Nº 3/2017-001GABiN
o município de parauapebas, Estado do pará, por meio da 
Comissão Permanente de licitação instituída pelo decreto n° 
486/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que foi realizado o SORTEIO PUBLICO dos 03 (três) profissionais 
formados em comunicação, publicidade e/ou marketing, ou 
que atuem em uma dessas áreas, para compor a Subcomissão 
técnica para análise e julgamento das propostas técnicas 
a serem apresentadas na licitação Concorrência Pública nº 
3/2017-001gabin.
Relação dos nomes sorteados:
Sem vÍnCulo Com a adminiStração
rodolFo auguSto daniel ramoS – CPF – 006.963.309-62
Com vÍnCulo Com a adminiStração
HannY marCia amoraS doS SantoS - CPF - 175.534.232-20
meSania CardoSo Silva – CPF – 708.577.332-49

ParauaPebaS, 04 de Julho de 2018
fABiANA DE souzA NAscimENto

Comissão Permanente de licitação
Presidente

protocolo: 334464

EstADo Do pARÁ
pREfEituRA muNicipAl DE pARAuApEBAs

Aviso DE pRoRRoGAção
coNcoRRêNciA Nº 3/2018-003sEmoB

a Comissão de licitação da Prefeitura municipal de Parauapebas 
comunica a todos os interessados que a sessão de recebimento 
e início da abertura dos envelopes proposta e documentação 
referentes ao processo licitatório na modalidade ConCorrênCia 
de nº 3/2018-003Semob, que tem como objeto Contratação de 
empresa para revitalização/reforma da Praça do bairro Casas 
Populares i no município de Parauapebas no estado do Pará, 
fica prorrogada para o dia 08 de Agosto de 2018, às 09:00 
horas, na Sala de reuniões da Coordenadoria de licitações e 
Contratos, localizada no morro dos ventos, quadra especial, 
S/n, no município de Parauapebas, estado do Pará, em razão de 
alterações feitas através do Primeiro aditivo que encontra-se 
na íntegra no site www.parauapebas.pa.gov.br e na recepção da 
sala de licitações e Contratos da PmP.

ParauaPebaS - Pa,  05 de Julho de 2018.
fABiANA DE souzA NAscimENto

Comissão Permanente de licitação
Presidente

protocolo: 334596

.

.

EmpREsARiAl
.

miGuEl ANGElo scARAmussA - 
CPF: 005.466.227-39, torna público que a Semma - Secretaria 
municipal do verde de ulianópolis - Pa expediu a lar n° 
014/2015, que autoriza o desenvolvimento das atividades de 
Cultura de CiClo Curto, bem como requereu a renovação da 
lar para a atividade de Cultura de CiClo Curto da Fazenda 
bonita, localizada em ulianópolis - Pa.

protocolo: 334736

YvEtE DA silvA BElicHE - Epp 
CnPJ n° 24.550.871/0001-47, torna publico que reCebeu 
da Semma-tucuruí. l.o n° 0033/2017 com validade até 
11/08/2018. Para atividade de desdobro de madeira em tora. 
localizada na rodovia Porto da balsa S/n km 1,1 distrito 
industrial. tucuruí/Pará.

protocolo: 334741

coNstRutoRA AGRiENGE ltDA, 
CnPJ 03.118.726/0004-64, torna pública que solicitou junto a 
Semamt/trairão, sob protocolo 070/2018 licença de operação 
para extração mineral de roCHa em trairão/Pa.

protocolo: 334745

AssociAção DE coNGREssos EDucAtivos 
E REliGiosos DE BElém, 

Localizada na Estrada de Benfica, lote 1079, no municio 
de Benevides-PA, Distrito de Benfica, inscrita no CNPJ nº 
03.358.367/0001-70, tornar público que no dia 28/06/2018 
requereu junto a Secretaria municipal de meio ambiente - Semma 
de benevides-Pa, licença de operação para sua ete - estação 
de Tratamento de Efluentes de Esgoto Doméstico, sob número 
de processo 259/2018-1. jose marcio paula de Almeida - 
Diretor presidente.
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AssociAção DE coNGREssos EDucAtivos 
E REliGiosos DE BElém, 

Localizada na Estrada de Benfica, lote 1079, no municio 
de Benevides-PA, Distrito de Benfica, inscrita no CNPJ nº 
03.358.367/0001-70, tornar público que no dia 29/06/2018 
requereu junto a Secretaria estadual de meio ambiente e 
Sustentabilidade - SemaS-Pa, outorga de uso dos recursos 
Hídricos de um poço tubular para captação de água subterrânea, 
sob número de processo 2018/30922. jose marcio paula de 
Almeida - Diretor presidente.

protocolo: 334749

cÂmARA muNicipAl DE iNHANGApi - pA
Aviso DE ExtRAto DE AtA

Ata de Registro de Preços Nº 03/2018. Órgão gestor: 
Câmara municipal de inhangapi/Pará. empresas: alencar e Sá 
Comércio ltda - me. objeto: registro de Preços para eventual 
aquisição de gêneros alimentícios. validade: 12 meses. raphael 
moreira Sabbá - Pregoeiro.

Aviso DE ExtRAto DE coNtRAto
Pregão Presencial - SRP 002/2018 objeto: registro de 
Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, Contrato 
04/2018_ alencar e Sá Comércio ltda - me, no valor de r$-
98.834,66 (noventa e oito mil e oitocentos e trinta e quatro reais 
e sessenta e seis centavos). vigência: da assinatura do contrato 
de 12 (doze) meses. dotação orçamentária: 01.031.0001.2.001 
- manutenção das atividades da Câmara municipal. 3.3.90.39.00 
- outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica. data de 
assinatura: 29.06.2018. ordenador Responsável: Dacivaldo 
ferreira dos santos - presidente da câmara municipal de 
Inhangapi-Pa.

protocolo: 334753

A m DutRA AçouGuE, 
CnPJ: 30.510.365/0001-27, torna público que está entrando 
com pedido de licença de operação - lo, junto a Semma - 
tucuruí/Pa, para a realização da atividade de comercio varejista 
de carnes - açougue.

protocolo: 334757

A empresa ElDER josé G. BENsABA - mE, 
Com CnPJ nº 10.188.237/0001-00, torna público que solicitou 
à Secretaria de estado de meio ambiente e Sustentabilidade - 
SemaS/Pa, a licença de operação - lo, com o requerimento 
sobre o nº 2018/29829 Protocolado em 21/06/2018, para 
atividade de terminal logístico de cargas gerais e perigosas, 
localizada na rodovia Pa 483, km 20 nº 40, bairro vila do Conde, 
município barcarena-Pa.

protocolo: 334762

cENtRAis ElétRicAs Do pARÁ s.A. - cElpA
licENçA AmBiENtAl

comuNicADo
A centrais Elétricas do pará s.A., torna público que requereu 
da Secretaria municipal de meio ambiente e turismo - Semat, a 
licença Prévia - lP, licença de instalação - li e a autorização 
de Supressão de vegetação - aSv, para a rede de distribuição 
rural - rdr, tensão nominal 34,5 kv para as seguintes obras: 
1. ProJeto - travessão antonio vava (id. Sen35); 2. Projeto 
ramal Cachoeira (id. Sen100); 3. Projeto assurini - Senador 
José Porfírio - acesso ii (id. Sen102); 4. Projeto assurini - 
Senador José Porfírio - ilha arapari (id. Sen103); 5. Projeto 
vicinal acesso 06 (id. Sen301); 6. Projeto vicinal arapari 2 e 
rod. Pa 167 (id. Sen304); 7. Projeto ramal Claudio Pedrosa 
(id. Sen306), localizado no município de Senador José Porfírio, 
no estado do Pará.

protocolo: 334766

poRtARiA Nº 001/2018 - GAB.pREs/BiotEc
O Diretor-Presidente da Associação BioTec-Amazônia, 
professor Doutor josé seixas lourenço, no uso de suas 
atribuições legais, notadamente ao que dispõe o artigo 42, 
incisos ii e iv do estatuto;
ConSiderando o artigo 67 da lei Federal nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993; e
ConSiderando a necessidade de gerenciamento e acompanhamento 
dos contratos referentes às ações desenvolvidas nas áreas 
integrantes da estrutura da BioTec-Amazônia, visando à observância 
das obrigações contratualmente assumidas, fiscalização, controle 
orçamentário e vigência dos instrumentos contratuais;
REsolvE:
art. 1º - designar nataSHa maYara do amaral diaS da 
SILVA, CPF nº. 946.219.692-34, para acompanhar e fiscalizar, 
com observância da legislação aplicável, a execução do Contrato 
nº. 001/2018, firmado entre a Associação BioTec-Amazônia e a 
empresa moura & Figueiredo ltda - me, respectivamente, cujo 
objeto é a prestação de serviços de assessoria e consultoria 
contábil, fiscal e trabalhista.
art. 2º - designar Silvia de Souza leão, CPF nº. 
727.691.302-34, para acompanhar e fiscalizar, com observância 

da legislação aplicável, a execução do Contrato nº. 002/2018, 
firmado entre a Associação BioTec-Amazônia e a empresa Idee 
Amazônia Comunicação Integrada e Promoções LTDA - EPP, 
respectivamente, cujo objeto é a prestação de serviços de 
comunicação e marketing.
art. 3º - designar nataSHa maYara do amaral diaS da 
SILVA, CPF nº. 946.219.692-34, para acompanhar e fiscalizar, 
com observância da legislação aplicável, a execução do Contrato 
nº. 003/2018, firmado entre a Associação BioTec-Amazônia 
e a empresa valeverde agência de viagens e turismo ltda - 
ePP, respectivamente, cujo objeto é a prestação de serviços de 
agenciamento de viagens, que compreenda a reserva, emissão, 
marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes nacionais e 
internacionais.
art. 4º - designar Sibele maria bitar de lima Caetano, CPF nº. 
184.511.012-91, para acompanhar e fiscalizar, com observância 
da legislação aplicável, a execução do Contrato nº. 004/2018, 
firmado entre a Associação BioTec-Amazônia e a Fundação de 
Ciência e tecnologia guamá (FCtg), respectivamente, cujo 
objeto é a cessão de uso, a título oneroso, de área integrada do 
espaço empreendedor, no Parque de Ciência e tecnologia guamá 
(PCt guamá), unidades 401, 402, 403 e 404.
art. 5º - designar JoSé SeixaS lourenço, CPF nº. 026.190.912-
68, para acompanhar e fiscalizar, com observância da legislação 
aplicável, a execução do Contrato nº. 005/2018, firmado entre a 
Associação BioTec-Amazônia e a empresa ABCP - Agropecuária 
biotecnologia Consultoria e Projetos ltda, respectivamente, 
cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados de 
consultoria realizado por equipe de especialistas na área técnica 
em biotecnologia, agronegócio, biodiversidade e saúde.
art. 6º - designar JoSé SeixaS lourenço, CPF nº. 026.190.912-
68, para acompanhar e fiscalizar, com observância da legislação 
aplicável, a execução do Contrato nº. 007/2018, firmado entre a 
Associação BioTec-Amazônia e a empresa Consideal Consultoria 
ltda, respectivamente, cujo objeto é a prestação de serviços de 
consultoria para a implementação do Programa bioPará.
art. 7º - designar Sibele maria bitar de lima Caetano, 
CPF nº. 184.511.012-91, para acompanhar e fiscalizar, com 
observância da legislação aplicável, a execução do Contrato 
nº. 009/2018, firmado entre a Associação BioTec-Amazônia e a 
empresa Km Serviços gerais ltda, respectivamente, cujo objeto 
é a disponibilização de mão de obra na função de um auxiliar 
de serviços gerais e um office-boy, pelo período de vinte horas 
semanais, e os materiais de limpeza e equipamentos necessários.
Art. 8º - Compete ao fiscal:
a) anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas 
à execução dos instrumentos contratuais, providenciando a 
regularização das faltas e/ou defeitos observados;
b) elaborar parecer conclusivo semestralmente, que serão 
enviados à diretoria administrativo-Financeira (daF) da 
Associação BioTec-Amazônia, após 15 (quinze) dias do término 
do semestre;
c) atestar o recebimento dos bens/prestação de serviços quanto 
à sua execução, em conformidade com o termo dos instrumentos 
contratuais;
d) Outras providências de responsabilidade do fiscal.
art. 3º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
regiStre-Se, Publique-Se e CumPra-Se

belém, 28 de junho de 2018.
josé sEixAs louRENço

diretor-Presidente
protocolo: 334737

sERRARiA vERDEs mAREs ltDA, 
empresa industrial, com sede a rodovia br 222, Km 56, s/n, 
zona rural, CeP: 68638-000, rondon do Pará, estado do Pará, 
e inscrita no CnPJ/mF sob o n.º 04.496.772/0001-17 e inscrição 
estadual n.º 15.219.219-0, torna público que foi ProtoColado 
junto a SeCma - Secretaria municipal de Ciência, tecnologia e 
meio ambiente, através do processo n.º 167/2015, protocolo n.º 
219/2018 dentro do prazo exigido por lei, a sua renovação 
de liCença de oPeração nº 088/2017, com vencimento em 
01/08/2018, para a atividade de Serrarias com desdobramento 
de madeira em tora, para produção de madeira serrada e seu 
beneficiamento/secagem.

protocolo: 334742

coNstRutoRA AGRiENGE ltDA, 
CnPJ 03.118.726/0004-64, torna pública que recebeu da 
Semamt/trairão a liCença de oPeração nº 040/2018 com 
validade até 15.06.2019 para atividade de extração mineral 
e beneFiCiamento aSSoCiado em trairão/Pa.

protocolo: 334746

coNstRutoRA AGRiENGE ltDA, 
CnPJ 03.118.726/0004-64, torna pública que solicitou junto a 
Semamt/trairão, sob protocolo 064/2018 licença de operação 
para Canteiro de obraS no diStrito de bela viSta 
CaraCol em trairão/Pa.

protocolo: 334750

ADRiANo D´GNoluzzo - 
CPF 573.215.749-20, responsável legal da Fazenda Juquiral 
ii, localizada em tomé-açu/Pa, torna público 1ue recebeu 
da Secretária municipal de meio ambiente - Semma/tomé-
açu/Pa a licença ambiental rural (lar) para a atividade de 
Reflorestamento sob o nº 012/2018.

protocolo: 334754

Rio DocE iND. E com. DE mADEiRAs EiREli, 
CNPJ: 29.952.833/0001-34, localizada na Rod. Transamazônica 
tai s/n, km 177 norte, zona de expansão urbana. torna publico 
que reCebeu da Semma - uruará Pa. (lao) liCença ambiental 
de oPeração n° 0005/2018 com validade até 18/06/2022. Para 
atividade de desdobro de madeira em tora para Produção de 
Madeira Serrada e seu Beneficiamento.

protocolo: 334758

DoRAci RosA WEiRicH 
e outros CPF: 490.803.932-15, Fazenda vista alegre, localizada 
br-222, rondon do Pará, solicitou a SeCma a licença de atividade 
rural - lar sob protocolo no 242/2018.

protocolo: 334763

EQuAtoRiAl tRANsmissoRA 8 spE s.A.
cNpj: 27.967.244/0001-02

REQuERimENto DE licENçA
a equatorial transmissora 8 SPe S.a. (CnPJ: 27.967.244/0001-
02) toma público que requereu da Secretaria de estado de meio 
ambiente e Sustentabilidade - SemaS, a licença de instalação 
- li, licença de Captura, Coleta, resgate, transporte e Soltura 
de Fauna Silvestre - au e a autorização para Supressão vegetal 
(aSv) (Processo nº 40257/2017) para o Sistema de transmissão 
- lt+Se, linha de linha de transmissão 230 kv xingu - altamira, 
C1; LT 230 kV Altamira - Transamazônica, C2; LT 230 kV 
Transamazônica - Tapajós, C1; Construção da SE 230/138 kV 
tapajós - 2 x 150 mva; Se tapajós - Compensador Síncrono 
(-75/+150) mvar, localizados nos municípios de anapu, vitória 
do xingu, altamira, brasil novo, medicilândia, uruará, Santarém 
e mojuí dos Carmos, estado do Pará.

protocolo: 334767

mcD cARvAlHo & ciA ltDA, 
tv. ProFª núbia PinCanço benteS, nº248 Cidade nova, 
terra Santa - Pará, torna PúbliCo que reCebeu da 
SemaS a lo de nº 112016/2018 Para a atividade de auto 
PoSto revendedor de CombuStivel

protocolo: 334735

lEoNARDo Dos sANtos GoNçAlvEs - 
CPF: 723.962.612-15, proprietário da Fazenda Canto bello i, 
localizada no município de Paragominas-Pa, torna público que 
requereu junto à Semma - Paragominas, a obtenção de licença 
de atividade rural (lar) para a atividade de agricultura e 
pecuária.

protocolo: 334740

REciclE sERviços DE limpEzA ltDA Epp- 
CnPJ: 08.272.547/0001-58 torna público que requereu a SemaS 
a renovação da licença de operação nº 10353/2016 para 
a atividade de transporte de resíduos de serviços de saúde. 
validade até 28/12/2021. Processo n° 2016/26876. localizada 
na av. ricardo borges, nº 1948, guanabara- ananindeua-Pa.

protocolo: 334744

coNstRutoRA AGRiENGE ltDA, 
CnPJ 03.118.726/0004-64, torna pública que solicitou junto a 
Semamt/trairão, sob protocolo 066/2018 licença de operação 
para Canteiro de obraS em trairão/Pa.

protocolo: 334748

cÂmARA muNicipAl DE iNHANGApi - pA
Aviso DE ExtRAto DE AtA

ata de registro de Preços nº 02/2018. Órgão gestor: Câmara 
municipal de inhangapi/Pará. empresas: guara ltda - me e l 
C r Correa Comércio e Serviços eireli - me. objeto: registro 
de Preços para eventual aquisição de material de expediente e 
limpeza. validade: 12 meses.

Raphael moreira sabbá
Pregoeiro

Aviso DE ExtRAto DE coNtRAto
Pregão Presencial - SRP 001/2018 

objeto: registro de Preços para eventual aquisição de material 
de expediente e limpeza, Contrato 02/2018_l C r Correa 
Comércio e Serviços eireli - me, no valor de r$-30.128,00 (trinta 
mil e cento e vinte e oito reais); Contrato 03/2018_ guara ltda - 
me, no valor de r$-64.758,92 (sessenta e quatro mil setecentos 
e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos). vigência: 
da assinatura do contrato de 12 (doze) meses. dotação 
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orçamentária: 01.031.0001.2.001 - manutenção das atividades 
da Câmara municipal. 3.3.90.39.00 - outros Serviços de terceiros 
Pessoa Jurídica. data de assinatura: 21.06.2018. ordenador 
responsável: dacivaldo Ferreira dos Santos - Presidente da 
Câmara municipal de inhangapi-Pa.

protocolo: 334752

silvio cEsAR BRANcHEs DE souzA
poRto muNDo vERDE

inscrito no CPF sob nº 645.601.552-91, torna público que 
requereu l.o. de atividade Portuária de transbordo de madeira 
junto Semma de Santarém-Pa, protocolo nº 1019/2017 de 
04/12/2017, localizado na Comunidade dos Parentes, gleba 
nova olinda, zona rural, Santarém-Pa.

protocolo: 334756

súmulA DE puBlicAção DE REQuERimENto DE 
licENçA AmBiENtAl

tRANspoRtADoRA sERRA lEstE ltDA - mE, 
CnPJ nº 20.627.556/0001-10, instalada na avenida Pará, nº 
398, letra C, bairro: Centro, Curionópolis/Pa, CeP: 68.523-
000, torna público que requereu da Secretaria de estado 
de meio ambiente e Sustentabilidade (SemaS/Pa), liCença 
de oPeração (lo), via Processo n° 2017/0000035974. Para 
o desenvolvimento da atividade: transporte rodoviário de 
Substâncias e Produtos Perigosos. engenheiro responsável: 
magnon max Silva de oliveira [(94) 99150-5393 / 98119-5192]

protocolo: 334761

coNstRutoRA AGRiENGE ltDA, 
CnPJ 03.118.726/0004-64, torna pública que solicitou junto a 
Semamt/trairão, sob protocolo 065/2018 licença de operação 
para uSina de aSFalto em trairão/Pa.

protocolo: 334765

cHÁcARA AGuA Azul - GERAlDo AlvEs AGuiAR, 
CPF: 093.107.892-04, localizada na rod. do aeroporto, trans 
bom Jesus, km 04, torna público que requereu á Semma - 
tucuruí, a licença de atividade rural - lar para Criação de 
bovinos, em uma área útil de 54,89 há.

protocolo: 334734

coopERAtivA AGRopEcuÁRiA DE cANAã 
Dos cARAjÁs E REGião - cooAccR

AtA DA AssEmBlEiA GERAl ExtRAoRDiNÁRiA
aos 14 (quatorze) dias do mês de abril de 2018(dois mil e 
dezoito), reuniram-se às nove horas, na se sede da Cooperativa, 
situada na av. Wayne Cavalcante, nº 732, bairro centro, CeP 
68537-000, na cidade de Canaã dos Carajás no estado do Pará. 
realizou-se em assembleia geral extraordinária da Cooperativa 
agropecuária de Canaã dos Carajás e região - CooaCCr, inscrita 
no CnPJ 22.960.470/0001-30 e o nire sob o nº 15400000868 de 
24 de março de 1988. dando inicio aos trabalhos foi composta a 
mesa pelo diretor Presidente, o Sr. valdivino rodrigues do Prado 
que convidou para compor a mesa os demais diretores: mauro 
aparecido Fogaça - diretor Financeiro e ricardo barbosa dos 
Reis - Diretor Administrativo; os Conselheiros Fiscais: Antônio 
da Silva, José anicasio do nascimento, José de brito e edélcio 
Lourenço da Silva; o Sr. Jamerson Antônio dos Santos Carvalho 
- analista de Cooperativismo do sistema oCb/SeSCooP-
Pa; Franciel Ferreira borges - empresa amazon rural; Jorge 
tomazi - Coordenador do distrito empresarial de Canaã dos 
Carajás; maria das graças tavares rodrigues dos reis - agencia 
Canaã e a Senhora maria de Fátima Pinto Fogaça - Secretária 
da Cooperativa, a qual foi escolhida para transcrever a ata. 
Verificaram-se o quórum suficiente para instalação dos trabalhos 
às 09hs00min, com o mínimo de dez cooperados. a reunião 
iniciou-se em terceira convocação às 09hs00min com a presença 
de 55 (cinquenta e cinco) cooperados com direito a voto, e deram 
inicio aos trabalhos. e o senhor presidente fez a abertura da 
assembleia e convocou a senhora maria de Fátima Pinto Fogaça 
para fazer a leitura do edital de Convocação desta assembleia, 
o qual foi colocado à disposição no dia 28 (vinte e oito) de 
março de 2018(dois mil e dezoito), na sede da Cooperativa e 
entregue nas mãos de cada cooperado e cooperada em suas 
residências na cidade e na zona rural e também foi fixado em 
outros locais onde há grande circulação de pessoas como: redes 
de supermercados, agências bancárias, lojas agropecuárias e 
publicado no jornal “Correio” - o Jornal de Carajás, com edição 
3.267 de 12 e 13 abril de 2018; com a seguinte ordem do dia: 
01 - dispensa de soldo remanescente de subscrição de capital 
Social constado na ata de 20 Julho de 2014, no item 13, no valor 
de r$ 5.400.000,00; 02 - reforma do estatuto Social no Capítulo 
xii, artigo 49 - do ConSelHo de adminiStração, mudando 
de 03 para 04 anos o mandato do Conselho de administração, 
conforme estatuto Social da oCb - organização das Cooperativas 
brasileiras. em referência ao item 01 sobre a dispensa de saldo 

remanescente de subscrição de capital social constado na ata 
de assembleia geral extraordinária datada de 20 (vinte) de 
junho de 2014(dois mil e quatorze) os cooperados presentes 
deliberaram sobre a subscrição do capital social que passou a r$ 
5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais) sendo, no 
entanto, o valor de r$ 3.735.770,37(três milhões, setecentos e 
trinta e cinco mil, setenta e sete reeais e trinta e sete centavos) 
a integralizar. neste ato em assembleia geral extraordinária os 
sócios deliberaram a desistência do capital social a integralizar, 
tendo em vista a impossibilidade da efetiva integralização por 
parte dos sócios remanescentes no quadro social da Cooperativa, 
ficando assim definido como capital social somente o montante 
já integralizado de r$ 1.664.229,63(um milhão, seiscentos e 
sessenta e quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e sessenta 
e três centavos). em seguida foi colocado em votação, que foi 
aprovado por unanimidade. Foi concedida a palavra para o Jorge 
tomazi - Coordenador do distrito empresarial de Canaã dos 
Carajás, falou que esse capital remanescente a integralizar estava 
impedindo a Cooperativa de contrair capital para investimentos/
financiamentos nos Bancos, porém com essa dispensa facilitará 
tais operações. no item 02, sobre a reforma do estatuto social 
no capítulo xii, artigo 49 - do Conselho de administração 
mudando de 03 para 04 anos, o mandato do Conselho de 
administração, conforme o estatuto Social da oCb - organização 
dos Cooperativas brasileiras. em seguida foi franqueada a 
palavra para o senhor Jamerson Antônio dos Santos Carvalho - 
analista de Cooperativismo do sistema oCb/SeSCooP-Pa, que 
falou ser coerente com a mudança, para adequar aos mandatos 
das demais Cooperativas que já são de 04 anos, inclusive a 
oCb. a proposta foi colocada em votação, sendo aprovada 
por unanimidade pela assembleia geral extraordinária dos 
cooperados. nada mais a tratar o senhor presidente e a senhora 
secretária acima caraterizados, declaram que o conteúdo desta 
copia é fiel e autêntica da Ata original transcrita no livro de atas 
das assembleias gerais ordinárias e extraordinárias da Cooperativa 
agropecuária de Canaã dos Carajás e região - CooaCCr, Canaã 
dos Carajás 14 de abril de 2018.

Valdivino Rodrigues do Prado
diretor Presidente da CooaCCr
Maria de Fátima Pinto Fogaça

Secretária da CooaCCr
protocolo: 334739

A miNERAção Rio Do NoRtE s.A - mRN, 
torna público que recebeu do instituto brasileiro de meio 
ambiente e dos recursos naturais renováveis - ibama, a 
licença de instalação (l.i.) n° 1221/2018, com validade de 4 
anos, para a exploração de bauxita nos platôs Teófilo e Cipó, 
localizados na Floresta nacional de Saracá-taquera, município 
de oriximiná - Pa.

protocolo: 334743

coNstRutoRA AGRiENGE ltDA, 
CnPJ 03.118.726/0004-64, torna pública que recebeu da 
Semamt/trairão a liCença de oPeração nº 047/2018 com 
validade até 28.06.2019 para atividade de extração mineral 
de roCHa em trairão/Pa.

protocolo: 334747

mARcElo DE fREitAs QuEiRoz 
(fazenda microporâ), Com CPF sob o n° 056.052.451-04, com 
propriedade localizada no município de Pau d’arco(Pa), torna 
público, que recebeu junto a Semma/Pau d’arco seu dCC- 
declaração de Corte e Colheita da espécie eucalipto. .

protocolo: 334751

floRAplAc iNDustRiAl ltDA - 
CnPJ 34.597.658/0001-44. responsável legal da Fazenda 
nova eSPerança, localizada em tomé-açu/Pa, torna público o 
recebimento de Reflorestamento, sob o nº 011/2018.

protocolo: 334755

Auto posto tABocAs ltDA, 
CnPJ: 01.672.761/0001-52, torna público que recebeu da Sema 
a licença de operação n°015/2018 para Posto revendedor de 
Combustível em São miguel do guamá/Pa.

protocolo: 334759

AmAzôNiA floREstAl ltDA, 
CnPJ: 04.513.417/0004-51, torna público que requereu a SemaS 
à renovação da licença de operações n° 9967/2016 referentes 
ao processo sob n° 2014/41254 para atividade de desdobro de 
madeira em tora para madeira serrada/laminada/faqueada.

protocolo: 334764
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