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eXecUtiVo
.

.

.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o Nº 2.114, de 13 de JaNeiro de 2022
Homologa o decreto nº 268, de 03 de janeiro de 2022, editado pelo Prefeito 

Municipal de Marabá, que declara “situação de emergência”, em virtude de 

inundação nas áreas naquele Município.

o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e

considerando o decreto nº 268, de 03 de janeiro de 2022, editado pelo 

Prefeito Municipal de Marabá, que declara “situação de emergência” em áreas 

daquele Município, afetadas pelo impacto causado pela inundação;

considerando o Parecer Técnico Nº 003-2022/cEdEc, de 05 de janeiro 

de 2022, que opinou pelo reconhecimento de situação de emergência no 

Município de Marabá;

considerando que compete ao Governador do Estado homologar o referido 

ato, nos termos do art. 5º do decreto nº 891, de 10 de julho de 2020;

considerando as informações constantes no Processo nº 2022/20496, 

r E S o l V E:

art. 1º Homologar o decreto nº 268, de 03 de janeiro de 2022, editado pelo 

Prefeito Municipal de Marabá, que declara “situação de emergência”, em áreas 

daquele Município, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do GoVErNo, 13 de janeiro de 2022.
HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 751060
decreto de 13 de JaNeiro de 2022

o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e 
considerando o ofício nº. 090/2021/MPc/Pa, de 9 de dezembro de 2021, 
do Ministério Público de contas do Estado;
considerando os termos do Processo nº. 2021/ 1366895,
r E S o l V E:
art. 1º Nomear PaTricK BEZErra MESQUiTa para o cargo de Procurador-
Geral de contas do Estado do Pará, para o biênio compreendido entre 1º 
de março de 2022 a 28 de fevereiro de 2024, em conformidade com o art. 
7º, caput e §4º da lei complementar nº. 09, de 27 de janeiro de 1992.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 13 dE JaNEiro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, 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, 
dÉBora EVElYN liMa loPES para exercer o cargo em comissão de 
assessor Especial i.  
Palácio do GoVErNo, 13 dE JaNEiro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 751067
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CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N°. 009/2022-crG, de 13 de JaNeiro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2022/48538, de 13/01/2022;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 11/01/2022, o 
gozo de férias dos servidores alessandra Silva da Silva, id. funcional nº. 
5945651/1 e cid Barbosa de Barros, id. funcional nº. 57195074/3, con-
cedido por meio da Portaria nº. 980/2021-crG, publicada no doE Nº. 
34.760, de 09/11/2021, ficando os dias interrompidos de ambos os servi-
dores para gozo oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 de Janeiro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 750883

Portaria Nº 66/2022-ccG, de 13 de JaNeiro de 2022
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. 2022/50366,
r E S o l V E:
Exonerar, a pedido, rafaEl THEocHaroPoUloS corrEa do cargo em 
comissão de assessor, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria 
de Estado de Esporte e lazer, a contar de 10 de janeiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE JaNEiro dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 67/2022-ccG, de 13 de JaNeiro de 2022
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,
considerando os termos do Processo nº 2022/50317
r E S o l V E:
i. exonerar STTEfaNo ViEira fErrEira rodriGUES  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 17 de janeiro 
de 2022. 
ii. nomear Maria dE BElÉM SoarES riBEiro da SilVa para exercer 
o cargo em comissão Gerente, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, a contar de 17 
de janeiro de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE JaNEiro dE 2022.
iraN aTaÍdE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 68/2022-ccG, de 13 de JaNeiro de 2022
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,
coNSidEraNdo os termos do processo nº. 2022/50369,
r E S o l V E:
exonerar aNToNio carloS SoUSa MariaNo  do cargo em comissão de 
coordenador de Segurança de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a 
contar de 13 de janeiro de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE JaNEiro dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 69/2022-ccG, de 13 de JaNeiro de 2022
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,
coNSidEraNdo os termos do processo nº. 2022/50369,

r E S o l V E:
i. exonerar EdiNaldo SaNToS da SilVa  do cargo em comissão de 
Gerente administrativo de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar 
de 10 de janeiro de 2022. 
ii. nomear JUlio cESar VENcESlaU NEriS para exercer o cargo em 
comissão de Gerente administrativo de Unidade Prisional, código GEP-
daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de administração 
Penitenciária, a contar de 10 de janeiro de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE JaNEiro dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 70/2022-ccG, de 13 de JaNeiro de 2022
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,
coNSidEraNdo os termos do processo nº. 2022/50369,
r E S o l V E:
i. exonerar lETicia caroliNE BaliEiro cardoSo  do cargo em comissão 
de Gerente administrativo de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.3, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a 
contar de 13 de janeiro de 2022. 
ii. nomear aNToNio carloS SoUSa MariaNo para exercer o cargo 
em comissão de Gerente administrativo de Unidade Prisional, código 
GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de administração 
Penitenciária, a contar de 13 de janeiro de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE JaNEiro dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 71/2022-ccG, de 13 de JaNeiro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 7.543, de 20 de 
julho de 2011,
r E S o l V E:
relotar EdNilSoN TaPaJÓS da SilVa, assessor Especial ii, na agência de 
defesa agropecuária do Estado do Pará – adEPará. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE JaNEiro dE 2022.
iraN aTaÍdE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Protocolo: 751068

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

.

errata
.

errata de eXtrato de Portaria Nº 1143/2021 – di/cMG, 
de 09 de deZeMBro de 2021

NÚMEro da PUBlicaÇÃo: 740538
PUBlicado No doE Nº 34.791 de 10/12/2021
oNde se LÊ:
Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada);
Leia-se:
Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação);
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE JaNEiro dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 750716

.

.

diÁria
.

 eXtrato de Portaria Nº 001/2022 – di/cMG, 
de 13 de JaNeiro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: São Paulo/SP; Período: 09 a 11/01/2022; Quantidade de di-
árias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidor: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior, Mf nº 3405915/4; ordenador: cEl QoPM Marco antonio 
Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 750939
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 012/2022-PGe.G., de 12 de JaNeiro de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/1350548 e 
o art. 88 da lei 5.810/94.
rESolVE:
coNcEdEr, 180 (cento e oitenta) dias de licença maternidade à servidora 
renata Melo dos reis Mendes da Mota, identidade funcional nº 5903229/2, 
no período de 18.11 a 16.05.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 750745

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria aGe Nº 006/2022-GaB, de 13 de JaNeiro de 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo Nº 2022/38779.
r E S o l V E:
coNcEdEr à Servidora rita de Jesus Gomes de castro, matrícula 
761699/1, ocupante do cargo de Escrevente datilografo referência iii, 
lotada nesta auditoria Geral do Estado - aGE, 60 (sessenta) dias de licen-
ça Prêmio, no período de 26/01/2022 a 26/03/2022, correspondente ao 
triênio de 17/06/1998 a 16/06/2001, 30 dias e triênio de 17/06/2001 a 
16/06/2004, 30 dias.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa PiNTo dE fiGUEirEdo
auditor-adjunto, em Exercício

Protocolo: 750658

desiGNar serVidor
.

Portaria aGe Nº 005/2022-GaB, de 13 de JaNeiro de 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020 e considerando os autos 
do processo nº 2022/31636.
coNSidEraNdo o período de férias regulamentares do servidor Silvio 
rogério Baganha da Silva, matrícula nº 51855744/4, ocupante do car-
go de Gerente de 17/01/2022 a 31/01/2022, conforme Portaria aGE 
Nº 004/2022-GaB, de 11/01/2022, publicada no doE Nº 34.827 de 
12/01/2022.
rESolVE:
dESiGNar o servidor filipe José Gianino Monteiro, matrícula nº 5946619/1, 
para responder pela função de Gerente na assessoria Técnica desta audi-
toria Geral do Estado - aGE, no período de 17/01/2022 a 31/01/2022, em 
virtude de férias regulamentares do Titular.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa PiNTo dE fiGUEirEdo
auditor-adjunto, em Exercício

Protocolo: 750656
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 001/2022 
Processo: Nº 2021/621076 
oBJETo: o presente contrato tem como objeto é contratação de pessoa ju-
rídica prestadora de Serviços Médicos Veterinários Móveis, especializada na 
esterilização cirúrgica de cães e gatos com orientação para posse respon-

sável com implantação de microchip e registro em sistema de informação 
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParáPaZ 
coNTraTada: NoVaVET coMErcio dE MEdicaMENToS E SErViÇoS VE-
TEriNarioS lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº.29.789.056/0001-59 
doTaÇÃo: 
- funcional Programática: 14.422.1500.8807 (ParaPaZ itinerante) 
- Elemento de despesa: 3390-39.43 – (out. serv. de terc. PJ – Serviço de 
energia elétrica). 
- fonte de recursos: 0101 – (recursos do Tesouro) 
- ação: 227136 
- Pi: 1050008807c 
ViGÊNcia: inicia-se na data de sua assinatura, encerrando-se em 12 me-
ses. 
daTa dE aSSiNaTUra:12.01.2022 
ordENador :alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS

Protocolo: 750791

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 0012/2022-daF/sePLad, 
de 11 de JaNeiro de 2022.

o diretor de administração e finanças, em exercício, no uso de suas 
atribuições legais que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 001/2022-
GS/SEPlad, de 05 de janeiro de 2022, publicada no doE nº 34.822 de 
06 de janeiro de 2022 e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/
SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 
de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1753 e Proc. nº 
14707;
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor rUi GUilHErME XaViEr BriTo id. funcional nº 
26239/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços Gerais, lo tado na co-
ordenadoria de orçamento e finanças - cofi, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 16 de fevereiro de 2022 a 17 de março de 2022, 
referente ao triênio de 14/05/2008 a 13/05/2011(1ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
JaNEiro dE 2022.
MarcElo da SilVa GoNÇalVES
diretora de administração e finanças, em exercício

Protocolo: 750697

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 026/2022-daF/sePLad, 
de 11 de JaNeiro de 2022.

o diretor de administração e finanças, em exercício, no uso de suas 
atribuições legais que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 001/2022 
– GS/SEPlad, de 05 de janeiro de 2022, publicada no doE nº 34.822 de 
06 de janeiro de 2022 e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/
SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 
de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo o Processo nº. 2022/39025,
rESolVE:
forMaliZar, a contar de 11/01/2022, por necessidade de serviço, a 
interrupção do gozo de férias, concedido por intermédio da PorTaria Nº 
1106/2021 – daf/SEPlad de 22/11/2021, publicada no doE nº.34.782 
de 01/12/2021, à servidora aNNa laUra fErrEira dE araUJo, id. 
funcional nº 5932323/2, ocupante do cargo de coordenador, lotada na 
coordenadoria de Seleção de Pessoas.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
JaNEiro dE 2022.
MarcElo da SilVa GoNÇalVES
diretor de administração e finanças, em exercício

Protocolo: 750671
Portaria Nº. 028/2022-daF/sePLad 

de 12 de JaNeiro de 2022.
o diretor de administração e finanças, em exercício, no uso de suas 
atribuições legais que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 001/2022 
– GS/SEPlad, de 05 de janeiro de 2022, publicada no doE nº 34.822 de 
06 de janeiro de 2022 e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/
SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 
de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/1394037;
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r E S o l V E:
FORMALIZAR a concessão de Gratificação de Tempo Integral – GTI, no 
percentual de 60% (sessenta por cento), a contar de 20.12.2021, à servi-
dora NicE fariaS da SilVa, id. funcional nº. 57175338/2, ocupante do 
cargo de Técnico em Gestão Pública, lotada na diretoria de captação de 
recursos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 12 dE 
JaNEiro dE 2022
MarcElo da SilVa GoNÇalVES
diretor de administração e finanças, em exercício

Protocolo: 750821
Portaria Nº. 027/2022-daF/sePLad 

de 12 de JaNeiro de 2022.
o diretor de administração e finanças, em exercício, no uso de suas 
atribuições legais que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 001/2022 
– GS/SEPlad, de 05 de janeiro de 2022, publicada no doE nº 34.822 de 
06 de janeiro de 2022 e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/
SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 
de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/1394037;
r E S o l V E:
FORMALIZAR a concessão de Gratificação de Tempo Integral – GTI, no per-
centual de 60% (sessenta por cento), a contar de 01.01.2022, à servidora 
aNa caroliNa SENa GiESTaS, id. funcional nº. 54189559/2, ocupante 
do cargo de Técnico de administração e finanças, lotada na diretoria de 
Gestão de fundos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 12 dE 
JaNEiro dE 2022
MarcElo da SilVa GoNÇalVES
diretor de administração e finanças, em exercício

Protocolo: 750831
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 
adMiNistraÇÃo - sePLad aUditoria GeraL do estado do 

ParÁ - aGe
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de VaGas eM 

carGos de NÍVeL MÉdio e sUPerior
coNcUrso PÚBLico c-212

editaL Nº 07 sePLad/aGe, de 13 de JaNeiro de 2022
reLaÇÃo coMPLeMeNtar de iNscriÇÕes HoMoLoGadas

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a aUdiToria GEral do ESTado do Pará (aGE), no uso das 
suas atribuições legais, tornam público a rElaÇÃo coMPlEMENTar dE 
iNScriÇÕES HoMoloGadaS do concurso Público c-212, conforme as se-
guintes disposições:

carGo 02: aUditor de FiNaNÇas e coNtroLe

inscrição Nome cPf data de Nasci-
mento

Situação da 
inscrição

5730 claUdio HENriQUE PiPoloS dE oliVEira 42*.***.***-*0 26/05/1973 dEfErido

4839 PaTricia ParNoV caValcaNTE 88*.***.***-*3 11/07/1986 dEfErido

art. 1º Segue abaixo a relação complementar de candidatos com a inscri-
ção homologada
Belém/Pa, 13 de janeiro de 2022.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
JoSÉ rUBENS BarrEiroS dE lEao
auditor-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 751057
..

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N.° 003 de 13 de JaNeiro de 2022
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado do ESTado do Pará, 
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, conferidas pelo decreto Governamental de 24 de Janeiro de 
2019, publicada no Diário Oficial de 25 de Janeiro de 2019.
resolve designar o servidor MoiSES alVES dE SoUZa, matrícula: 
80845029/7, para responder pela diretoria administrativa e financeira desta 
autarquia, no período de 01 de fevereiro à 01 de março de 2022, substituindo 
o diretor aroldo carneiro, que estará respondendo pelo expediente do órgão, 
em função de gozo de férias regulamentares deste titular, conforme decreto 
do governador publicado no Diário Oficial nº 34.780, página 8.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra
Presidente da ioEPa

Protocolo: 750776

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 001, de 13 de JaNeiro de 2021.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado-ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela lei Estadual n.º 4.438, de 12 de dezembro 
de 1972 e pelo decreto Estadual n.º 1.636, de 08 de junho de 2005; consi-
derando o que dispõe o art. 67, da lei federal n.º 8.666/1993 e o decreto 
Estadual Nº 870, de 04/10/2013;
RESOLVE: Designar a servidora para acompanhamento e fiscalização do 
contrato conforme abaixo pormenorizado:
 

coNTraTado coNTraTo oBJETo Valor ProcEdiMENTo fiScal

 BlENd Br coMEr-
cio dE arTiGoS 
ProMocioNaiS 
E SErViÇoS dE 
TraNSPorTE-
EirEl (cNPJ N° 

10.414.625/0001-
53)

cTr 075/2021/
ioE
 

aQUiSiÇÃo dE co-
PoS rEUTiliZáVEiS 
PErSoNaliZado, 

dE 300 Ml, a fiM dE 
aTENdEr aS dEMaN-
daS da iMPrENSa 

oficial do ESTado 
do Pará

 

r$ 2.740,00 
(dois Mil 

Setecentos e 
Quarenta  re-

ais)

Processo N° 
2021/1236148

carla adriaNa 
diNElli dE aQUi-
No (MaTrÍcUla 
N° 5946149/2)

revogam-se anteriores, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra
PrESidENTE da ioE

Protocolo: 750877

.

.

errata
.

errata da Matéria de Protocolo 750535, publicada no doE Nº 34.828 
(pag. 15) de 13/01/2022.
onde se lê: objeto: coMPra dE coPoS rEUTiliZáVEiS PErSoNaliZa-
do, dE 300 Ml, Para TraNSPorTE iNSTiTUcioNal da PrESidÊNcia da 
ioE/Pa; Leia-se: objeto: aQUiSiÇÃo dE coPoS rEUTiliZáVEiS PErSo-
NaliZado, dE 300 Ml, a fiM dE aTENdEr aS dEMaNdaS da iMPrENSa 
oficial do ESTado do Pará.
ordenador: Jorge luiz Guimarães Panzera.

Protocolo: 750880

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria Nº 009 de 12 de JaNeiro de 2022
EXoNErar a pedido, a servidora ádria SoUZa raMoS dE aZEVEdo, ma-
trícula nº 54185601/2, do cargo em comissão de coordenador do Núcleo 
de comunicação, código GEP-daS-011.4.
a presente Portaria entra em vigor a partir do dia 12 de janeiro de 2022.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente/iaSEP

Protocolo: 750757

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 006 de 06 de JaNeiro de 2022
coNcEdEr, ao servidor aNToNio fErNaNdo BaNdEira coElHo diaS, 
matrícula nº 5007330/1, ocupante do cargo de Técnico em Saúde, 
120(cento e vinte) dias de licença Prêmio, conforme art. 98 da lei nº 
5.810 de 24/01/1994, sendo 60(sessenta) dias do 9º triênio(19/03/2014 
a 18/03/2017) e, 60(sessenta) dias do 10º triênio(19/03/2017 a 
18/03/2020), para usufruto no período de 03/01/2022 a 02/05/2022
aNiZio BESTENE JUNior
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 750842

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº.013/2022
Processo: 2021/249556.
cHaMada PÚBlica n.002/2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:01/01/2022
Vigência:01/01/2022 a 31/12/2022
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
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Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: laBoraTÓrio dE aNáliSES clÍNicaS JcN lTda(laBoraTo-
rio SaN MorENo,
cNPJ nº.19.471.452/0005-03
Endereço: rodovia Mário covas ,nº.10, Bairro: coqueiro, Município: aNa-
NiNdEUa/Pa, cEP: 67.113-330
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.

Protocolo: 750743

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de coNtrato
coNtrato adMiNistratiVo: 055/2021

PreGÃo eLetrôNico Nº 22/2021
Processo: 2021/1012238
data da assinatura: 02/12/2021
Vigência: 06/12/2021 a 05/12/2022
objeto: Prestação de serviço continuado de Vigilância armada, sob deman-
da, para atender as atuais e futuras unidades descentralizadas no instituto 
de Gestão previdenciária do estado do Pará no interior do Estado, que 
compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os insumos 
e emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços, confor-
me especificação e quantitativos estabelecidos neste documento.
 o valor total deste contrato é de r$ 5.338.712,88 (cinco milhões trezentos 
e trinta e oito mil setecentos e doze reais e oitenta e oito centavos).
contratado: empresa c & S ViGilÂNcia E SEGUraNÇa PaTriMoNial 
lTda, com sede na alameda Moreira da costa, nº 14 b1, Bairro São Brás, 
cEP  66.093-710, Belém/Pa, e-mail comercial@cesseguranca.com.br, ins-
crita no cNPJ/Mf sob o nº 14.151.000/0001-05, neste ato representado 
por Kaio cÉSar do carMo lorEiro da SilVa.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 02 de dezembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 737931
Portaria Nº 012 de 13 de JaNeiro de 2022

o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico 2022/46063, de 
12/01/2022, que dispõe sobre transferência de período de férias.
rESolVE:
i - TraNSfErir, o período de gozo de férias do servidor roBErTo faVacHo 
loBaTo, matrícula nº 5948822/1, ocupante do cargo de Técnico de 
administração e finanças, de 03/01/2022 a 22/01/2022 para 03/03/2022 
a 22/03/2022, concedido através da Portaria n° 825/2021, de 25/11/2021, 
publicada no doE n° 34.777, de 26/11/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 13 de janeiro de 
2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 751065
tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor

ato: Processo n° 2022/26967
Término de vínculo: 17/01/2022
Tipo: distrato, a pedido, de contrato de servidor temporário
Órgão: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Servidor Temporário: danuza do Vale campos
cargo: Técnico Previdenciário a
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva

Protocolo: 751066
 
..

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria N.  035  de  14  de  JaNeiro  de  2022.
 o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso da competência que lhe 
é atribuída por lei; e
coNSidEraNdo o ofício nº 001430/2021-PGE-PdM de 15/07/2021, re-
portando ação Trabalhista nº 0000341-41.2021.5.08.0002 / TrT 8ª re-
gião;

coNSidEraNdo a  recomendação da consultoria Jurídica - coNJUr, exa-
rada nos autos do Proc. SiaT nº 002021730004929-0;
rESolVE:
 i - dETErMiNar  a instauração de Processo administrativo disciplinar 
em desfavor do servidor W. M. c, ocupante do cargo de fiscal de receitas 
Estaduais,  if nº 05914884/1,  visando à apuração de eventuais respon-
sabilidades administrativas descritas no Processo n. 002021730004929-0, 
em tese, por descumprimento dos deveres descritos no art. 177, incisos 
ii e Vi da lei n. 5.810/94, e com pena, em tese, descrita no art. 188 da 
lei n.5.810/94 ;
ii - dESiGNar os servidores Maria JoSÉ aNdradE dE araÚJo, audi-
tor Fiscal de Receitas Estaduais, Identificação Funcional  n. 5203899/2, 
fraNciNETE coNcEiÇÃo dE SoUSa, auditor fiscal de receitas Estadu-
ais, Identificação Funcional  n. 5573653/1 e ADMILSON DA SILVA ELLE-
RES,  Auditor Fiscal de Receitas Estaduais ,  Identificação Funcional  n. 
5570166/1,  para, sob a presidência do primeiro, apurar os fatos cons-
tantes do processo acima, bem como proceder ao exame dos atos e fatos 
conexos que emergirem no curso dos trabalhos,  utilizando-se de todos os 
elementos de prova em direito admitidos, para garantir o esclarecimento 
dos fatos e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
iii- ESTaBElEcEr o prazo de sessenta (60) dias para a  conclusão dos 
trabalhos da referida comissão,  admitida a prorrogação por igual período, 
sob motivação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda,
EM,  14 / 01 / 2022
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 750912
diretoria de adMiNistraÇÃo

Portaria Nº 08 de 06 de JaNeiro de 2022
iNTErroMPEr, 26 (vinte e seis) dias, a contar de 31/12/2021, do gozo 
das férias da servidora lUiZa HElENa MElo dE MENdoNÇa, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5570190/1, lotada na célula 
de Planejamento, Monitoramento e Estudos Técnicos de fiscalização, 
concedidas pela PorTaria Nº 1997 de 27/09/2021, publicada no doE 
nº 34.715 de 29/09/2021, referente ao exercício de 26/11/2020 a 
25/11/2021, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo 
oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício

Portaria Nº 09 de 06 de JaNeiro de 2022
EXclUir dos efeitos da PorTaria Nº 1997 de 27/09/2021, publicada no 
doE nº 34.715 de 29/09/2021, que concedeu férias aos servidores desta 
Secretaria para o mês de dEZEMBro/2021, o nome da servidora aNa 
SilVia NoBrE loPES, id func nº 3252205/1, assistente administrativo, 
lotada na célula de Gestão de licitações e contratos.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Portaria Nº 10 de 06 de JaNeiro de 2022
dESiGNar a servidora MarlY aNNE oliViEr dE oliVEira NoBUMaSa, 
id func nº 57191447/1, assistente administrativo, em substituição  a ser-
vidora arÍcia rEGiNa cUNHa lEiTÃo SoarES, id func nº 5924714/4, 
Secretário de Gabinete, no período de 27/12/2021 a 10/01/2022, por mo-
tivo de férias.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

errata
de ordem,

Portaria Nº 742 de 29/10/2021, PUBLicada 
No doe Nº 34.7790 de 10/12/2021.

servidora Elaine Maria Matos Soares
onde se lê: cPf nº 218.162.552-20
Leia-se: cPf nº 307.308.722-20.

Protocolo: 751024
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado da FaZeNda
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº033 de13de  JaNeiro de 2022
dispõe sobre a designação de servidores para compor aUnidade de coor-
denação do Projeto de Modernização da Gestão fiscal do Estado do Pará 
- ProfiSco ii Pa.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda do Pará, no uso das atribuições 
que lheconferem o art. 138, parágrafo único, ii e V, da constituição Estadual; 
art. 6º, i, ii e Viii, do decreto nº 1.604, de 18 de abril de 2005 e art. 6º, 
i, ii, X, Xii e XX, da instrução Normativa nº 0008, de 14 de julho de 2005,
rESolVE:
art. 1º designar os servidores abaixo relacionados para compor a Unidade 
de coordenação do Projeto de Modernização da Gestão fiscal do Estado do 
Pará - ProfiSco ii Pa – UcP.

Nº S E r V i d o r f U N ÇÃ o
1 Eli Sosinho ribeiro coordenador Geral
2 lincoln José da Gama costa coordenador Técnico
3 Emanoel Borges Moreira coordenador administrativo financeiro
4 Mauro Gama Tobias assistência Técnica de Planejamento e Monitoramento
5 angélica de Jesus campos Queiroz furtado assistência operativa de aquisições e contratações

art. 2ºNo impedimento do coordenador Geral responderá pela UcP o co-
ordenador Técnico, no impedimento deste o coordenador administrativo 
financeiro.
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art. 3º No impedimento do coordenador administrativo financeiro respon-
derá pela função o assistente Técnico de Planejamento e Monitoramento.
art. 3ºficam convalidados todos os atos administrativos realizados pelos 
membros da UcP em substituição aos membros ausentes tanto física quan-
to no sistema de gestão de projetos – GESPro.
art. 4° revogar a PorTaria Nº 736 de 30 de novembro de 2020.
art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 750737
Portaria de iseNÇÃo de icMs-cat

Portaria N.º202201000021 de 13/01/2022 - Proc N.º 
002022730000122/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: luiz carlos Guimaraes lisboa – cPf: 234.171.372-68
Marca: cHEV/TracKEr T 1.0 lT NoVa Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria N.º202204000008, de 13/01/2022 - Proc N.º 

2022730000100/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: ronicleiton da cruz Quadros – cPf: 951.686.212-87
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi 20/Pas/automovel/9BrB33BEXN2091860

Portaria N.º202204000010, de 13/01/2022 - Proc N.º 
2021730008081/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Silvana Helena albuquerque farias Gomes – cPf: 
030.008.354-82
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWaG45U1NT108772

Portaria N.º202204000012, de 13/01/2022 - Proc N.º 
2022730000120/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: cosme Santos de oliveira – cPf: 410.710.692-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l aT acT7/Pas/automovel/9BGJK7520NB159164

Portaria N.º202204000014, de 13/01/2022 - Proc N.º 
2022730000128/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: João Jorge damasceno Moraes – cPf: 084.353.402-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0lG191100

Portaria N.º202204000016, de 13/01/2022 - Proc N.º 
2022730000132/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Beneir felicio de oliveira – cPf: 262.374.742-34
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla Gli 20/Pas/automovel/9BrB33BE9M2054796

Portaria N.º202204000018, de 13/01/2022 - Proc N.º 
2022730000125/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: iverson das chagas Soares – cPf: 637.357.682-53
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS adVaNcE cVT/Pas/automovel/94dfcaP15NB130871

Portaria N.º202204000020, de 13/01/2022 - Proc N.º 
2022730000186/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: rui ferreira de Souza – cPf: 030.445.052-91
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45U6NT105852

Portaria N.º202204000022, de 13/01/2022 - Proc N.º 
2022730000230/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: onaldo de Jesus lima ferreira – cPf: 190.162.392-00
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45U3NT111611

Portaria de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria N.º202204000007, de 13/01/2022 - Proc N.º 

0020227300001685/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2021 
a 31/12/2021
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
da isenção de ipva para o veículo placa qee 8i75, em razão de transferência 
de propriedade no exerc. de 2021.
interessado: fernando leal Junior – cPf: 410.681.222-34
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ3KP506102

Protocolo: 750847

errata
.

GaBiNete do secretario
errata

a Portaria do secretario da FaZeNda nº 032/2022 de 12 de 
JaNeiro de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará  nº 
34.828, dE 13 dE JaNEiro dE 2022, PáG. 20,
No arT. 3º:
onde se lê: “art. 3º [...]”
leia-se: “art. 2º [...]”
No arT. 2º:
onde se lê: “art. 2º [...]”
leia-se: “art. 3º [...]”

Protocolo: 750964

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

eXtrato do acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 01/2022
Partes: Secretaria de Estado da fazenda - SEfa e o Município de ViGia dE 
NaZarÉ/Pa.
objeto: o presente acordo de cooperação Técnica e institucional entre os 
partícipes, com a implantação de sistema de apoio logístico do MUNicÍPio 
para melhorar o atendimento do serviço de emissão de Nota fiscal avulsa 
Eletrônica -Nfa a da SEfa, por pessoas físicas e jurídicas estabelecidas no 
Município, para as situações previstas nos incisos i,ii,iii,V e Vi do art.346 
do ricMS aprovado pelo decreto nº 4.676, de 2001.
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura.
foro: Belém – Pará
data da assinatura: 12/01/2022
ordenador responsável: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior

Protocolo: 750746

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 73, 13 de JaNeiro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas pela PorTaria 
Nº061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o Proc. nº 2021/1452276
rESolVE:
coNcEdEr a servidora aNa Márcia MENdES BraGa cargo assistente ad-
ministrativo, Matricula nº 5225884/1 , portadora do cPf nº 281.986.382-
53, Suprimentos de fundos no valor total de r$ 2.500,00 (dois mil e qui-
nhentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$1.000,00 (Um Mil reais)
33.90.39 - SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: r$1.500,00 ( Um 
Mil e Quinhentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS:0101-rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEraT-Ma-
raBá,não subordinada ao processo normal de aplicação,referente ao mês 
de JaNEiro do exercício corrente e deverão ser aplicados em até 30(trinta) 
dias a contar da data do recebimento.
a  prestação de contas deverá ser até o 5º dia útil após o período de 
aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Portaria Nº74, 13 de JaNeiro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda,  usando de suas atribuições que foram delegadas pela PorTaria 
Nº061 de 29/01/2021,publicada no Diário Oficial do Estado nº34.477de 
01/02/2021 e, considerando o Proc. nº20211453271
rESolVE:
coNcEdEr a servidora EdNa coNSTÂNcia GoMES da rocHa ESTácio, 
cargo datilógrafa, mat. nº50202/1, portadora do cPf nº 117.274.382-72, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (Mil e Setecentos  re-
ais ), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30- MaTErial dE coNSUMo: r$1.200,00 (Mil e duzentos reais)
33.90.39 - SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: r$500,00 ( Qui-
nhentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS:0101-rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEraT-Pa-
raGoMiNaS,não subordinada ao processo normal de aplicação, referente 
ao mês de JaNEiro do exercício corrente e  deverão ser aplicados  em até 
30 dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º dia útil após o período de apli-
cação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração

Protocolo: 750970
Portaria Nº 75, 13 de JaNeiro de 2022

o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas pela PorTaria 
Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.477 de 
01/02/2021, e considerando o Proc. nº20211456830
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rESolVE:
coNcEdEr a servidora NadiEGE Socorro araÚJo MENdoNÇa, car-
go assistente administrativo, Mat. nº 0202230301 , portador do cPf nº 
147.289.152-04, Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 ( 
Quatro Mil Reais ), o qual deverá observar a seguinte Classificação Orça-
mentária abaixo:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo- 4000,00(Quatro Mil reais).
foNTE dE rEcUrSoS: 0101
 os recursos acima mencionados, destinam -se as despesas da cEcoMT
-iTiNGa, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de JaNEiro do exercício   corrente e deverão ser aplicados  em até 30 
dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º dia útil após o período de apli-
cação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em Exercício

Portaria Nº 76, 13de JaNeiro 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda,no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
Nº061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº20211461468.
rESolVE:
coNcEdEr o servidor PaUlo afoNSo MoNTEiro, cargo assistente ad-
ministrativo, Matricula nº 0324731701,  portador do cPf nº 5626498249, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (Mil e Setecentos 
Reais ), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.400,00 (Mil e Quatrocentos reais )
33.90.39 - SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: 300,00 ( Trezentos 
reais )
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-BrE-
VES, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês 
de JaNEiro do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Portaria Nº 77, 13de JaNeiro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021, considerando ainda o processo nº20211467847.
rESolVE:
coNcEdEr a servidora Maria lEida rodriGUES PiMENTEl, cargo assis-
tente administrativo, matrícula nº 86320-1, portador do cPf nº158481082-
34, Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (quatro mil reais), 
o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30- MaTErial dE coNSUMo: r$ 4.000,00 (quatro mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101- rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-
GUrUPi, não subordinadas ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de JaNEiro 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.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Protocolo: 750975
Portaria Nº78,13 de JaNeiro 2022

o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda,no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
Nº061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº20211476849.
rESolVE:
coNcEdEr a servidora fraNciNETE SoarES do SaNToS, cargo digitador, 
Matricula nº05118670-01,  portador do cPf nº236733202-97, Suprimento 
de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (quatro mil reais ), o qual deverá 
observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4000,00 (quatro mil reais )
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-a-
raGUaia(UEcoMT’S Barreira do campos, Mandi,Bela Vista e Pontão) não 
subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de JaNEi-
ro do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 30 (trinta) dias 
a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Portaria Nº79,13 de JaNeiro 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda,no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
Nº061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº20211476849.
rESolVE:
coNcEdEr a servidora Maria ElMa corrÊa da coSTa, cargo assistente 
administrativo, Matricula nº324771601,  portador do cPf nº17083192200, 

Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (quatro mil reais ), o 
qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4000,00 (quatro mil reais )
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-a-
raGUaia, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de JaNEiro do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Portaria Nº 80, 13de JaNeiro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021, considerando ainda o processo nº20211479179-
rESolVE:
coNcEdEr o servidor Jairo MEScoUTo da SilVa, agente de Portaria, 
Matricula nº5149665/1 , portadora do cPf nº 263.902.212-15, Suprimento 
de fundos no valor total de r$ 4.000,00 ( quatro mil reais ), o qual deverá 
observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00 (  quatro mil reais )
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEcoMT-Ba-
SE caNdirU, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente 
ao mês de JaNEiro do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 
30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Protocolo: 750983
Portaria Nº81,13 de JaNeiro 2022

o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021, considerando ainda o processo nº20211486855 -.
rESolVE:
coNcEdEr a servidora fraNciNETH Maria PiNHEiro ViaNa,cargo dati-
lógrafa, Matricula nº5208955/1,portadora do cPf nº 397.185.902-00, Su-
primento de fundos no valor total de r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30- MaTErial dE coNSUMo: 1.600,00 (mil e seiscentos reais)
33.90.39 - SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: 900,00 (novecen-
tos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT - aBa-
ETETUBa,não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de JaNEiro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Portaria Nº 82,13 de JaNeiro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda,no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA Nº061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado 
n°34.477 de 01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº 20224851
rESolVE:
coNcEdEr a servidor  Márcio JESUS MarTiNS alHo, fiscal de receitas 
Estaduais, matricula nº 0512886201, portador do cPf nº 20787634204, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), o 
qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00 (quatro mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEcoMT-
SErra do cacHiMBo, não subordinada ao processo normal de aplicação, 
referente ao mês de JaNEiro do exercício corrente, e deverão ser aplica-
dos em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Portaria Nº83,13 de JaNeirode 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021, e considerando o processo nº 20228701-
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor dalMi afoNSo caSTElo MoNTES, cargo fis-
cal de receitas Estaduais, Matricula nº 5596181/1, portadora do cPf nº 
21946159204, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.500,00 (Mil 
e Quinhentos Reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária 33.90.30 - MaTErial 
dE coNSUMo: 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
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os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEEaT-iP-
Va-iTcd, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de JaNEiro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º dia útil após o período de apli-
cação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em Exercício

Portaria Nº84, 13 de JaNeiro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda,no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA Nº061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado 
n°34.477 de 01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº20228313
rESolVE:
coNcEdEr a servidora MarGarETE GoMES NEVES, cargo assistente ad-
ministrativo, Matricula nº03247805-1, portadora do cPf nº18994342249., 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), o 
qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00 (Quatro Mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEcoMT-
MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, não subordinada ao processo normal de 
aplicação, referente ao mês de JaNEiro do exercício corrente, e deverão 
ser aplicados em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Portaria Nº 85,13 de JaNeiro 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021, considerando ainda o processo nº 202219081 -
rESolVE:
coNcEdEr a servidora roSÂNGEla Socorro PEiXoTo JUcá cargo Téc-
nico, Matricula nº3233588/3, portadora do cPf nº 134.372.912-20, Supri-
mento de fundos no valor total de r$ 4.400,00(quatro mil e quatrocentos 
reais ), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.122.1297.8338-oPEracioNaliZaÇÃo daS acÕES adMiNiS-
TraTiVaS.
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 3.600,00 (Três Mil e Seiscentos reais) 
33.90.39 - oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS PESSoa JUrÍdica:800,00 
(oitocentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS.
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cGal, não 
subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de JaNEi-
ro do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 30 (trinta) dias 
a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Protocolo: 750987
Portaria Nº86,13 de JaNeiro 2022

o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda,no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA Nº061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado 
n°34.477 de 01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº 202219865 
rESolVE:
coNcEdEr o servidor MaUro cÉSar carValHo raMoS,cargo Gerente 
fazendário, Matricula nº5208696-01,portador do cPf nº 129.331.392-00, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.900,00 (Mil e Novecentos 
Reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.900,00 (Mil e Novecentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEraT-rE-
dENÇÃo, não subordinadas ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de JaNEiro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Portaria Nº87,13 de JaNeiro 2022
odirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda,no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA Nº061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado 
n°34.477 de 01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº 202222072-
rESolVE:
coNcEdEr a servidora lUZia TÂNia MoTa BErNardES,cargo administra-
dor, Matricula nº 3340600/2,portador do cPf nº 194.462.092-34, Supri-
mento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (Mil e Setecentos reais), o 
qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 900,00 (Novecentos reais)
33.90.39 - oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS PESSoa JUrÍdica: 80,00 
(oitocentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEraT-SaN-
TarÉM, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 

mês de JaNEiro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Protocolo: 751001
Portaria Nº88, 13de JaNeiro de 2022

o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda,no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA Nº061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado 
n°34.477 de 01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº202226790-
rESolVE:
coNcEdEr a servidora, roSEMEirE do Socorro dE SoUZa MarTiNS, 
cargo assistente Técnico, Matricula nº3251543/1, portador do cPf nº 
223.435.802-78, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 ( Mil 
e Setecentos Reais ), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.700,00 ( Mil e Setecentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUroS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEraT-TU-
cUrUÍ, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de JaNEiro do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Portaria Nº89, 13 de JaNeiro 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021, considerando ainda o processo nº202231093-
rESolVE:
coNcEdEr a servidora iZaNETE loPES da SilVa, cargo assistente admi-
nistrativo, Matricula nº5149487/1 , portador do cPf nº215.563.002-63, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (Mil e Setecentos 
Reais ), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.300,00 ( Mil e Trezentos reais )
33.90.39 - SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: 400,00(Quatrocen-
tos  reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEraT-Ma-
riTUBa, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de JaNEiro do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Protocolo: 751010

.

.

oUtras MatÉrias
.

atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 
FaZeNdÁrios - tarF

aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
PriMEira cÂMara PErMaNENTE dE JUlGaMENTo
Em 19/01/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18235, aiNf nº 
092015510000114-4, contribuinte TraNSPorTadora TraNSPUaM lTda 
EPP, insc. Estadual nº. 15228806-6.
Em 19/01/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 17363, aiNf nº 
062016510002231-8, contribuinte M dE N c PaiXao EirEli, insc. Estadu-
al nº. 15309760-4.
Em 19/01/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18725, aiNf nº 
022021510000003-4, contribuinte c & J diSTriBUidora aMaZoNia 
lTda, insc. Estadual nº. 15234699-6, advogado: MarcElo PErEira E 
SilVa, oaB/Pa-9047.
Em 19/01/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19231, aiNf nº 
352020510006629-0, contribuinte TiM S a, insc. Estadual nº. 15208486-
0, advogada: EVEliN loPES fEiToSa, oaB/Pa-25377.
acÓrdÃoS 
PriMEira cÂMara PErMaNENTE dE JUlGaMENTo
acÓrdÃo n.8126 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19071 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 352017510001745-6). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo Na ENTrada. aUSÊNcia 
dE rEcolHiMENTo. 1. deixar de recolher o icMS relativo à operação com 
mercadoria submetida ao regime de Antecipado na Entrada configura in-
fração fiscal sujeita à penalidade prevista na lei e à cobrança do imposto 
devido. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 03/11/2021. daTa do acÓrdÃo: 08/11/2021.
acÓrdÃo n.8125 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 14073 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 072016510001802-0). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo. EMENTa: icMS. aUTo dE iNfraÇÃo. oBriGaÇÃo acES-
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SÓria. diEf. ENTrEGa fora do PraZo. 1. Entregar a diEf fora do prazo 
legal sujeita o contribuinte às penalidades previstas na legislação estadual 
do icMS. 2. devem ser afastados da autuação os valores decorrentes de 
aplicação de penalidade referente a diEf entregue dentro do prazo que 
seja constatado pelas provas dos autos e confirmado em diligência fiscal. 
3. recurso conhecido e parcialmente provido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGa-
do Na SESSÃo do dia: 03/11/2021. daTa do acÓrdÃo: 08/11/2021.
acÓrdÃo n.8124 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 14071 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 072016510001801-2). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo. EMENTa: icMS. oBriGaÇÃo acESSÓria. diEf. ENTrE-
Ga fora do PraZo. 1. Entregar a diEf fora do prazo legal sujeita o contri-
buinte às penalidades previstas na legislação estadual do icMS. 2. recurso 
conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do 
dia: 03/11/2021. daTa do acÓrdÃo: 08/11/2021.
acÓrdÃo n.8123 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 14075 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 072016510001803-9). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo. coNSElHEiro dESiGNado: MarcoS aUGUSTo ca-
THariN. EMENTa: icMS. forNEciMENTo iNcorrETo dE iNforMaÇÕES 
EcoNÔMicaS E fiScaiS EM diEf. rEViSÃo dE ofÍcio NÃo adMiTida. 
1. Uma vez que a penalidade aplicada condiciona-se à limitação de 10.000 
UPF-PA por período de referência, não se pode definir tal limitação para o 
aiNf ou para a ordem de serviço de origem. 2. omitir informações eco-
nômicas e fiscais exigidas pela legislação tributária vigente constitui-se 
em infração à legislação tributária e sujeita o contribuinte às penalidades 
legalmente previstas. 3. com o advento da lei n. 8.877/2019, deve ser 
reconhecida sua retroatividade benéfica, com base do artigo 106, II, c, do 
cTN, uma vez que aquele instituto apresentou uma redução no patamar 
da multa a ser aplicada e não há coisa julgada no caso específico. 4. Re-
curso conhecido e parcialmente provido. dEciSÃo: VoTo dE QUalidadE. 
VoToS coNTrárioS: conselheiros Nelson Paulo Simões Nasser e Ber-
nardo de Paula lobo, pelo conhecimento e improvimento do recurso, com 
revisão de ofício para reduzir o crédito tributário nos termos do voto do 
conselheiro relator. JUlGado Na SESSÃo do dia: 03/11/2021. daTa do 
acÓrdÃo: 08/11/2021.
acÓrdÃo n.8122 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18429 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 012020510000941-3). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN 
PaUlo SiMÕES NaSSEr. coNSElHEira dESiGNada: JoSiaNE SEiXaS dE 
oliVEira. EMENTa: icMS. crÉdiTo iNdEVido. 1. É indevida a utilização 
de crédito fiscal quando o contribuinte não comprova a legitimidade para 
a sua utilização, nos termos da legislação tributária vigente. 2. devem ser 
excluídos do levantamento fiscal os valores que não configuram a infração 
descrita no aiNf. 3. Utilizar crédito indevido, que não corresponde a uma 
efetiva operação de circulação de mercadoria, constitui infração à legisla-
ção tributária sujeita à aplicação da penalidade prevista em lei. 4. recurso 
conhecido e parcialmente provido. dEciSÃo: VoTo dE QUalidadE. Vo-
ToS coNTrárioS: conselheiros Bernardo de Paula lobo, Marcos augus-
to catharin e Nelson Paulo Simões Nasser, pelo conhecimento e parcial 
provimento, com fundamentos diferentes. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
27/10/2021. daTa do acÓrdÃo: 08/11/2021.
acÓrdÃo n.8121 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18908 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 092019510000328-6). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE 
SEiXaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. oBriGaÇÃo acESSÓria. aUSÊN-
cia dE EScriTUraÇÃo dE docUMENTo fiScal No liVro rEGiSTro dE 
ENTRADAS. 1. Deixar de escriturar, no livro fiscal registro de entradas, 
documento fiscal relativo à operação configura infração à legislação tri-
butária sujeita à aplicação de penalidade prevista em lei. 2. recurso co-
nhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
08/11/2021. daTa do acÓrdÃo: 08/11/2021.
acÓrdÃo n.8120 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19007 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 372018510000098-1). 
acÓrdÃo N.8119 - 1ª. cPJ. rEcUrSo N. 19005 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372018510000096-5). 
coNSElHEiro rElaTor: BErNardo dE PaUla loBo. EMENTa: icMS. lE-
aSiNG/arrENdaMENTo MErcaNTil. iMProcEdÊNcia. 1. deve ser man-
tida a decisão da primeira instância devidamente fundamentada e motiva-
da, uma vez que houve a correta análise do mérito e restou configurada a 
operação de arrendamento mercantil. 2. Não incide o icMS nas operações 
resultantes de comodato, locação ou arrendamento mercantil, mediante 
contrato escrito, exceto a operação de venda decorrente de opção de com-
pra pelo arrendatário. É a inteligência do art. 5º, inciso Viii do ricMS 
(anexo ao decreto n. 4.676/2001). 3. recurso conhecido e improvido. dE-
ciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 08/11/2021. daTa do 
acÓrdÃo: 08/11/2021.
acÓrdÃo n.8118 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18909 – VolUNTário (ProcES-
So N. 252021730000103-7). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE SEiXaS 
dE oliVEira. EMENTa: SiMPlES NacioNal. rEcEiTa BrUTa GloBal SU-
PErior ao liMiTE lEGal. EXclUSÃo dE ofÍcio. 1. deve ser mantida a 
exclusão de ofício do contribuinte, optante pelo Regime Especial Unificado 
de arrecadação de Tributos e contribuições devidos pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, quando constatado que a 
receita bruta global da empresa de cujo capital participe pessoa física ins-
crita como empresária ou que seja sócia de outra empresa que receba tra-
tamento diferenciado nos termos da lc n. 123/2006, ultrapassa os limites 
máximos para enquadramento como Microempresa ou Empresa de Peque-
no Porte. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGa-
do Na SESSÃo do dia: 03/11/2021. daTa do acÓrdÃo: 03/11/2021.

Protocolo: 750896

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº: 149/2021
objeto: Serviço que disponibiliza o acesso de dados e informações da de-
claração Única de Exportação, por meio de aPi (application Programming 
Interface), não protegidas por sigilo e seguindo as especificações e au-
torizações indicadas no anexo 1, conforme Portaria Mf nº 457, de 08 de 
dezembro de 2016, expedida pelo Ministério da fazenda, complementada 
pela Portaria conjunta rfB/Mdic nº 556, de 11 de abril de 2018, Portaria 
conjunta rfB/SEcEX nº 923, de 28 de junho de 2018 e atualizações.
Valor Total Estimado: r$-30.240,00 (trinta mil, duzentos e quarenta reais).
data de assinatura: 31.12.2021
Vigência: 31.12.2021 a 30.12.2022
inexigibilidade Nº: 002/2022 – art. 30, i, da lei nº 13.303/2016.
contratado: SErViÇo fEdEral dE ProcESSaMENTo dE dadoS - SEr-
Pro
Endereço: SGaN, Quadro 601, Módulo V
cEP: 70.836-900   Brasília/df
Telefone: (61) 2021-8000
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 750874
coNtrato Nº: 004/2022

objeto: aquisição de licença de uso por tempo determinado de solução 
de software especializado para o site de relação com investidores (ri), 
conforme especificações, exigências e condições estabelecidas no Edital e 
seus anexos.
Valor Total: r$ 45.000,01 (quarenta e cinco mil reais e um centavo).
data de assinatura: 07.01.2022
Vigência: 07.01.2022 a 06.01.2023
Pregão Eletrônico nº 033/2021.
contratado: MZ coNSUlT – SErViÇoS E NEGÓcioS lTda.
Endereço: av. das Nações Unidas, n° 14261, andar 27, salas 108/109 e 
112 Bairro: Vila Gertrudes
cEP: 04.794-000  São Paulo/SP
Telefone: (11) 4780-3486
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 750762

.

.

oUtras MatÉrias
.

PreGÃo eLetrôNico N° 001/2022
o BaNPará S/a inoforma aos interessados a SUSPENSÃo da aBErTU-
ra da SESSÃo da licitação em epígrafe, que estava prevista para o dia 
18/01/2022, cuja nova data de abertura será posteriormente divulgada.
fernanda raia
Pregoeiro

Protocolo: 750793
PreGÃo eLetrôNico Nº 034/2021

O BANPARÁ S/A comunica a prorrogação da divulgação do resultado final de 
recurso da licitação em epígrafe, sendo remarcado para o dia 24/01/2022, 
cujo acompanhamento deverá ser feito pelos sites www.comprasnet.gov.
br e www.banpara.b.br.
fernanda raia
Pregoeira

Protocolo: 750700

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Portaria Nº 101 de 12 de JaNeiro de 2022

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais 
e;
coNSidEraNdo o relatório apresentado pela comissão de Processo de 
Sindicância administrativa, instaurado pela da PorTaria Nº 25, de 27 de 
março de 2020, nos autos do Processo administrativo nº 2018/30187, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.161, de 30 de março de 2020;
coNSidEraNdo os termos do parecer jurídico constante no Processo aci-
ma mencionado;
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coNSidEraNdo os termos do art. 224 da lei Estadual nº 5.810/1994 - 
regime Jurídico Único Estadual.
r E S o l V E:
i – arQUiVar o Processo administrativo de Sindicância - Processo n° 
2018.30187, com base com base no relatório apresentado pela comissão 
Processante, indicada pela Portaria 25, de 27 de março de 2020, e art. 224 
do regime Jurídico Único Estadual.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 12 de janeiro de 2022.

Protocolo: 750918
Portaria N° 0028 de 12 de JaNeiro de 2022

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/37278.
r E S o l V E:
cESSar, os efeitos da PorTaria Nº 0803 de 20/11/2019, publicada no doE 
nº 34.043 de 26/11/2019, que designou a servidora riTa doS SaNToS 
MUNiZ, matrícula nº 5951879/1, lotada na dirEToria adMiNiSTraTiVa E 
fiNaNcEira, para ocupar a fUNÇÃo dE aGENTE PÚBlico dE coNTrolE 
iNTErNo.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
12.01.2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 750881
Portaria N° 102, de 13 de JaNeiro de 2022

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo o Processo n° 2015/240102 no qual diz respeito ao 
Processo administrativo disciplinar instaurado por meio da PorTaria Nº 
649, de 29/09/2017, prorrogado pela PorTaria Nº 839 de 04 de dezembro 
de 2017, redesignado pela PorTaria Nº 102, de 30 de janeiro de 2018, 
prorrogado pela PorTaria Nº 274, de 02 de abril de 2018, redesignado 
pela PorTaria Nº 445, de 06 de junho de 2018, prorrogado pela PorTaria 
Nº 744, de 31 de julho de 2018, redesignado pela PorTaria N° 939, de 
28 de setembro de 2018, prorrogado pela PorTaria Nº 1114, de 26 de 
novembro de 2018, redesignado pela PorTaria Nº 82, de 22 de janeiro de 
2019, prorrogado pela Portaria 360, de 25 de março de 2019, redesignado 
pela PorTaria Nº 599, de 29 de maio de 2019, PorTaria N° 631, de 24 
de julho de 2019, redesignado pela PorTaria Nº 747, de 25 de setembro 
de 2019, prorrogado pela PorTaria N° 859, de 20 de novembro de 2019, 
redesignado pela PorTaria N° 072, de 22 de janeiro de 2020, prorrogado 
pela PorTaria N° 276, de 01 de junho de 2020, redesignado pela 
PorTaria N° 415, de 22 de julho de 2020, redesignado pela PorTaria 
N° 779, de 23 de setembro de 2020, prorrogado pela PorTaria N° 1040, 
de 25 de novembro de 2020, redesignado pela PorTaria N° 176, de 25 
de janeiro de 2021, prorrogado pela PorTaria N° 424, de 12 de abril 
de 2021, redesignado pela PorTaria Nº 571, de 07 de junho de 2021, 
prorrogado pela PorTaria N° 687, de 20 de julho de 2021, redesignado 
pela PorTaria N° 908, de 30 de setembro de 2021 e prorrogado pela 
PorTaria N° 1008, de 20 de novembro de 2021, para apurar indícios de 
irregularidades administrativas em desfavor dos servidores d. S. P.; a. G. 
S.; a. G. a.; c. o. c.; M. S. c. l. e N. c. B.;
coNSidEraNdo a necessidade de mais tempo para a comissão proceder 
à conclusão do processo.
rESolVE:
i – redesignar por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 18/01/2022, a 
comissão de Processo administrativo disciplinar, até a conclusão dos tra-
balhos, constituída pelos servidores, irany do Socorro oliveira da Silva, 
matrícula nº 54189539/1, flávio Henrique leonardi franco, matrícula n° 
57191242/1, e Solange da costa Pedroza, matrícula nº 57197565/1, jun-
tamente com os suplentes José Henrique cardoso de Paula, agente admi-
nistrativo, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, administrador, 
matrícula nº 723550/3, ana Maria cordeiro Xavier de almeida, assistente 
Social, matrícula nº 54195626/2, com a finalidade concluir os trabalhos de 
apuração dos fatos descritos no processo nº 2015/240102.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Gabinete do Exmº. Sr. Secretário de Estado de Saúde Pública, em  13 de 
janeiro de 2022.
ariel dourado Sampaio Martins de Barros
Secretário adjunto de Gestão administrativa
respondendo pela SESPa – decreto S/N – doE 34.780 de 30/11/2021.

Protocolo: 750922
Portaria N° 02 de 04 de JaNeiro de 2022

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 decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
E coNSidEraNdo o teor do processo nº 2021/1249979.
r E S o l V E:
cEdEr, ao HoSPiTal oPHir loYola, o servidor rHoMEro SalVYo aSSEf 
SoUZa, matrícula nº 57195846/3, cargo MÉdico, lotado na UNidadE dE 
rEfErÊNcia ESPEcialiZada aidS, pelo período de 04 (quatro) anos, com 
ônus para o órgão de destino.

Portaria N° 26 de 11 de JaNeiro de 2022
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 decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
E coNSidEraNdo o teor do processo nº 2021/1289948.
r E S o l V E:
cEdEr, à SEcrETaria dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, o servidor 
fEliPE caBral BarBoSa, matrícula nº 54189040/1, cargo adMiNiSTra-
dor, lotado no laBoraTÓrio cENTral, pelo período de 04 (quatro) anos, 
com ônus para o órgão de destino.

Portaria N° 27 de 11 de JaNeiro de 2022
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 decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
E coNSidEraNdo o teor do processo nº 2021/1215625.
r E S o l V E:
cEdEr, à cENTraiS dE aBaSTEciMENTo do Pará S/a, o servidor EdGar 
liMa florENTiNo, matrícula nº 57190885/1, cargo aGENTE adMiNiS-
TraTiVo, lotado na UNidadE dE rEaBiliTaÇÃo – dEMÉTrio MEdrado, 
pelo período de 04 (quatro) anos, com ônus para o órgão de destino.

Portaria N° 29 de 12 de JaNeiro de 2022
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 nº 2022/9515.
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 03.01.2022, os efeitos da PorTaria Nº 741 de 
24/09/2020, publicada no doE nº 34.356 de 25/09/2020, que cedeu 
a fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, a servidora 
MarilENE da SilVa daNTaS, matrícula nº 91928/1, cargo MÉdico, 
lotada na dirEToria oPEracioNal.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
12.01.2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 750934
Portaria N° 0030 de 13 de JaNeiro de 2022

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/45909.
r E S o l V E:
DESIGNAR, a contar de 01/11/2021, para fins de regularização funcional, 
sem ônus para a administração Pública, a servidora aNToNildE MarcEli-
Na arrUda dE Sá, matrícula nº 5913118/1, lotada no dEParTaMENTo dE 
coNTrolE dE ENdEMiaS, para responder pela coordenação do PcEGT – 
Geomintos/ Tracoma/ Esquistossomose e filariose, até ulterior deliberação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
13.01.2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 750960
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de saÚde PÚBLica - sesPa
14º Processo seLetiVo siMPLiFicado 

Para coNtrataÇÃo teMPorÁria
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, incisos ii e V da consti-
tuição Estadual e,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 801, de 01/10/2021 (doE 
34.722, de 04.10.2021), que constituiu a comissão organizadora do 
Processo Seletivo Simplificado – PSS/SESPA.
coNSidEraNdo o item 7.3, do Edital nº 004/2021 – SESPa (não compa-
recimento).
r E S o l V E:
1. dESclaSSificar, os candidatos relacionados abaixo da relação de 
coNVocar, publicado no doE nº 34.787 de 07/12/2021.

N° inscrição Município função Nome do candidato Nota 
final

20210211157064 caBaNaGEM aGENTE adMiNiS-
TraTiVo aNdrEia SilVa MElo 36.20

20210211149914 caBaNaGEM aGENTE adMiNiS-
TraTiVo MarGarETE do Socorro Barra 31.50

20210211182643 caBaNaGEM TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM NilZaNa alMEida oliVEira 40.00

1. iNclUir, os candidatos relacionados abaixo, da relação de coNVocar, 
publicado no doE nº 34.787 de 07/12/2021.

N° inscrição Município função Nome do candidato Nota 
final

20210211282180 caBaNaGEM aGENTE adMiNiS-
TraTiVo cYNTHia SÍlVia MErGUlHÃo cHaVES 31.50

20210211144257 caBaNaGEM aGENTE adMiNiS-
TraTiVo rENaTa dE aViZ PalHETa 31.50

20210211221056 caBaNaGEM TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM aNdrÉia coSTa SaNToS 38.50
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os candidatos convocados deverão comparecer nos dias 17 e 18 de janeiro 
de 2022, no Endereço: SESPa sede, sito a Travessa lomas Valentinas, 
2.190, sala GcPc, 1º andar – de 09h às 17h, munida dos documentos com-
probatórios listados no Anexo VI do Edital (originais e cópias), para fins de 
análise e assinatura dos Termos de contratação Temporária.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
13.01.2022.
ariel dourado Sampaio Martins de Barros
Secretário adjunto de Gestão administrativa
respondendo pela SESPa (dec. s/n, doE 34.780/30.11.2021)

Protocolo: 750660

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: aNa lUcia MElo MacHado
cargo do Servidor: TÉcNico EM HiGiENE dENTal
Vigência: 12.01.2022/11.01.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: JoiSY rEiS dE aBrEU GoMES
cargo do Servidor: TÉcNico EM HiGiENE dENTal
Vigência: 12.01.2022/11.01.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: SHEYla BraGa corrÊa doS SaNToS
cargo do Servidor: PSicÓloGo
Vigência: 12.01.2022/11.01.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: SÔNia Maria dE araÚJo BEZErra
cargo do Servidor: PSicÓloGo
Vigência: 12.01.2022/11.01.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: JUliaNa dE frEiTaS MaGNo PaNToJa
cargo do Servidor: odoNTÓloGo
Vigência: 12.01.2022/11.01.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: Marcio ViNiciUS doS SaNToS alMEida
cargo do Servidor: TÉcNico dE ENfErMaGEM
Vigência: 12.01.2022/11.01.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros
Secretário adjunto de Gestão administrativa
respondendo pela SESPa (dec. s/n, doE 34.780/30.11.2021)
* rEPUBlicado dEVido TEr SaÍdo coM iNcorrEÇÕES No doE 34.828 
dE 13/01/2022
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: ariaNE MoraiS da SilVa
cargo do Servidor: odoNTÓloGo
Vigência: 12.01.2022/11.01.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros
Secretário adjunto de Gestão administrativa
respondendo pela SESPa (dec. s/n, doE 34.780/30.11.2021)

Protocolo: 750680

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria coLetiVa Nº 103 de 13 de JaNeiro de 2022
a diretora 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 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde, aos servidores abaixo re-
lacionados;

Matrícula Nome cargo Período laudo

5900484/1 JoSiclEia alBUQUErQUE da SilVa TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

11/10/2021 a 
17/10/2021

84280 – 
03/01/2022

725463/1 EliaNa MarTiNS doS SaNToS aGENTE dE SaUdE 08/11/2021 a 
21/11/2021

84596 – 
11/01/2022

57191560/2 Marcia TEiXEira BriTo TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

27/09/2021 a 
12/10/2021

470/21 – 
06/10/2021

54191328/1 JaQUEliNE rocHa dE oliVEira aSSiSTENTE Social 11/10/2021 a 
31/10/2021

84066 – 
28/12/2021

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 13/01/2022.
Simone Gabbay do Nascimento
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em exercício.

Protocolo: 750876

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

coNtrato Nº 006/2022 – PreGÃo eLetrôNico Nº 118/
sesPa/2021 - Proc. Nº 2021/860580.

objeto: constitui o objeto do presente instrumento a aquisição de Medica-
mento para atender a demanda administrativa em favor de leticia Bianca 
Pontes de Lima, conforme especificação e quantidade descritas no Anexo I 
do termo de referência constante do processo 2021/860580...
data da assinatura: 13/01/2022
Vigência a partir da assinatura: 13/01/2022 a 12/01/2023
Valor Total: r$ 137.254,96.
dotação orçamentária: 908288. Elemento de despesa: 3390-30 e fonte 
de recurso: 0103.
contratada: cM HoSPiTalar S.a.
Endereço: rod df 290, KM7, KM 7, lT 1 4, Gl 2, ar 5,6 e 7, Santa Maria, 
cNPJ/Mf sob o no 12.420.164/0009-04, cEP 72.578-000, BraSilia/df
ordenador: Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa-ariEl 
doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 750728

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 011/2021 - Processo 
N° 2021.863588

ParTES: SESPa e EMPrESa cENTro oESTE coMÉrcio E SErViÇoS Ei-
rEli,
do oBJETo: o presente instrumento tem por objetivo prorrogar o prazo de 
vigência do contrato nº 011/2021.
da ViGÊNcia: fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 011/2021, 
por mais 90 (noventa) dias, a contar de 15/02/2022 à 15/05/2022.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contra-
to nº. 011/2021, não alteradas por este instrumento.
daTa da aSSiNaTUra: 12/01/22
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 750750

.

.

FÉrias
.

Portaria de N° 100 de 13 de JaNeiro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº039/03.04.1996, 
publicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2022/41435.
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 01.02.2022, o pe-
ríodo de gozo das férias da servidora Nara HElENa MiraNda dE car-
ValHo, id. funcional nº 5896924/1 ocupante do cargo de agente admi-
nistrativo, lo tada no 5º crS, concedidas através da Portaria coletiva nº 
1.404/ 11.11.2021, publicada no doE dE Nº 34.764 EM 12 dE NoVEMBro 
dE 2021.
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. 13.01.2022.
Simone Gabbay do Nascimento
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde- em exercício.

Protocolo: 750734
errata de FÉrias

Retifica-se a Portaria Coletiva nº 1.606/12.01.2022, publicado no 
doe nº. 34.828 eM 13 de JaNeiro de 2022, referente à servidora 
PaTricia NUNES dE oliVEira, n°.57191170-1, o PEriodo dE GoZo dE 
fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo 01/02/2022 a 02/03/2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo 02/02/2022 a 03/03/2022.
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 13.01.2022.
Simone Gabbay do Nascimento
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde- em exercício.

Protocolo: 750721
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 103, de 13 de JaNeiro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo parágrafo único, incisos i e ii do art. 138 da constituição 
Estadual e considerando as exigências da lei federal nº 10.520/2002, o 
disposto no artigo 5º, inciso ii da lei Estadual nº 6.474/2002, do decreto 
federal nº 10.024/2019 e do decreto Estadual nº 534/2020.
rESolVE:
i – designar como Pregoeira a servidora caMilla MoUra UliaNa, ma-
trícula nº 5955791-1, para realização dos procedimentos licitatórios pelo 
prazo de 01 (um) ano.
ii – designar os servidores: carloS aUGUSTo caMPoS fErrEira, Jo-
VEliNa Maria SoUSa MaToS, lUiZ aUGUSTo VaScoNcEloS SoUZa e 
JaNaÍNa do NaSciMENTo ViEira, para comporem a comissão de apoio 
aos procedimentos de pregão conforme as necessidades e indicação do 
pregoeiro.
iii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa
respondendo pela Secretaria de Estado de Saúde Pública-SESPa
decreto S/N, de 29/11/2021 – Publicado no doE nº 34.780, de 30/11/2021

Protocolo: 750933
 Portaria Nº 104, de 13 de JaNeiro de 2022

 o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições le-
gais, conferidas pelo parágrafo único, incisos i e ii do art. 138 da constitui-
ção Estadual e considerando as exigências da lei federal nº 10.520/2002, 
o disposto no artigo 5º, inciso ii da lei Estadual nº 6.474/2002, do decreto 
federal nº 10.024/2019 e do decreto Estadual nº 534/2020.
rESolVE:
i – designar como Pregoeira a servidora aNGEla SaNdra SoUZa caN-
To, matrícula nº 5939023-2, para realização dos procedimentos licitatórios 
pelo prazo de 01 (um) ano.
ii – designar os servidores: carloS aUGUSTo caMPoS fErrEira, Jo-
VEliNa Maria SoUSa MaToS, lUiZ aUGUSTo VaScoNcEloS SoUZa e 
JaNaÍNa do NaSciMENTo ViEira, para comporem a comissão de apoio 
aos procedimentos de pregão conforme as necessidades e indicação do 
pregoeiro.
iii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa
respondendo pela Secretaria de Estado de Saúde Pública-SESPa
decreto S/N, de 29/11/2021 – Publicado no doE nº 34.780, de 30/11/2021

Protocolo: 750938
Portaria Nº 97 de 13 de JaNeiro de 2022

a diretora 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 disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/40221.
rESolVE:
autorizar o afastamento do servidor carloS cEZar fErrEira caMPoS, 
ocupante do cargo de agente de Portaria, id. funcional nº 5913735/1, 
lo tada na Hospital regional - Tucuruí, a contar de 01/01/2022, por um 
período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de sua filha.
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 13/01/2022.
Simone Gabbay do Nascimento
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em exercício.

Portaria Nº 98 de 13 de JaNeiro de 2022
a diretora 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 disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/46592.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora laUriNETE SalES doS SaNToS 
PaMPoloNE, ocupante do cargo de agente administrativo, id. funcional 
nº 5520223/2, lo tada no laboratório central, a contar de 04/01/2022, 
por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu irmão.
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 13/01/2022.
Simone Gabbay do Nascimento
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em exercício.

Portaria Nº. 99 de 13 de JaNeiro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso da 
competência delegada através da PorTaria Nº. 050/17.01.2006, 
Publicada no doE n.º 30.605/19.01.2006, e considerando os termos do 
Processo n.º 2021/1029488.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo, de acordo com o artigo 93, § 1º da lei nº. 5810/ 
24.01.94, a licença Sem Vencimentos, concedida através da PorTaria 
Nº. 35 de 11.01.2022, publicada no doE nº 34.827 de 12.01.2022, da 

servidora iZaBEl criSTiNa da SilVa MiraNda, matricula nº. 5160898/1, 
ocupante do cargo Técnico de laboratório, lotada na Unidade de referência 
Especializada – Marcelo cândia.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 13.01.2022.
Simone Gabbay do Nascimento
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – em exercício.

Portaria Nº 102 de 13 de JaNeiro de 2022
a diretora 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, a servidora abaixo relacionada;

Matrícula Nome cargo Período laudo

5115990/1 Marilia do Socorro BriTo SoUSa coNTador 03/11/2021 até 
17/11/2021

84611 – 
12/01/2022

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 13/01/2022.
Simone Gabbay do Nascimento
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em exercício.

Protocolo: 750662

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrôNico Nº 34/LaceN/2021.

Pae: 1030423/2021
oBJETo: aquisição de Material Permanente –Espectrofotômetro de massa 
- Maldi-Tof, para atender as necessidades do laBoraTorio cENTral do 
ESTado do Pará.
firMa VENcEdora:
1- BEcToN dicKiNSoN iNdUSTriaS cirUrGicaS lTda
cNPJ: 21.551.379/0021-41  Valor do iTEM 01: r$ 1.802.333,33
Programa de trabalho: 10.305.1507.7684
fonte de recurso:0349008749
Natureza de despesa: 449052
Plano interno: 7684coVidPa
ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 34/lacEN/2021 –r$ 1.802.333,33
Belém (Pa), 27 de dezembro  de 2021.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pa

Protocolo: 750957

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N.º 003, de 13 de JaNeiro de 2022.
o diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa, no uso de suas atribui-
ções legais e;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 515, de 17 de novembro de 
2020, publicada no doE n.º 34.413, de 20 de novembro de 2020, que ins-
taurou o Processo administrativo disciplinar n.º 2020/341272, prorrogada 
através da Portaria n.º 07, de 18 de janeiro de 2021, publicada no doE n.º 
34.465, de 19 de janeiro de 2021, redesignada através da Portaria n.º 123, 
de 17 de março de 2021, publicada em doE n.º 34.523, de 18 de março 
de 2021, prorrogada a redesignação através da Portaria n.º 247, de 17 
de maio de 2021, publicada em doE n.º 34.587, de 18 de maio de 2021, 
redesignada através da Portaria n.º 373, de 15 de julho de 2021, publicada 
no doE n.º 34.642, de 16 de julho de 2021, prorrogada a redesignação 
através da Portaria n.º 509, de 15 de setembro de 2021, publicada no doE 
n.º 34.701, 16 de setembro de 2021, redesignada através da Portaria n.º 
692, de 16 de novembro de 2021, publicada no doE n.º 34.768, de 17 de 
novembro de 2021, em desfavor do (a) servidor (a) a. B. da c., ocupante 
do cargo de Técnico de Enfermagem, matrícula funcional n.º 57193866/2, 
lotado (a) na UrE reduto/1º crS/SESPa, para apurar supostas faltas in-
justificadas ao trabalho, que se comprovado constitui transgressão dis-
ciplinar aos artigos 177, incisos i e Vi, e 178, inciso iV, caracterizando o 
disposto nos artigos 189 e 190, inciso ii, § 2°, todos da lei n.º 5.810/94;
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coNSidEraNdo o requerimento motivado da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, através do Memo-
rando n.º 020/2022;
rESolVE:
i – ProrroGar a rEdESiGNaÇÃo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a 
comissão de Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, forma-
da pelos servidores, estáveis de nível superior, Norma de fátima andrade, 
ocupante do cargo de administrador, matrícula funcional n.º 54189583/1, 
Elza Maria da Silva lima, ocupante do cargo de assistente Social, matrícula 
funcional n.º 54190781/1, luiz antonio Marques cabral, ocupante do cargo 
de administrador, matrícula funcional n.º 54189028/1, para, sob a presi-
dência da primeira, a fim de concluir o Processo Administrativo Disciplinar 
n.º 2020/341272.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 13/01/2022.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 750704
Portaria N.º 004, de 13 de JaNeiro de 2022.

o diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa, no uso de suas atribui-
ções legais e;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 518, de 17 de novembro de 
2020, publicada no doE n.º 34.413, de 20 de novembro de 2020, que ins-
taurou o Processo administrativo disciplinar n.º 2018/457169, prorrogada 
através da Portaria n.º 04, de 18 de janeiro de 2021, publicada em doE 
n.º 34.464, de 19 de janeiro de 2021, redesignada através da Portaria 
n.º 180, de 17 de março de 2021, publicada no doE n.º 34.523, de 18 de 
março de 2021, prorrogada a redesignação através da Portaria n.º 246, de 
17 de maio de 2021, publicada no doE n.º 34.587, de 18 de maio de 2021, 
redesignada através da Portaria n.º 375, de 15 de julho de 2021, publicada 
no doE n.º 34.642, de 16 de julho de 2021, prorrogada a redesignação 
através da Portaria n.º 508, de 15 de setembro de 2021, publicada no doE 
n.º 34.701, de 16 de setembro de 2021, redesignada através da Portaria 
n.º 691, de 16 de novembro de 2021, publicada no doE n.º 34.768, de 17 
de novembro de 2021, em desfavor do (a) servidor (a) r. f. f., ocupante 
do cargo de agente de Portaria, matrícula funcional n.º 122033, lotado (a) 
no (a) UrE Marcello cândia/1º crS/SESPa, para apurar suposta lesão aos 
cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual, que se comprovado 
constitui transgressão disciplinar aos artigos 177, inciso Vi, e 178, inciso 
Xii, caracterizando o disposto no artigo 190, inciso X, todos da lei n.º 
5.810/94;
coNSidEraNdo o requerimento motivado da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, através do Memo-
rando n.º 021/2022;
rESolVE:
i – SoBrESTar, o Processo administrativo disciplinar n.º 2018/457169, 
uma vez que a comissão processante aguarda o documento comprobatório 
do efetivo cancelamento do benefício de aposentadoria vinculado ao iNSS 
para juntada aos autos.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 13/01/2022.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 750709

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  2ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 001 de 10 de JaNeiro de 2022
o diretor do 2° centro regional de Saúde, usando de suas atribuições, 
delegadas através da PorTaria N°. 1.444/ 06.02.2019, publicada no doE 
n°. 33.799/07.02.2019.
E considerando o teor  do PaE nº 2021/1349393
rESolVE:
dETErMiNar de comum acordo, que a servidora  Maria aNToNia 
riBEiro da SilVa, matrícula 57206589/1, ocupante do cargo de Técnico 
de Enfermagem, regime Jurídico Estatutário Efetivo, lotada no centro de 
Saúde de São caetano de odivelas, goze de licença Prêmio que lhe foi 
concedida através da PorTaria Nº 007 de 05/04/2016, correspondente 
ao triênio de 20/10/2011 a 19/10/2014  no período de 01/02/2022 a 
02/03/2022, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
2° centro regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública, 
em: 10.01.2022.
carlos Marió de Brito Kato
diretor do 2º centro regional de Saúde

Portaria N° 002 de 12 de JaNeiro de 2022
o diretor do 2° centro regional de Saúde, usando de suas atribuições, 
delegadas através da PorTaria N°. 1.444/ 06.02.2019, publicada no doE 
n°. 33.799/07.02.2019.
E considerando o teor  do PaE nº 2021/1437356.
rESolVE:
coNcEdEr,  de  acordo  com  o  artigo  98  da  lei n°. 5.810/ 
24.01.1994,  a  servidora EUridEcE do Socorro crUZ JardiM,  ma-
trícula 57206588/1, cargo de Técnico de Enfermagem, regime Jurídico 
de Estatutário Efetivo, lotada no centro de Saúde de São caetano de odi-
velas, 02 (dois) meses de licença Prêmio correspondente ao triênio de 
12.11.2013 a 11.11.2016.
aUToriZar, que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.03.2022 a 29.04.2022, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE,  rEGiSTra-SE E cUMPra-SE.
2° centro regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
em: 12.01.2022.
carlos Marió de Brito Kato
diretor do 2º centro regional de Saúde

Protocolo: 750769

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

Portaria N°. 04 de 13 de JaNeiro de 2022
  a diretora do 4º centro regional de Saúde, no uso de suas atribuições 
que lhe foram conferidas através da PorTaria Nº 2.521- cGc de 13 de 
março de 2019, publicada no doE nº 33.824 de 14/03/2019.
rESolVE:
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei n° 5.810 / 24.01.1994, a 
servidora MariElZa ladiSlaU aBraÃo alVES, matrícula nº 5182573/1, 
assistente Social, no 4° centro regional de Saúde – U.B.S. de Nova Tim-
boteua, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
de 01/03/2009 a 28/02/2012, no período de 01/02/2022 a 01/04/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaTrÍcia dE fáTiMa liMa da SilVa
dirETora do 4° crS - caPaNEMa

Protocolo: 750739

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

Portaria N.º 11 de 13 de JaNeiro de 2022.
o diretor do 7º centro regional de Saúde / SESPa, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria n.º 55/20.11. 2000, publicado no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, a servidora 
iraNEidE fErrEira dE JESUS, cargo: agente de controle de Endemias, 
GEP: Estatutário Efetivo – classe, lotado no 7º centro regional de Saúde, 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 22/10/2014 a 21/10/2017.
aUToriZar, que o servidor goze (01) mês de licença Prêmio, no período 
de 17/01/ 2022 a 15 / 02 / 2022, no total de 30 (Trinta) dias. Matrícula 
n.º 5720196/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
diretor do 7º centro regional de Saúde.

Protocolo: 750710

.

.

errata
.

errata de Portaria de LiceNÇa PrÊMio
Portaria Nº04 de 06 de JaNeiro de 2022.

SErVidora: diane Nazaré Tavares Silva
MaTrÍcUla: 57197384-1
oNde se LÊ: ao triênio de 19/05/2008 a 18/05/2011.
Leia –se: ao triênio de 19.05.2014 a 18/05/2017
Valdinei Silva Teixeira Júnior.
diretor do 7o centro regional de Saúde.

Protocolo: 750784
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

errata de diÁria.
PORTARIA Nº325 de 22 de Outubro de 2021. Publicado no diário 
Oficial n° 34.753 de 29 de Outubro de 2021. Protocolo: 722392
Servidores:
Gleydson de Barros coelho
Eládio Ângelo de carvalho
onde se lê.
Período: 15/11/2021 a 21/11/2021 N° de diária: 6,5 (seis diárias e meia)
Leia-se.
Período: 29/11/2021 a 05/12/2021 N° de diária: 6,5 (seis diárias e meia)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 750790

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 51/2022-GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo o gozo de férias regulamentares, no período de 
25/01/2022 a 08/02/2022, do servidor JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa, 
cargo comissionado (assessor Especial iii/ Médico), diretor clínico deste 
Hospital.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora PriScila GoNÇalVES loPES dE VaScoNcEloS, 
cargo Enfermeiro, matrícula 5681960/1, pertencente ao Quadro de Pesso-
al ativo do Hol, para responder pelo Expediente da diretoria clínica deste 
Hospital ophir loyola, em razão da ausência de seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 13 de dezembro de 2021.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 750935

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 028/2022–GaB/dG/HoL
a diretora Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental de 1º de de-
zembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de dezembro de 2021 
e aquelas previstas na lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor desta autarquia, rodriGo MaTSUSaKa iKE-
TaNi, médico, matrícula nº 5938189/2-Hol, lotado na divisão de Medicina 
Nuclear do Hospital ophir loyola e no seu impedimento, o servidor THiaGo 
rEBElo BriTo, administrador da divisão de Medicina Nuclear do Hospital 
Ophir Loyola, matrícula nº 57215200/1-HOL, para a função de fiscais do 
Contrato Administrativo nº 004/2022 – HOL, firmado com a empresa NU-
clEar cENTEr cliNica dE diaGNÓSTicoS Por iMaGENS lTda, cujo ob-
jeto é a contratação de empresas que prestam serviço na área de Medicina 
Nuclear para atender aos pacientes que estão em tratamento na divisão 
de Medicina Nuclear do Hospital ophir loyola (Hol), para realização de 
exames de Cintilografias, inclusive serviço de Iodoterapia no período de 12 
meses.  Processo nº 2021/478800.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 750714

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 004/2022-HoL
objeto: coNTraTaÇÃo de EMPrESaS QUE PrESTaM SErViÇo Na arEa 
dE MEdiciNa NUclEar Para aTENdEr aoS PaciENTES QUE ESTÃo EM 
TraTaMENTo Na diViSÃo dE MEdiciNa NUclEar do HoSPiTal oPHir 
loYola (Hol),Para rEaliZaÇÃo dE EXaMES dE ciNTiloGrafiaS, iN-
clUSiVE SErViÇo dE iodoTEraPia No PEriodo dE 12 MESES.
Valor Global: 1.397.206,32 (um milhão e trezentos e noventa e sete mil e 
duzentos e seis reais e trinta e dois centavos).
data assinatura: 10/01/2022
Vigência: 10/01/2022 até 09/01/2023.
Pregão eletrônico nº 183/2021- Processo nº 2021/478800
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado: NUclEar cENTEr clÍNica dE diaGNÓSTicoS Por iMaGENS 
lTda, com sede na Travessa Mauriti, nº 2159, Bairro Pedreira, Belém/
Pa, cEP: 66087-680 fone: (91) 3277-6700 / 3252-1131 / 99170-0099, 
e-mail: nuclearcenter@nuclearcenter.com.br, inscrita no cNPJ sob o nº 
10.913.454/0001-07.
diretor Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 750701

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 

Nº 012/2021-HoL
data assinatura:14/01/2022
Processo nº: 2021/904795
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
Vigência: 15/01/2022 a 14/01/2023
Valor Total do aditivo: de r$53.116,20 (cinqueta e três mil cento e dezes-
seis reais e vinte centavos)
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado MEGa SolUÇÕES ciENTÍficaS E locaÇÃo EirEli
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 748114
terMo aditiVo a coNtrato

2º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 002/2020-HoL

data assinatura:14/01/2022
Processo nº: 2021/904787
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
Vigência: 15/01/2022 a 14/01/2023
Valor Total do aditivo: de r$107.337,00 (cento e sete mil trezentos e trinta 
e sete reais)
orçamento: 10.126.1508.8238.3390.40 fonte: 0103/0269
contratado oXiGEN coMÉrcio iNdÚSTria E rEPrESENTaÇÕES dE EQUi-
PaMENToS MÉdicoS lTda-EPP
iVETE GadElHa VaZ
diretor Geral

Protocolo: 737760

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrôNico N°013/2022 – HoL

srP Nº 010/2022
objeto: aquisição de Material técnico consumível para realização de en-
saios de Sequenciamento de Nova Geração para atender demanda da clí-
nica de hematologia
data da abertura: 26/01/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 13 de janeiro de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 750885
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrôNico N°012/2022 – HoL
srP Nº 009/2022

objeto: aquisição de Material técnico para a realização de exames citogenéticos
data da abertura: 27/01/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 13 de janeiro de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 750796
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrôNico Nº 173/2021
Processo nº 2021/1004227
objeto: aquisição de material técnico.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
BriUTE coMErcio dE ProdUToS E EQUiPaMENToS HoSPiTalarES lTda
Valor Total da licitação: r$ 11.760,00
Belém, 07 de Janeiro de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 750747

torNar seM eFeito
.

PUBLicaÇÃo da disPeNsa e ratiFicaÇÃo de LicitaÇÃo 
Nº 059/2021 – HoL (Pae).

resolve:
Tornar sem efeito as publicações de Protocolo nºs 746630 e 746651, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.812 de 28/12/2021, da empresa 
SÔNia GorETTE VEloSo ViEira.
Belém, 13 de janeiro de 2022
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 750751

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 049/2022-GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
r E S o l V E:
i – rEVoGar, a partir de 13/01/2022, o item - ii da PorTaria Nº 
690/2021- GaB/dG/Hol de 22/09/2021, que designa MarciaNa alVES 
dE aNdradE, cargo comissionado (Técnico em administração. e finanças 
– administrador), matrícula nº 5569567/11, pertencente ao Quadro de 
Pessoal ativo do Hol, para responder pela divisão de farmácia, deste 
Hospital.
ii – dESiGNar a partir de 13/01/2022, a servidora aNNiE EliSaNdra 
MESQUiTa dE oliVEira, farmacêutico, matrícula nº 54185904/1, perten-
cente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para responder pelo Expediente 
da divisão de farmácia deste Hospital, até ulterior deliberação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 13 de janeiro 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol
ciente:

Protocolo: 750899
Portaria Nº 047/2022-GaB/dG/HoL.

a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
 r E S o l V E:
 dESiGNar a partir de 13/01/2022, o servidor cElSo aUGUSTo MoraES 
GoNÇalVES, agente administrativo, matrícula nº 57195240/1, pertencen-
te ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para responder pela coordenação 
da comissão Permanente de licitação - cPl deste Hospital, até ulterior 
deliberação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 13 de janeiro 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol
ciente:

Protocolo: 750902
Portaria Nº 048/2022-GaB/dG/HoL.

a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
 r E S o l V E:
i – rEVoGar a partir de 13/01/2022 os termos da PorTaria Nº 1130/2014 
– GaB/dG/Hol de 12/12/2014, que designa o servidor PaUlo roGErio 
lEiTE ViTal, Engenheiro Eletricista, pertencente ao Quadro de Pessoal 
Ativo do HOL, para responder pela Chefia da Assessoria de Planejamento 
físico.
ii – dESiGNar a partir de 13/01/2022, a servidora aUrEa HElYETTE Go-
MES raMoS, cargo comissionado (arquiteto), matrícula nº 57231711/3, 
pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para responder pela as-
sessoria de Planejamento físico, deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 13 de janeiro 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol
ciente:

Protocolo: 750905

Portaria Nº 32/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contido no processo nº 2021/1432983 de 
14/12/2021.
rESolVE:
diSTraTar, a pedido, a partir de 03/01/2022, a servidora Maria do PEr-
PETUo Socorro PaiXÃo dE liMa, Enfermeiro, matrícula nº 5274966/3, 
lotada no centro de Suporte de Enfermagem (Uai), admitida sob o regime 
o regime das leis complementares 007/1991, 77/2011 Servidor Tempo-
rário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 13 de janeiro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 750718
Portaria Nº 33/2022 – GaB/dG/HoL.

a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contido no processo nº 2021/1461875 de 
21/12/2021.
rESolVE:
diSTraTar, a pedido, a partir de 02/01/2022, o servidor JoSE loPES dE 
fariaS JUNior, Médico, matrícula nº 5957584/2, lotado na Unidade de 
atendimento imediato- Uai, admitido sob o regime o regime das leis com-
plementares 007/1991, 77/2011 e 131/2020- Servidor Temporário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 13 de janeiro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 750719

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 034/2022/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/831801
rESolVE:
i - dESiGNar os servidores GilBErTo raMoS rodriGUES, Matrícula Nº 
5920560-2, Gerente da GTiN, contatos através do E-mail: gilberto.rodri-
gues@santacasa.pa.gov.br, telefone (91) 4009-0312; e MicHEl faBrÍcio 
riBEiro PadiNHa, Matrícula nº 5959565-1, Gerente da GESP; contatos 
através do E-mail: michel.padinha@santacasa.pa.gov.br, telefone (91) 
4009-2390, para exercerem o encargo de fiscais do contrato nº 008/2022/
FSCMP, oriundo do Pregão Eletrônico nº 088/2021/FSCMP, firmado entre a 
fUNdaÇÂo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP e a empre-
sa SiMETria SolUÇÕES iNTEGradaS lTda, cNPJ nº 27.397.273/0001-
78, cujo o objeto e a aquisição de hardwares de controle de acesso, licen-
ças de software compatível, com implantação, suporte e manutenção geral 
dos hardwares e sofwares pertencentes ao patrimônio desta fundação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 11 de janeiro de 2022.
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 750888
Portaria Nº 033/2022/caPe/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações,
coNSidEraNdo o PaE Nº 2021/1034268
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor Klebson Tinôco araújo, Procurador fundacio-
nal, matrícula nº 5614821/1, lotado na procuradoria fundacional/fS-
cMP, e-mail: procuradoriafscmpa@gmail.com, telefone (91) 4009-2388, 
para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 007/2022/fScMP, oriun-
do da Dispensa de Licitação nº 001/2022/FSCMP, firmado entre a FUN-
daÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP e a empre-
sa NET oNE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo lTda - EPP, cNPJ (Mf) nº 
02.646.010/0001-24, que tem como objeto a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico de 
processos em ambiente virtual (internet e/ou intranet), prestação de ser-
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viço de acompanhamento eletrônico de publicações de decisões judiciais 
em diários de justiça, físicos ou eletrônicos, e prestar serviço de consulta 
eletrônica a decisões judiciais de tribunais locais e superiores em matérias 
jurídicas de interesse desta fScMP.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 10 de janeiro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 750766

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 008/2022
data de assinatura: 11/01/2022
objeto: aquisição de hardwares de controle de acesso, licenças de software 
compatível, com implantação, e suporte e manutenção geral dos hardwa-
res e sofwares pertencentes ao patrimônio desta fundação.
Vigência: 11/01/2022 a 11/01/2023
Pregão Eletrônico nº 088/2021/fScMP - PaE Nº 2021/831801
Valor: r$ 1.286.747,57
orçamento: funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288, 
10.126.1508.8238 e 10.302.1507.8289; fontes de recursos: 0103 e 
0269; Elementos de despesas: 339040, 449039 e 449052.
contratada: SiMETria SolUÇÕES iNTEGradaS lTda, cNPJ/Mf n.º 
27.397.273/0001-78
Endereço: av. Perimetral, s/n, Prédio Espaço iNoVac, Sala 17, Bairro Gua-
má, Belém-Pa, cEP: 66.075-750, telefone: (91)3349-2455/3342-4000
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 750886
coNtrato: 007/2022

data de assinatura: 10/01/2022
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviço 
de gerenciamento eletrônico de processos em ambiente virtual (internet 
e/ou intranet), prestação de serviço de acompanhamento eletrônico de 
publicações de decisões judiciais em diários de justiça, físicos ou eletrôni-
cos e prestar serviço de consulta eletrônica a decisões judiciais de tribunais 
locais e superiores em matérias jurídicas de interesse da contratante.
Vigência: 10/01/2022 a 10/01/2023
dispensa nº 001/2022/fScMPa - PaE Nº 2021/1034268
Valor: r$ 4.157,76
orçamento: funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288 e 
10.126.1508.8238; fonte de recurso: 0101, 0103, 0261, 0269, 
0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 0269008053, 
0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 0269008067, 
0149006653, 7349008494, 7349008545 e Seus respectivos Superávits; 
Elementos de despesas: 339039 e 339040.
contratada: NET oNE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo lTda-EPP, cNPJ/Mf 
n.º 02.646.010/0001-24
Endereço: rua 85, 542, St. oeste, Salas 101 a 107, Goiânia-Go, cEP: 
74.080.010, telefone: (62) 3412-0413
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 750749

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrôNico srP Nº 064/2021

Às 08:07 horas do dia 11 de janeiro de 2022, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
347351/2021, Pregão nº 064/2021, conforme a seguir:
Empresa vencedora: cNPJ 01.399.246/0001-40 - GUilBEr farMacEUTi-
ca coMErcio lTda
iTEM: 03
Valor total r$ 460,00
Empresa vencedora: cNPJ 19.769.575/0001-00 - NoVa MEdica coMEr-
cio E SErVicoS dE ProdUToS HoSPiTalarE
iTEM: 05
Valor Total r$ 29.550,00
Empresa vencedora: cNPJ 20.740.314/0001-38 - J M M PaUla Garcia 
diSTriBUidora
iTEM: 04
Valor Total r$ 18.757,50
Empresa vencedora:  cNPJ 26.315.031/0001-25 - MEd carE SolUTioN 
diSTriBUicao dE EQUiPaMENToS MEdicoS
iTEM: 10
Valor Total r$ 6.741,30
Empresa vencedora: cNPJ 29.057.136/0001-10 - SUrGicalMEdi - iM-
PorTadora E diSTriBUidora dE MaTEriaiS
iTEM: 06
Valor Total: r$ 13.000,00
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 750906

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 001/2022
data: 10/01/2022
Valor: r$ 4.157,76
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviço 
de gerenciamento eletrônico de processos em ambiente virtual (internet 
e/ou intranet), prestação de serviço de acompanhamento eletrônico de 
publicações de decisões judiciais em diários de justiça, físicos ou eletrôni-
cos e prestar serviço de consulta eletrônica a decisões judiciais de tribunais 
locais e superiores em matérias jurídicas de interesse da contratante.
fundamento legal: com base no artigos 24, inciso ii, da lei nº 8.666/93, de-
creto n 9412 de 2018 e Parecer nº 405/2021/Prof/fScMP.
Data de Ratificação: 10/01/2022 - PAE nº 2021/1034268
orçamento: funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288 e 
10.126.1508.8238; fonte de recurso: 0101, 0103, 0261, 0269, 
0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 0269008053, 
0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 0269008067, 
0149006653, 7349008494, 7349008545 e Seus respectivos Superávits; 
Elementos de despesas: 339039 e 339040.
contratada: NET oNE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo lTda-EPP, cNPJ/Mf 
n.º 02.646.010/0001-24
Endereço: rua 85, 542, St. oeste, Salas 101 a 107, Goiânia-Go, cEP: 
74.080.010, telefone: (62) 3412-0413
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 750754

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 001/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviço 
de gerenciamento eletrônico de processos em ambiente virtual (internet 
e/ou intranet), prestação de serviço de acompanhamento eletrônico de 
publicações de decisões judiciais em diários de justiça, físicos ou eletrôni-
cos e prestar serviço de consulta eletrônica a decisões judiciais de tribunais 
locais e superiores em matérias jurídicas de interesse da contratante.
contratada: NET oNE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo lTda-EPP
data: 10/01/2022
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 750759

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrôNico Nº 001/2022 - HeMoPa
oBJETo: aquisição de “coNTrolE HEMaTolÓGico Bc-3d Para coNTa-
dor HEMaTolÓGico Bc2800 MiNdraY”
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 27/01/2022 (quinta-feira)
local: www.gov.br/compras
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150788790000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 750856

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 365/21
Nome: KEllY fErNaNda raMoS dE SoUZa
Matrícula: 5953585/1
cargo/ lotação: Técnico de Enfermagem/fPEHcGV
Período: 21/12/2021 a 24/12/2021

Protocolo: 750997
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Laudo: 315/21
Nome: adriaNa MicHElE Baiao BEZErra
Matrícula: 5829771/5
cargo/ lotação: Enfermeiro/fPEHcGV
Período: 26/10/2021 a 30/10/2021

Protocolo: 750992
Laudo: 345/21
Nome: adriaNa MicHElE Baiao BEZErra
Matrícula: 5829771/5
cargo/ lotação: Enfermeiro/fPEHcGV
Período: 11/12/2021 a 17/12/2021

Protocolo: 750994
Laudo: 362/21
Nome: JacilENE ViEira dE oliVEira do NaSciMENTo
Matrícula: 5960046/1
cargo/ lotação: Técnico de Enfermagem/fPEHcGV
Período: 20/12/2021 a 25/12/2021

Protocolo: 750995

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 09/2022
Valor: r$ 180,00 (cENTo E oiTENTa rEaiS)
objeto: aquisição de oPME’S para realização de procedimento em paciente 
do SUS, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
– fPEHcGV.
Data de Ratificação: 05/01/2022
fundamento legal: art. 62, caput e §4º da lei nº 8.666/93
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.7684
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261,0103, 0149 e ou 0269 e suas respectivas subfon-
tes e superávits.
Plano interno: 1040008288
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: ESc rEGo coMÉrcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES -EirEli
Endereço: avenida Senador lemos 2053 Sala 13-a-Telégrafo
Belém- Pa – cEP nº 66.113-000
Telefone: (91) 3244-3466 – 3038-6828
E-mail: eliasrego@hotmail.com prolife@prolifepa.com.br
ordenadora: MarGarETH BraUN iMBiriBa

Protocolo: 751003
disPeNsa: 09/2022

Valor: r$ 2.500,00 (doiS Mil E QUiNHENToS rEaiS)
objeto: aquisição de oPME’S para realização de procedimento em paciente 
do SUS, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
– fPEHcGV.
Data de Ratificação: 05/01/2022
fundamento legal: art. 62, caput e §4º da lei nº 8.666/93
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.7684
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261,0103, 0149 e ou 0269 e suas respectivas subfon-
tes e superávits.
Plano interno: 1040008288
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: BioTEcH diSTriBUidora E rEPrESENTaNTE EirEli
Endereço: Travessa Quintino Bocaiuva nº 2301 sala 1014 – cremação
Belém- Pa – cEP nº 66.045-315
Telefone: (91) 3212-0414
ordenadora: MarGarETH BraUN iMBiriBa

Protocolo: 751004
disPeNsa de LicitaÇÃo N° 08/2022

Valor: r$ 3.000,00 (TrÊS Mil rEaiS)
objeto: aquisição de oPME’S para realização de procedimento em paciente 
do SUS, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
– fPEHcGV.
Data de Ratificação: 04/01/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.7684
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0261,0103, 0149 e ou 0269 e suas respectivas subfon-
tes e superávits.
Plano interno: 1040008288c
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: BiolifE ProdUToS MEdicoS lTda
Endereço: doM roMUaldo dE SEiXaS N°1560  Edificio coNNEXT of-
ficE loJa 7
BElÉM- Pará
cEP: 66.055-200
Telefone:(91) 3230-2887 / 3223-3998
E-mail:administrativo.pa@biolife.med.br
ordenadora:  MarGarETH Maria BraUN GUiMarÃES iMBiriBa

Protocolo: 750764

disPeNsa de LicitaÇÃo N° 08/2022
Valor: r$ 32.900,00 (TriNTa E doiS Mil E NoVEcENToS rEaiS)
objeto: aquisição de oPME’S para realização de procedimento em paciente 
do SUS, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
– fPEHcGV.
Data de Ratificação: 04/01/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.7684
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0261,0103, 0149 e ou 0269 e suas respectivas subfon-
tes e superávits.
Plano interno: 1040008288c
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: ProTEcH MEdical coMÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS lTda
Endereço: aVENida coNSElHEiro fUrTado Nº 2391 Sala 607 – Bairro 
– crEMaÇÃo
BElÉM- Pará
cEP: 66040-100
Telefone: (91) 3229-0134 / 9603-6444
E-mail: protech.adm@hotmail.com
ordenadora:  MarGarETH Maria BraUN GUiMarÃES iMBiriBa

Protocolo: 750765

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 01/2022
Valor: r$ 2.800,00
objeto: contratação de Empresa Especializada para Ministrar capacitação 
sobre Plano Terapêutico para os Gestores/líderes assistenciais da funda-
ção Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.
Data de Ratificação: 29/12/2021
fundamento legal: art. 25, inciso ii da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.128.1508.8887 e ou 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339039
fonte do recurso: 0269, 0103, 0149 e suas respectivas subfontes e su-
perávits
Plano interno: 4120008887c e ou 1040008288c
origem do recurso Estadual
contratado:
NoME: QUaliGESTÃo coNSUlToria lTda
Endereço: PaSSaGEM GaSPar dUTra Nº 167 – cUriÓ UTiNGa
BElÉM – Pará
cEP: 66.610-250
Telefone: (91)9277-0606
e-mail: vanessabremer@gmail.com
ordenadora: MarGarETH Maria BraUN GUiMarÃES iMBiriBa

Protocolo: 751000

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa NoJo
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: carloS EdUardo carValHo MoUra
Matrícula: 54191781 /1
cargo:/lotação: auxiliar de Serviços Gerais/fPEHcGV
Período: 11/12/2021 a 18/12/2021.
Grau de parentesco: GENiTora
N° da certidão: 065656 01 55 2021 4 00448 275 0175712 15

Protocolo: 750990
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 02/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 02/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 95/2021/fHcGV, Processo nº 2021/662098, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 21/12/2021.
oBJETo: aquisição eventual de introdutores no serviço de Hemodinâmica 
em pacientes do SUS para atender a necessidade de 12 (doze) meses da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 05/01/2022 a 04/01/2023.
EMPrESa: SEllMEd ProdUToS MÉdicoS E HoSPiTalarES lTda, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 37.438.274/0001-77, 
com sede na avenida caxangá nº 205, Madalena, recife/PE, cEP: 50.720-
000, neste ato representada pelo Sr. Erick Gomes Vieira de Melo, inscrito 
no rG sob o nº 7692568 SdS/PE  e no cPf/Mf sob o nº 059.873.894-02.
 

iTEM ESPEcificaÇÕES QUaNT aPrES. faB/
Marca

Valor UNi-
Tário r$

Valor
ToTal r$

03
introdutor 5f radial, com válvula hemostática, 

agulha de punção e fio guia, tamanho aproximado 
de 11cm

300 UNd SHUNMEi r$ 40,99 r$ 12.297,00

04
introdutor 5f femoral, com válvula hemostática, 
agulha de punção e fio guia, tamanho aproximado 

de 11cm
300 UNd SHUNMEi r$ 33,92 r$ 10.176,00
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05
introdutor 6f radial, com válvula hemostática, 

agulha de punção e fio guia, tamanho aproximado 
de 11cm

2.000 UNd SHUNMEi r$ 42,99 r$ 85.980,00

06
introdutor 6f femoral, com válvula hemostática, 
agulha de punção e fio guia, tamanho aproximado 

de 11cm
600 UNd SHUNMEi r$ 33,99 r$ 20.394,00

12
introdutor 7f femoral, com válvula hemostática, 
agulha de punção e fio guia, tamanho aproximado 

de 11cm
200 UNd SHUNMEi r$ 43,99 r$ 8.798,00

16
introdutor 8f femoral, com válvula hemostática, 
agulha de punção e fio guia, tamanho aproximado 

de 11cm
50 UNd SHUNMEi r$ 59,99 r$ 2.999,50

19
introdutor 9f femoral, com válvula hemostática, 
agulha de punção e fio guia, tamanho aproximado 

de 11cm
50 UNd SHUNMEi r$ 97,99 r$ 4.899,50

ToTal r$ 
145.544,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 145.544,00 (cento e quarenta e 
cinco mil, Quinhentos e quarenta e quatro reais).
dra. MarGarETH Maria BraUN GUiMarÃES iMBiriBa
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 750752
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 01/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 01/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 116/2021/fHcGV, Processo nº 2021/945521, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 21/12/2021.
oBJETo: aquisição eventual de cateter central de inserção Periférica 
(Picc) para atender a necessidade de 12 (doze) meses da fundação Públi-
ca Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 05/01/2022 a 04/01/2023.
EMPrESa: ciENTÍfica MÉdica HoSPiTalar lTda, pessoa jurídica de di-
reito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 07.847/0001-10, com sede na 
avenida anápolis, S/, Qd. 29-a, lt 06, vila Brasília, aparecida de Goiânia/
Go, cEP: 74.911-360, neste ato representado pela Sr. Hilton Sampaio de 
Souza, portadora do rG nº 3382973 Pc/Pa, e do cPf/Mf nº 058.005.442-
04.

loTE iTEM ESPEcificaÇÕES QUaNT aPrES. Marca faBri-
caNTE

Valor 
UNiTário 

r$

Valor
ToTal r$

i
 

01

cateter intravenoso central longa 
permanência, descartável, 1,9fr x 

50 cm, 1 lúmem: cateter intravenoso 
para acesso venoso central de punção 

periférica, estéril descartável, para 
terapia central em pacientes críticos e 
de longa permanência, constituído em 
silicone demarcado em (cm), tamanho 
1.9fr, monolumem, radiopaco, porta 
de saída que facilita a introdução do 
cateter, bainha plástica, fita medrica 

e guilhotina para facilitar o corte 
do cateter e curativo transparente 

hipoalergênico.
 

350 UNd BlENTa

ToTal 
MEdical 
BraSil 

iNdÚSTria 
E coMÉr-
cio dE 

ProdUTo 
MÉdico
-HoSPi-
TalarES 

lTda-Bra-
Sil

r$ 256,46 r$ 89.761,00

02

introdutor de cateter com agulha 
1.9fr, introdutor de agulha e cateter 
periférico tipo bipartido, descartável, 

estéril: agulha em aço inoxidável cilín-
drica, reta, oca com bisel trifacetado, 
centralizada ao longo do eixo central 

da asa da empunhadura, cateter radio-
paco, flexível, com lisura de superfície, 

bicompatível, para uso com cateter 
intravenoso central de acesso venoso 

de longa permanência 1.9fr.
 

400 UNd BlENTa

ToTal 
MEdical 
BraSil 

iNdÚSTria 
E coMÉr-
cio dE 

ProdUTo 
MÉdico
-HoSPi-
TalarES 

lTda-Bra-
Sil

r$ 119,00 r$ 47.600,00

 ToTal r$ 
137.361,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 137.361,00 (cento e trinta e sete 
mil, trezentos e sessenta e um reais).
dra. MarGarETH Maria BraUN GUiMarÃES iMBiriBa
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 750732

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
Processo: 2020/423177

Nº do coNtrato: 050/2021
oBJETo: o presente contrato tem como o objeto a construção de 01(uma) 
ponte em concreto armado, sobre o rio Tutuí (50,00m x 8,60m), localizada 
na rodovia Transuruará, trecho: Br-230 / Vicinal 180 Norte, no Município 
de Uruará, sob a jurisdição do 3º Núcleo regional.
Valor: r$ 1.493.909,63 (um milhão, quatrocentos e noventa e três mil, 
novecentos e nove reais e sessenta e três centavos).
daTa da aSSiNaTUra: 29/12/2021.
PraZo: 210 (duzentos e dez) dias corridos, a contar da data de sua as-
sinatura.
ModalidadE: Tomada de Preço nº 001/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7430, 
Natureza da despesa: 449051, fonte de recurso: 4101000000 e origem 
do recurso: Tesouro; Pi: 206c2PcTUUr.
dadoS da coNTraTada:
NoME: PaUlo raYMUNdo BrÍGido dE oliVEira – EirEli.
cNPJ: 22.911.135/0001-41.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 750919
eXtrato do coNtrato
Processo: 2021/418175

Nº do coNtrato: 065/2021
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a execução dos serviços 
de construção de 02 (duas) pontes em concreto armado, localizadas na 
rodovia Pa-437, sobre os igarapés: curuçambá ii (25,00m x 8,60m) e 
curuçambá iii (25,00m x 8,60m), trecho Santarém / Óbidos, no Município 
de Óbidos, sob a jurisdição do 10º Núcleo regional.
Valor: r$ 2.437.228,90 (dois milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, 
duzentos e vinte e oito reais e noventa centavos).
daTa da aSSiNaTUra: 30/12/2021.
PraZo: 210 (duzentos e dez) dias corridos, a contar da data de assinatura.
ModalidadE: Tomada de Preços Nº 026/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7430; 
Natureza da despesa: 449051; fonte de recurso: 4101000000; origem do 
recurso: ProdEir; Pi: 206cPa437oB.
dadoS da coNTraTada:
NoME: coNSTrUTora coNcordia r a S EirEli – EPP.
cNPJ: 23.918.807/0001-03.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 750920
eXtrato do coNtrato
Processo: 2021/346104

Nº do coNtrato: 094/2021
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a serviços de construção 
de 02 (duas) ponte em concreto armado na Pa-424, trecho: Br-316 / Pa-
242, sobre o rio colônia do Prata i (10,00m x 8,60m) e colônia da Prata 
ii (17,00m x 8,60m), no Município de igarapé açú, sob a jurisdição do 1º 
Núcleo regional.
Valor: r$ 1.372.931,44 (um milhão, trezentos e setenta e dois mil, nove-
centos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos).
daTa da aSSiNaTUra: 28/12/2021.
PraZo: 210 (duzentos e dez) dias corridos, a contar da data de sua as-
sinatura.
ModalidadE: Tomada de Preço nº 029/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: Unidade orçamentária: 29101; Programa de Tra-
balho: 26.782.1486.7430; Natureza da despesa: 449051; fonte de recur-
so: 0130000000; origem do recurso: fiNiSa ii; Pi: 206cPa424ia.
dadoS da coNTraTada:
NoME: JEPENGE ENGENHaria E coNSUlToria EirEli.
cNPJ: 32.799.115/0001-84.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 750936
eXtrato do coNtrato

Processo: 2021/ 346265
Nº do coNtrato: 082/2021

oBJETo: o presente contrato tem como objeto a construção de 01 (uma) 
ponte em concreto armado, sobre o rio caripi iii (51,00m x 8,60m x 
6,00m), localizado na Pa-220, trecho: Pa-395 / Pa-127, no município de 
Maracanã, sob a jurisdição do 1º Núcleo regional.
Valor: r$ 1.955.720,92 (um milhão, novecentos e cinquenta e cinco mil, 
setecentos e vinte reais e noventa e dois centavos).
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daTa da aSSiNaTUra: 30/12/2021.
PraZo: 210 (duzentos e dez) dias corridos, a contar da data de sua as-
sinatura.
ModalidadE: Tomada de Preço n° 025/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101, Programa de 
Trabalho: 26.782.1486.7430, Natureza da despesa: 449051, fonte de re-
curso: 0130000000 e origem do recurso: fiNiSa ii.
dadoS da coNTraTada:
NoME: coPEM coNSTrUTora ParaENSE dE ESTrUTUraS METálicaS 
S/a.
cNPJ: 04.970.687/0001/49.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 750929
eXtrato do coNtrato

Processo Nº. 2021/877737
Nº do coNtrato: 084/2021

oBJETo: o objeto do presente contrato é a construção de 02 (duas) pontes 
em concreto armado na Pa-427, trecho: Br-163 / Pa254, sobre os igara-
pés: Santa Maria i (10,00m x 4,00m x 4,00m) e Santa Maria ii (10,00m x 
4,00m x 4,00m), no Município de alenquer, sob a jurisdição do 10º Núcleo 
regional.
Valor: r$ 754.587,46 (setecentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e 
oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos).
daTa da aSSiNaTUra: 28/12/2021.
PraZo: 210 (duzentos e dez dias) a contar da data da assinatura.
ModalidadE: Tomada de Preço n° 036/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7430; 
Natureza da despesa: 449051; fonte de recurso: 4101000000; origem do 
recurso: ProdEir;  Pi: 206cPa254oB.
dadoS da coNTraTada:
Nome: SPE ENGENHaria lTda.
cNPJ: 04.125.333./0001-06
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira– SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 750930
eXtrato do coNtrato
Processo: 2021/932537

Nº do coNtrato: 093/2021
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a execução dos Serviços 
de restauração da rodovia Pa-279, lote iii, trecho: Perim. Urb. Tucumã / 
Perim. Urb. de São félix do Xingu, com extensão de 102,00 Km na região 
de integração araguaia, sob a jurisdição do 6º Núcleo regional.
Valor: r$ 32.882.487,84 (trinta e dois milhões, oitocentos e oitenta e 
dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).
daTa da aSSiNaTUra: 28/12/2021.
PraZo: 13 (treze) meses, a contar da data de sua assinatura.
ModalidadE: concorrência Pública nº 033/2021
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101, Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505, 
Natureza da despesa: 449051, fonte de recurso: 012400000 e origem do 
recurso: TESoUro, Pi: 206rPa279TU.
dadoS da coNTraTada:
NoME: TocaNTiNS lTda
cNPJ: 01.687.568/0001-95
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 750932
eXtrato do coNtrato
Processo: 2021/301283

Nº do coNtrato: 067/2021
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a execução dos serviços de 
construção de 03 (três) pontes em concreto armado, sobre os igarapés: 
Visão i (15,00m x 8,60m), Visão ii (15,00m x 8,60m) e Visão iii (18,00m 
x 8,60m), localizados na Pa-254, trecho: Pa-254 (km 35,2 ao km 37,1) 
entre Br-163 / rio Mamiá, no município de curuá, sob a jurisdição do 3º 
Núcleo regional.
Valor: r$ 2.717.262,64 (dois milhões, setecentos e dezessete mil, du-
zentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).
daTa da aSSiNaTUra: 28/12/2021.
PraZo: 210 (duzentos e dez) dias corridos, a contar da data de sua as-
sinatura.
ModalidadE: Tomada de Preços nº 08/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7430; 
Natureza da despesa: 449051; fonte de recurso: 0130000000; origem do 
recurso: fiNiSa ii e Pi: 206cPa254ca.
dadoS da coNTraTada:
NoME: TÉcNica ENGENHaria lTda.
cNPJ: 05.283.511/0001-81
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 750926
eXtrato do coNtrato
Processo: 2019/596570

Nº do coNtrato: 069/2021
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a execução dos serviços 
de construção de 03 (três) pontes em concreto armado, localizadas na 
rodovia Pa-256, sobre o igarapé Nova Vida (10,00m x 8,60m), rio Uru-
curé (16,00m x 8,60m) e rio Urucuré i (10,00m x 8,60m), trecho Pa-475 
/ Pa-140, no Município de acará, sob a jurisdição do 7º Núcleo regional.

Valor: r$ 2.170.457,66 (dois milhões, cento e setenta mil, quatrocentos 
e cinquenta e sete reais, e sessenta e seis centavos).
daTa da aSSiNaTUra: 28/12/2021.
PraZo: 210 (duzentos e dez) dias corridos, a contar da data de sua as-
sinatura.
ModalidadE: Tomada de Preços Nº 024/2020
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7430; 
Natureza da despesa: 449051; fonte de recurso: 4101000000; origem do 
recurso: ProdEir e Pi: 206cPacarar.
dadoS da coNTraTada:
NoME: riol SErViÇoS dE coNSTrUÇÕES lTda
cNPJ: 09.335.585/0001-75
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 750927

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 4º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo
N° do coNtrato: 41/2016

ProcESSo Nº 2016/471916  aNEXo: 2021/1398462
JUSTificaTiVa: o objeto do presente termo aditivo é a prorrogação da 
vigência contratual por mais 06 (seis) meses, devidamente acolhida e au-
torizada pela autoridade superior, com fundamento no art. 57, ii, § 4 da 
lei nº 8.666/93.
iNic.ViGÊNcia: 28/12/2021  TÉrM.ViGÊNcia: 28/06/2022
Valor: o valor do contrato reajustado é de r$ 127.723,68 (cento e vinte 
e sete mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), valor 
mensal em r$ 10.643,67 (dez mil, seiscentos e quarenta e três reais e ses-
senta e sete centavos), e 06 (seis) meses perfaz o valor de r$ 63.862,02 
(sessenta e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dois centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 
26.122.1297.8338.0000; Natureza de despesa: 339030; fonte do recur-
so: 0101000000; ação: 000213983.
daTa da aSSiNaTUra: 27/12/2021.
dadoS da coNTraTada:
NoME: claro S/a.
cNPJ: 40.432.544/0001-47.
ordENador:  adlEr  GErcilEY  alMEida  da  SilVEira  -  SEcrETário  
dE TraNSPorTES.

Protocolo: 750917
eXtrato do 2° terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo PraZo

coNtrato N°: 42/2019
ProcESSo: 2019/127013   Proc. aNEXo: 2021/1134918
JUSTificaTiVa: decorre da solicitação feita pela Empresa contratada e 
Manifestação da dirTEc, devidamente autorizada pelo Secretário de Es-
tado de Transportes, com fundamento no art. 57, § 1º, inciso ii da lei 
federal nº. 8.666/93.
iNic. dE ViG.: 08/12/2021    TÉrM. ViG.: 07/12/2022
daTa da aSSiNaTUra: 06/12/2021.
PraZo: 365 dias.
coNTraTada: coNSTrUa ENGENHaria lTda.
cNPJ: 01.621.876/0001-18.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 750963

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Nº. do coNVÊNio: 007/2022   Processo Nº 2021/827225

Valor Total: r$ 5.570.632,30 (cinco milhões, quinhentos e setenta mil, 
seiscentos e trinta e dois reais e trinta centavos)
objeto: Execução de Pavimentação asfáltica de 5,265 Km de extensão, por 
7 m de largura em uma área de 34.983 m², no município de Tailândia/Pa.
data de assinatura: 13/01/2022   Prazo: 120 (cento e vinte) dias
inic. de Vig.: 13/01/2022     T. Vig.: 12/05/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7429; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0124000000; origem: recurso Es-
tadual; Plano interno: 21dEMG00215; ação detalhada: 270280.
coNTraTado: PrEfEiTUra MUNiciPal dE TailÂNdia cNPJ: 
22.941.335/0001-18
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 750887
eXtrato de coNVÊNio

Nº.do coNVÊNio: 013/2022  Processo Nº 2021/609657
Valor Total: r$ 206.592,65 (duzentos e seis mil, quinhentos e noventa e 
dois reais e sessenta e cinco centavos).
objeto: aquisição de 50.000,00 (cinquenta mil) litros de Óleo diesel S10 
para viabilizar a recuperação de 22 quilômetros de estrada vicinal, co-
ordenada inicial latitude, 03º29’41.72’’S – longitude 53º15’42.70’’W / 
coordenada final, latitude 03º19’04.72’’S – longitude 53º18’0.73’W,  no 
município de Medicilândia/Pa.
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data de assinatura: 13/01/2022  Prazo: 304 (trezentos e quatro) dias
inic. de Vig.: 13/01/2022  T. Vig.: 12/11/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0124000000; origem recurso: TE-
SoUro; Plano interno: 206coNVacMd; ação detalhada: 000272342.
coNTraTado: PrEfEiTUra MUNiciPal dE MEdicilÂNdia/Pa - cNPJ: 
34.593.525/0001-08
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 750884
eXtrato de coNVÊNio

Nº.do coNVÊNio: 008/2022  Processo Nº 2021/1147262
Valor Total: r$ 169.957,32 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e 
cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos).
 objeto: aquisição de 30.000 mil lts. de óleo diesel S-10 para serviços de 
recuperação de 30,00 km de estradas vicinais, no município de anapu/Pa.
 data de assinatura: 13/01/2022   Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
inic. de Vig.: 13/01/2022  T. Vig.: 11/07/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; origem do recurso: TESoUro; fonte de 
recurso: 0124000000; Plano interno: 206coNVacaP; ação detalhada: 
000272343.
coNTraTado: PrEfEiTUra MUNiciPal dE aNaPU - cNPJ: 
01.613.194/0001-63.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 750890
eXtrato de coNVÊNio

Nº. do coNVÊNio: 009/2022    Processo Nº 2021/688501
Valor Total: r$ 1.056.908,47 (um milhão, cinquenta e seis mil, novecentos 
e oito reais e quarenta e sete centavos).
objeto: obra de readequação das estradas vicinais da comunidade Santa-
na, no município de São Miguel do Guamá/Pa.
data de assinatura: 13/01/2022   Prazo: 240 (duzentos e quarenta) dias
inic. de Vig.: 13/01/2022     T. Vig.: 09/09/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0124000000; origem: recurso Es-
tadual; Plano interno: 206rEcUVcSE; ação detalhada: 272329.
coNTraTado: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá cNPJ 
n° 05.193.073/0001-60.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 750892
eXtrato de coNVÊNio

Nº.do coNVÊNio: 010/2022   Processo Nº 2021/909155
r$ 4.566.555,05 (Quatro milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, qui-
nhentos cinquenta e cinco reais e cinco centavos).
objeto: recuperação de 155 km de estradas vicinais, no município de itu-
piranga/Pa.
data de assinatura: 13/01/2022  Prazo: 240 (duzentos e quarenta) dias
inic. de Vig.: 13/01/2022    T. Vig.:  09/09/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0124000000; origem: recurso Te-
souro; Plano interno: 206coN155iG; ação detalhada: 272775.
coNTraTado: PrEfEiTUra MUNiciPal dE iTUPiraNGa/Pa - cNPJ: 
05.077.102/000-29.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 750893
eXtrato de coNVÊNio

Nº.do coNVÊNio: 011/2022   Processo Nº: 2021/881348
Valor Total: r$ 1.340.139,02 (um milhão, trezentos e quarenta mil, cento 
e trinta e nove reais e dois centavos).
objeto: recuperação de 13 km de estrada vicinal, no município de augusto 
corrêa/Pa.
data de assinatura: 13/01/2022  Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
inic. de Vig.: : 13/01/2022    T. Vig.: : 11/07/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0125000000; origem: recurso Es-
tadual; Plano interno: 206rEcUPEac; ação detalhada: 000270382.
coNTraTado: PrEfEiTUra MUNiciPal dE aUGUSTo corrÊa - cNPJ: 
04.873.6000/0001-15.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 750894

eXtrato de coNVÊNio
Nº.do coNVÊNio: 012/2022   Processo Nº 2021/189158

Valor Total: r$ 400.194,90 (quatrocentos mil, cento e noventa e quatro 
reais e noventa centavos)
objeto: a aquisição de 95.970 litros de Óleo diesel S10, para a recupe-
ração de 71 km de estradas vicinais, no município de rondon do Pará/Pa.
data de assinatura: 13/01/2022   Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
inic. de Vig.: 13/01/2022       T. Vig.: 11/07/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; origem do recurso: ESTadUal; fonte de 
recurso: 0124000000; Plano interno: 206coMBUSrP; ação detalhada: 
271664.
coNTraTado: PrEfEiTUra MUNiciPal dE roNdoN do Pará - cNPJ: 
04.780.953/0001-20.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 750895
eXtrato de coNVÊNio

Nº.do coNVÊNio: 003/2022  Processo Nº 2021/1118717
Valor Total: r$ 2.177.831,10 (dois milhões, cento e setenta e sete mil, 
oitocentos e trinta e um reais e dez centavos)
objeto: Execução de serviços de terraplanagem de 9,50 km de estra-
das vicinais com E BSTc/BdTc das comunidades de Mutucal e iririteua, 
sendo a ViciNal MUTUcal 5,8 KM de coordenada inicial: 0°42’2.95”S 
– 47°53’20.66”o e final 0°41’10.28”S – 47°56’5.43”o e ViciNal iriri-
TEUa 3,7 KM de coordenada inicial: 0°42’2.95”S – 47°53’20.66”o e final: 
0°41’10.28”S – 47°56’5.43”o, no município de curuçá/Pa
data de assinatura: 13/01/2022   Prazo: 225 (duzentos e vinte e cinco) 
dias
inic. de Vig.: 13/01/2022  T. Vig.: 25/08/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; origem do recurso: Estadual; fonte de 
recurso: 0124000000; Plano interno: 206coNVTPca; ação detalhada: 
272598.
coNTraTado: Nome: PrEfEiTUra MUNiciPal dE cUrUÇá/Pa cNPJ: 
05.171.939/0001-32
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES

Protocolo: 750879
eXtrato de coNVÊNio

Nº.do coNVÊNio: 002/2022       Processo Nº 2021/1296498
Valor Total: r$ 1.003.400,64 (um milhão, três mil, quatrocentos reais e 
sessenta e quatro centavos).
objeto: aquisição de 200.640 l de óleo diesel S10 para recuperação de 
83,23 km de estradas vicinais nas comunidades de Boa Esperança, Baca-
bal, Vila Brasil, Vila Gorete, Peré, Salvação, Paraíso, Boa Vista, ajamuri, 
Vila Socorro e Santarém Miri, no município de Santarém/Pa.
data de assinatura: 13/01/2022   Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias
inic. de Vig.: 13/01/2022    T. Vig.: 11/06/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; origem do recurso: Estadual; fonte de 
recurso: 0124000000; Plano interno: 206coMVcoSr; ação detalhada: 
000273289.
coNTraTado: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTarÉM - cNPJ: 
05.182.233/0001-72
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 750872
eXtrato de coNVÊNio

Nº.do coNVÊNio: 004/2022  Processo Nº 2021/489305
Valor Total: r$ 52.059,36 (cinquenta e dois mil, cinquenta e nove reais e 
trinta e seis centavos).
objeto: aquisição de Óleo diesel S-10 para viabilizar a recuperação de 6 
quilômetros de estrada vicinal do KM 85 Sul, no município de Medicilândia/
Pa coordenada inicial latitude, 3º26’31.80’’S – longitude 52º51’23.47’’o / 
coordenada final, latitude 3º29’0.12’’S – longitude 52º50’23.41’’o.
data de assinatura: 13/01/2022   Prazo: 304 (trezentos e quatro) dias
inic. de Vig.: 13/01/2022  T. Vig.: 12/11/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0124000000; origem: recurso Es-
tadual; Plano interno: 206coNVcBMd; ação detalhada: 00027239.
coNTraTado: PrEfEiTUra MUNiciPal dE MEdicilÂNdia/Pa - cNPJ: 
34.593.525/0001-08
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 751021
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COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 05
coNtrato: 10/2017-cPH

Valor: r$ 40.000,00
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a rENoVaÇÃo do con-
trato de nº 010/2017-cPH, que versa sobre a prestação de serviços de in-
termediação de fretamento de embarcações fluviais e de transporte aéreo 
de pequeno porte, com a logística de pessoal e de material necessário para 
atender o corpo técnico da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará para construção, ampliação e reforma dos Terminais Hidroviários do 
Baixo amazonas  nos municípios de almeirim, curuá, faro, Prainha, Terra 
Santa, Santarém, Óbidos, alenquer, Monte alegre e na localidade de San-
tana do Tapará, no Estado do Pará, com a ProrroGaÇÃo da sua vigência, 
conforme firmado no contrato celebrado entre as partes, nos termos pre-
vistos em sua cláusula Quinta.
assinatura: 11/01/2022
Vigência: 13/01/2022 a 12/01/2023
Unidade orçamentária: 86201
Programa de trabalho: 26.784.1486.7575
fonte/Natureza: 0101/339033
origem do recurso: Estadual
cNPJ: 15.741.481/0001-63 diNaSTia ViaGENS E TUriSMo lTda- EPP - 
diNaSTUr
Endereço: Travessa dom romualdo de Seixas, nº 921, bairro Umarizal, 
cEP: 66.050-110, Município de Belém, Estado do Pará
ordenador: HUGo PENNa HacHEM

Protocolo: 750959

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 004/2022 – arcoN - Pa, de 12 JaNeiro de 2022.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 o disposto no 
art. 74 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;considerando Processo 
2022/42882 - arcoN-GTH;rESolVE:i – aUToriZar por necessidade de 
serviços, a mudança do período de gozo das férias do servidor raiMUNdo 
cElSo rodriGUES da crUZ, matricula nº 379956/1, ocupante do 
cargo de Professor ad-4, concedida através da PorTaria N° 808/2021 
arcoN-Pa, de 19/10/2021, publicada no doE n.º 34.747 de26/10/2021. 
Programadas para 27/12/2021 a 10/01/2022, alterada para 01.02.2022 
a 10.02.2022.ii - Esta Portaria retroagirá a contar de 27 de dezembro 
de 2021.rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da 
crUZ filHo. diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 750715

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 005/2022 – arcoN-Pa, 13 de JaNeiro de 2022. 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. coNSidEraNdo o artigo 77, inciso 
iX, c/c artigo 98 e 99 da lei nº. 5810, de 24.01.1994; coNSidEraNdo 
Processo nº 2020/122443; rESolVE: i - SUSPENdEr o inciso ii da 
PorTaria Nº 620/2020-arcoN-Pa de 29/10/2020, publicado no doE 
34.396 de 06 de novembro de 2020, que autorizou o gozo da licença 
Prêmio referente ao triênio 2016/2019, da servidora EliaNE rocHa dE 
la oSa caBEZa matrícula n.º 5045363/1, ocupante do cargo de Técnico 
em regulação de Serviços Públicos N/ii. ii - aUToriZar o gozo de 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 02/02/2022 a 03/03/2022, 
considerando manifestação da chefia imediata na folha 201 dos autos. III 
- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo/diretor 
Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 750808

errata
.

Portaria N° 003/2022, PUBLicada No doe N° 34.825 do 
dia 11 de JaNeiro de 2022, soB o NÚMero de ProtocoLo 
749723.
oNde se LÊ: PorTaria Nº 003/2022 – arcoN-Pa, 10 dE JaNEiro dE 
2021.
Leia se: PorTaria Nº 003/2022 – arcoN-Pa, 10 dE JaNEiro dE 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E 
coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo-diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 750711
..

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

errata
No Edital da concorrência Pública nº 1/2021/SEdaP-Pa publicado no doU, 
do dia 17/12/2021, seção 3 e doE do dia 20/12/2021.
oNde se LÊ:
7.4.1.6.1.5.Execução de rede de distribuição com junta elática – 4.409,20 
ml; portanto a empresa deve possuir em seu quadro técnico, Engenheiro 
Eletricista devidamente reconhecido pela entidade competente, detentora 
do atestado de responsabilidade técnica – arT, com comprovação de apti-
dão para desempenho de tais serviços específicos ou Registro de respon-
sabilidade técnica – rrT;
7.4.1.6.1.6.Execução de ligações domiciliares – 165 unidades; portanto a 
empresa deve possuir em seu quadro técnico, Engenheiro Eletricista de-
vidamente reconhecido pela entidade competente, detentora do atesta-
do de responsabilidade técnica – arT, com comprovação de aptidão para 
desempenho de tais serviços específicos ou Registro de responsabilidade 
técnica – rrT;
Leia-se:
7.4.1.6.1.5.Execução de rede de distribuição com junta elástica – 4.409,20 
ml; portanto a empresa deve possuir em seu quadro técnico, Engenhei-
ro civil devidamente reconhecido pela entidade competente, detentora do 
atestado de responsabilidade técnica – arT, com comprovação de aptidão 
para desempenho de tais serviços específicos ou Registro de responsabili-
dade técnica – rrT;
7.4.1.6.1.6.Execução de ligações domiciliares – 165 unidades; portanto 
a empresa deve possuir em seu quadro técnico, Engenheiro civil devida-
mente reconhecido pela entidade competente, detentora do atestado de 
responsabilidade técnica – arT, com comprovação de aptidão para desem-
penho de tais serviços específicos ou Registro de responsabilidade técnica 
– rrT;
Belém/Pa, 06 de janeiro de 2022.
Shirley cristina da costa reis
Presidente da comissão Especial de licitação

Protocolo: 750611

coNtrato
.

coNtrato Nº 168/2021-sedaP
PreGÃo eLetrôNico srP Nº 015/2021-sedaP

EMENda 21dEf333940 – dEP. HÉlio lEiTE
objeto: aQUiSiÇÃo dE VEicUloS aUToMoTorES, iMPlEMENToS aGri-
colaS, MáQUiNaS E EQUiPaMENToS dE aPoio a aGricUlTUra E 
aGroiNdUSTria; item 10, na quantidade de 04 (quatro) caMiNHÕES 
TiPo caÇaMBa, 6 ciliNdroS, PoTÊNcia dE 200  KVa ou superior.
Valor Global: r$ 1.456.000,00 (Hum Milhão e Quatrocentos e cinquenta 
e Seis Mil reais)
dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0101; função Programática: 20.608.1491.8705.
data assinatura: 21/12/2021
Vigência: 21/12/2021 a 20/12/2022
contratado: dEVa VEÍcUloS lTda.
Endereço: rua Teonilio Niquini, nº 32, distrito industrial, Betim/MG – cEP: 
32.669-700.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 750767

terMo aditiVo a coNtrato
.

4° terMo aditiVo ao coNtrato N° 116/2020 – sedaP
oBJETo: ProrroGaÇÃo do PraZo dE ViGÊNcia E EXEcUÇÃo do coN-
TraTo Nº 116/2020-SEdaP, Por MaiS 120(cENTo E ViNTE) diaS, a coN-
Tar dE 14/01/2022 aTÉ 13/05/2022.
daTa dE aSSiNaTUra: 12/01/2022.
coNTraTado: M. PaMPloNa coNSTrUÇÕES EirEli EPP, cNPJ nº 
19.578.735/0001-25.
JUSTificaTiVa: Para aTENdEr iNTErESSE PÚBlico.
ENdErEÇo: aVENida SENador lEMoS, N° 2343, Sala 8, Bairro do 
TElEGrafo, Na cidadE dE BElÉM-Pa, cEP 66.113-000.
ordENador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 750834
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oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 007/2022
PreGÃo eLetrôNico sedaP/cPL/srP Nº 14/2021

Processo nº. 2021/367062-SEdaP
forNEcEdor: VETMaX ProdUToS aGroPEcUárioS EirEli
representante legal: PaUlo roBErTo dE VEllaSco liMa JUNior
End.: rua 203, nº 33, Quadra 81, lote 05, – Setor - coimbra, Goiânia/Go 
– cEP – 74.535-310, Telefone de contato: fone: (62) 3291-0110.
data de assinatura: 12/01/2022
ViGÊNcia: 14/01/2022 a 13/01/2023
oBJETo: registrar os preços destinados ao fornecimento de insumos, ma-
teriais e equipamentos agropecuários: sementes e mudas, fertilizante or-
gânico e mineral, defensivos agrícolas, material para ambiente protegido, 
material para irrigação, ferramentas agrícolas e material reprodutivo, de 
uso comum, para os Órgãos da administração direta e Entidades da admi-
nistração indireta do Poder Executivo do Estado do Pará, conforme abaixo:

iTEM dEScriÇÃo UNid QUaNT PrEÇo UNiT. PrEÇo ToTal

73
aplicador de sêmen, universal, 

em aço inox, 44cm – Marca 
WTa

Und 3.000 195,34 586.020,00

74

dispositivo intravaginal 
bovino, progestorona, 0,5g, 

c/10 aplicador – Marca Primer 
Monodose

Pct 3.000 202,30 606.900,00

75

Bainhas (francesa) descartá-
veis para aplicador de sêmen 

bovino. (pacote com 50 
unidades) – Marca iMV

Pct 12.000 28,30 339.600,00

76

caixa organizadora pra 
inseminador, em metal, 

51cmx15cmx16cm – Marca 
agrozootec

Und 1.500 161,63 242.445,00

77

cortador de palhetas de sêmen 
confeccionado em plástico e 
com lâmina de aço – Marca 

Bovitec

Und 3.000 45,44 136.320,00

78

luvas especiais longas para 
palpação retal e inseminação 

artificial, tipo flex. (caixa 
com 100 unidades) - (caixa 
com 100 unidades) – Marca 

agrozootec

cx 1.500 84,80 127.200,00

79
Termômetro digital, veteriná-
rio, imersivo, 35 a 37º celsius 

– Marca incoterm
Und 3.000 44,48 133.440,00

93 Semente de mamão sunrise 
com 50 g. – Marca felltrin Env 40 350,00 14.000,00

94
Semente de maracujá, varie-

dades sol do cerrado ou rubi do 
cerrado, 50 g. – Marca felltrin

Env 40 282,47 11.298,80

185

Botijão criogênico com 
capacidade mínima de 20 litros 

e capa protetora da tampa, 
contendo 6 (seis) canecas e 
10 (dez) racks (compatíveis 

com palhetas de 0,25 ml) por 
caneca – Marca crV

Und 1.500 3.764,83 5.647.245,00

ToTal 7.844.468,80

ordENador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ
Protocolo: 750829

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 01/2022
PreGÃo eLetrôNico sedaP/cPL/srP Nº 014/2021.

Processo nº. 2021/367062 – SEdaP
forNEcEdor: BZ coMÉrcio E SErViÇoS EirEli
cNPJ: 41.278.336/0001-06
representante legal: BEaTriZ doS aNJoS riBEiro.
End.: avenida Magalhães Barata, nº 262, – Bairro - Bengui, Belém/Pa – 
cEP – 66.630-040, Telefone de contato: fone: (91) 3225-3203, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 41.278.336/0001-06.
data de assinatura: 13/01/2022
ViGÊNcia: 14/01/2022 a 13/01/2023
oBJETo: registrar os preços destinados ao fornecimento de insumos, ma-
teriais e equipamentos agropecuários: sementes e mudas, fertilizante or-
gânico e mineral, defensivos agrícolas, material para ambiente protegido, 
material para irrigação, ferramentas agrícolas e material reprodutivo, de 
uso comum, para os Órgãos da administração direta e Entidades da ad-
ministração indireta do Poder Executivo do Estado do Pará, de acordo com 
as condições e especificações do Edital do Pregão Eletrônico SEDAP/CPL/
SrP Nº 14/2021.

conforme abaixo:

iTEM dEScriÇÃo UNid QUaNT PrEÇo UNiT. PrEÇo ToTal

60 arame farpado galvanizado, 1,88mm rolo com 
500m – Marca Santo antonio rolo 200 332,00 66.400,00

61 arame recozido bwg18, 1,25mm – Marca 
Morlan Kg 10.000 27,93 279.300,00

62 Grampo em ferro, para cerca, 10/12, saco 
com 1 kg – Marca Morlan Sc 17 22,79 387,43

63 Tela em arame 19 mm, 1,30m de largura – 
Marca Santo antonio M 9.000 27,25 245.250,00

64 Prego em aço, 2 x 12”- Marca Morlan Kg 63 25,63 1.614,69
65 Prego em aço, 3 x 9 – Marca Morlan Kg 80 25,46 2.036,80
66 Prego galvanizado, 17 x 21”- Marca Morlan Kg 60 22,31 1.338,60
67 Prego em ferro, 18 x 35 – Marca Morlan Kg 60 27,67 1.660,20
68 Prego galvanizado, 3x9” – Marca Morlan Kg 30 20,10 603,00
69 Prego em ferro, 15x15” – Marca Morlan Kg 30 23,93 717,90

70 Prego em para telha tipo ardox (corpo espira-
do), 18 x 15” – Marca Nautika Kg 66 23,08 1.523,28

71 Prego em aluminio, 2,5x12” – Marca rebtisul Kg 36 16,00 576,00

72 Prego galvanizado, telheiro, com arruela em 
borracha, 18x36” – Marca Vonder Kg 05 14,00 70,00

164 conector inicial, em plastico, 4mm, para 
microtubo – Marca Biosementes Und 1.188 1,14 1.354,32

165 conector inicial, com registro para tudo polie-
tileno (perb), 16mm – Marca Biosementes Und 2.000 0,93 1.860,00

166 fim de linha tipo oito, 16mm – Marca 
Biosementes Und 2.000 1,90 3.800,00

167 Microaspersor invertido, pvc, rosca 1,2”, 60l/h 
e 3,5m de raio – Marca Kadox Und 50.000 4,58 229.000,00

168
filtro disco 1.1/2”, com 120 mesh, vz 

10.000l/h, para sistema de irrigação – Marca 
Biosementes

Und 40 96,60 3.864,00

169 filtro disco 1’’, tipo y, vz 5.000l/h -Marca:-
Biosementes Und 60 90,00 5.400,00

170 União com rosca para santeno i – Marca 
Biosementes Und 720 24,27 17.474,40

171 anel de vedação, bilabial (chula), de 16mm – 
Marca Biosementes Und 2.000 0,63 1.260,00

ToTal 865.490,62

ordENador: GioVaNNi corrÊa QUEiroZ
Protocolo: 750826

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 03/2022
PreGÃo eLetrôNico sedaP/cPL/srP Nº 014/2021.

Processo nº. 2021/367062 – SEdaP
forNEcEdor: Jc Prado coMÉrcio EirEli
cNPJ: 21.254.778/0001-05
representante legal: JorGE carloS PiNHEiro Prado.
End.: rua Hernani lameira, nº 1104, – Bairro - Pirapora, castanhal/Pa – 
cEP – 68.745-390, Telefone de contato: fone: (91) 3721-1113.
data de assinatura: 13/01/2022
ViGÊNcia: 14/01/2022 a 13/01/2023
oBJETo: registrar os preços destinados ao fornecimento de insumos, ma-
teriais e equipamentos agropecuários: sementes e mudas, fertilizante or-
gânico e mineral, defensivos agrícolas, material para ambiente protegido, 
material para irrigação, ferramentas agrícolas e material reprodutivo, de 
uso comum, para os Órgãos da administração direta e Entidades da ad-
ministração indireta do Poder Executivo do Estado do Pará, de acordo com 
as condições e especificações do Edital do Pregão Eletrônico SEDAP/CPL/
SrP Nº 14/2021.
conforme abaixo:
 

iTEM dEScriÇÃo UNid QUaNT PrEÇo UNiT. PrEÇo ToTal

34 cal hidratada (pacote de 8 kg) – Marca 
Supercal Pct 28 10,00 280,00

35 limitador de grama, com borda pvc, uv  
11,5cmx10m – Marca Kala Und 180 25,00 4.500,00

36 Estibilador e plastificador líquido para arga-
massa – Marca Kevelks frc 48 13,00 624,00

37
Kit ferramenta (martelo, serrote, trena; 

lápis carpinteiro, linha, esquadro – Marca 
Tramontina

Und 12 122,00 1.464,00

38 Tinta acrilica, semi-brilho, externo-interno, 
branco gelo, 18l – Marca Veloz lata 24 251,80 6.043,20

39 lixa p/ madeira, n° 50 – Marca Worker Und 100 0,75 75,00

40 Pincel chato, curto, seda natural, curvas, nº5, 
cabo em madeira – Marca condor Und 24 3,00 72,00

41 rolo de lã de 15 cm – Marca Worker Und 24 7,00 168,00
42 rolo de lã de 23 cm – Marca Worker Und 12 10,00 120,00

43 Solvente para tintas 1l – Marca Veloz lata 12 15,00 180,00
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44 Tinta oleo, interno/externo, amarela – Marca 
Veloz Gl 12 63,55 762,60

45 Tinta oleo, interno/externo, azul – Marca Veloz Gl 12 63,55 762,60

46 Tinta a base de resina alquidica branca – 
Marca Veloz Gl 24 88,00 2.112,00

47 Tinta a base de resina alquidica / laranja – 
Marca Veloz Gl 12 88,00 1.056,00

48 Tinta acrilica a base d’agua, para piso, inter-
no/externo, cores diversas – Marca Veloz Gl 24 58,00 1.392,00

49 Tinta spray (anexo iii) – Marca Tek Bond Und 150 16,00 2.400,00

50 Tinta a base de resina alquidica / verde 
brilhante – Marca Veloz Und 12 86,25 1.035,00

51 Tinta a base de resina alquidica / vermelha 
– Marca Veloz Und 12 86,25 1.035,00

ToTal 24.081,40

ordENador: GioVaNNi corrÊa QUEiroZ
Protocolo: 750819

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 424 de 13 de JaNeiro de 2022
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de Mãe do rio, abrangendo uma área 
de 4.270,4300 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2021/1014669.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 4.270,4300 ha (quatro mil, 
duzentos e setenta hectares, quarenta e três ares), denominada GlEBa 
riTa dUrÃo, localizada no Município Mãe do rio, com limites, confronta-
ções e demais especificações técnicas constantes no Memorial Descritivo 
elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: Partindo do marco M-001, 
de coordenada N = 9.785.712,31m e E = 219.180,36m; deste, segue pela 
faixa de domínio pela Margem direita (Sentido Norte-Sul) da rodovia fe-
deral Br-010, com a seguinte distância 32,59 m e azimute plano 182°15’05” 
até o marco M-002, de coordenada N = 9.785.679,75m e E = 219.179,08m; 
0,58 m e azimute plano 180°59’16” até o marco M-003, de coordenada N 
= 9.785.679,17m e E = 219.179,07m;156,61 m e azimute plano 
180°34’54” até o marco M-004, de coordenada N = 9.785.522,57m e E = 
219.177,48m;153,57 m e azimute plano 180°47’27” até o marco M-005, 
de coordenada N = 9.785.369,01m e E = 219.175,36m;194,77 m e azimu-
te plano 180°00’00” até o marco M-006, de coordenada N = 9.785.174,24m 
e E = 219.175,36m;199,50 m e azimute plano 180°36’22” até o marco 
M-007, de coordenada N = 9.784.974,75m e E = 219.173,25m;41,11 m e 
azimute plano 180°00’00” até o marco M-008, de coordenada N = 
9.784.933,64m e E = 219.173,25m;2,06 m e azimute plano 180°00’00” 
até o marco M-009, de coordenada N = 9.784.931,58m e E = 
219.173,25m;36,31 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-010, de 
coordenada N = 9.784.895,27m e E = 219.173,25m;0,74 m e azimute 
plano 179°13’33” até o marco M-011, de coordenada N = 9.784.894,53m 
e E = 219.173,26m;56,24 m e azimute plano 177°52’49” até o marco 
M-012, de coordenada N = 9.784.838,33m e E = 219.175,34m;44,44 m e 
azimute plano 183°19’40” até o marco M-013, de coordenada N = 
9.784.793,96m e E = 219.172,76m;54,47 m e azimute plano 184°26’35” 
até o marco M-014, de coordenada N = 9.784.739,65m e E = 
219.168,54m;1,55 m e azimute plano 182°13’00” até o marco M-015, de 
coordenada N = 9.784.738,10m e E = 219.168,48m;0,60 m e azimute 
plano 179°02’43” até o marco M-016, de coordenada N = 9.784.737,50m 

e E = 219.168,49m;69,88 m e azimute plano 178°16’41” até o marco 
M-017, de coordenada N = 9.784.667,65m e E = 219.170,59m;94,75 m e 
azimute plano 181°16’12” até o marco M-018, de coordenada N = 
9.784.572,92m e E = 219.168,49m;0,54 m e azimute plano 181°03’39” 
até o marco M-019, de coordenada N = 9.784.572,38m e E = 
219.168,48m;115,91 m e azimute plano 179°28’34” até o marco M-020, 
de coordenada N = 9.784.456,47m e E = 219.169,54m;181,72 m e azimu-
te plano 179°49’58” até o marco M-021, de coordenada N = 9.784.274,75m 
e E = 219.170,07m;140,15 m e azimute plano 181°17’46” até o marco 
M-022, de coordenada N = 9.784.134,64m e E = 219.166,90m;227,09 m 
e azimute plano 180°32’06” até o marco M-023, de coordenada N = 
9.783.907,56m e E = 219.164,78m;127,69 m e azimute plano 180°54’56” 
até o marco M-024, de coordenada N = 9.783.779,89m e E = 
219.162,74m;0,39 m e azimute plano 181°28’08” até o marco M-025, de 
coordenada N = 9.783.779,50m e E = 219.162,73m;169,14 m e azimute 
plano 180°55’05” até o marco M-026, de coordenada N = 9.783.610,38m 
e E = 219.160,02m;104,15 m e azimute plano 181°44’39” até o marco 
M-027, de coordenada N = 9.783.506,28m e E = 219.156,85m;0,45 m e 
azimute plano 181°16’23” até o marco M-028, de coordenada N = 
9.783.505,83m e E = 219.156,84m;237,38 m e azimute plano 180°45’55” 
até o marco M-029, de coordenada N = 9.783.268,47m e E = 
219.153,67m;113,17 m e azimute plano 181°04’06” até o marco M-030, 
de coordenada N = 9.783.155,32m e E = 219.151,56m;56,71 m e azimu-
te plano 181°04’16” até o marco M-031, de coordenada N = 9.783.098,62m 
e E = 219.150,50m;101,68 m e azimute plano 181°16’45” até o marco 
M-032, de coordenada N = 9.782.996,97m e E = 219.148,23m;9,43 m e 
azimute plano 181°16’33” até o marco M-033, de coordenada N = 
9.782.987,54m e E = 219.148,02m; deste, segue confrontando com os 
limites da fazenda 3 irmãos, com a seguinte distância 10,62 m e azimute 
plano 275°46’49” até o marco M-034, de coordenada N = 9.782.988,61m 
e E = 219.137,45m;357,68 m e azimute plano 293°57’16” até o marco 
M-035, de coordenada N = 9.783.133,83m e E = 218.810,58m;1,25 m e 
azimute plano 293°29’55” até o marco M-036, de coordenada N = 
9.783.134,33m e E = 218.809,43m;842,12 m e azimute plano 293°57’14” 
até o marco M-037, de coordenada N = 9.783.476,23m e E = 
218.039,84m;100,09 m e azimute plano 253°41’20” até o marco M-038, 
de coordenada N = 9.783.448,12m e E = 217.943,78m;119,40 m e azimu-
te plano 232°31’25” até o marco M-039, de coordenada N = 9.783.375,47m 
e E = 217.849,02m;92,00 m e azimute plano 195°57’17” até o marco 
M-040, de coordenada N = 9.783.287,01m e E = 217.823,73m;63,18 m e 
azimute plano 180°00’00” até o marco M-041, de coordenada N = 
9.783.223,83m e E = 217.823,73m;286,54 m e azimute plano 166°14’49” 
até o marco M-042, de coordenada N = 9.782.945,51m e E = 
217.891,85m;1,07 m e azimute plano 185°20’21” até o marco M-043, de 
coordenada N = 9.782.944,44m e E = 217.891,75m;182,83 m e azimute 
plano 184°55’46” até o marco M-044, de coordenada N = 9.782.762,29m 
e E = 217.876,04m;285,96 m e azimute plano 216°02’37” até o marco 
M-045, de coordenada N = 9.782.531,07m e E = 217.707,78m;239,27 m 
e azimute plano 230°51’01” até o marco M-046, de coordenada N = 
9.782.380,01m e E = 217.522,23m;221,82 m e azimute plano 175°22’17” 
até o marco M-047, de coordenada N = 9.782.158,91m e E = 
217.540,13m;137,26 m e azimute plano 190°10’04” até o marco M-048, 
de coordenada N = 9.782.023,81m e E = 217.515,90m;1,20 m e azimute 
plano 190°05’28” até o marco M-049, de coordenada N = 9.782.022,63m 
e E = 217.515,69m;79,02 m e azimute plano 190°10’05” até o marco 
M-050, de coordenada N = 9.781.944,85m e E = 217.501,74m;694,46 m 
e azimute plano 113°07’59” até o marco M-051, de coordenada N = 
9.781.672,02m e E = 218.140,36m;1,71 m e azimute plano 113°25’06” 
até o marco M-052, de coordenada N = 9.781.671,34m e E = 
218.141,93m;69,49 m e azimute plano 113°08’01” até o marco M-053, de 
coordenada N = 9.781.644,04m e E = 218.205,83m; deste, segue con-
frontando com os limites da Gleba federal “Palheta”, com a seguinte dis-
tância  18,59 m e azimute plano 196°08’40” até o marco M-054, de coor-
denada N = 9.781.626,18m e E = 218.200,66m;655,78 m e azimute plano 
190°21’04” até o marco M-055, de coordenada N = 9.780.981,07m e E = 
218.082,83m;0,18 m e azimute plano 189°27’44” até o marco M-056, de 
coordenada N = 9.780.980,89m e E = 218.082,80m;568,16 m e azimute 
plano 190°21’02” até o marco M-057, de coordenada N = 9.780.421,98m 
e E = 217.980,72m;1.243,12 m e azimute plano 293°07’51” até o marco 
M-058, de coordenada N = 9.780.910,32m e E = 216.837,53m;1.499,02 
m e azimute plano 293°36’09” até o marco M-059, de coordenada N = 
9.781.510,51m e E = 215.463,91m;733,80 m e azimute plano 293°27’51” 
até o marco M-060, de coordenada N = 9.781.802,69m e E = 
214.790,79m;549,93 m e azimute plano 203°52’59” até o marco M-061, 
de coordenada N = 9.781.299,85m e E = 214.568,14m;4,15 m e azimute 
plano 203°54’23” até o marco M-062, de coordenada N = 9.781.296,06m 
e E = 214.566,46m;437,62 m e azimute plano 203°52’59” até o marco 
M-063, de coordenada N = 9.780.895,91m e E = 214.389,28m;2.708,31 
m e azimute plano 292°43’55” até o marco M-064, de coordenada N = 
9.781.942,46m e E = 211.891,35m;3,16 m e azimute plano 292°40’32” 
até o marco M-065, de coordenada N = 9.781.943,68m e E = 
211.888,43m;443,00 m e azimute plano 292°43’57” até o marco M-066, 
de coordenada N = 9.782.114,87m e E = 211.479,84m;394,06 m e azimu-
te plano 343°42’11” até o marco M-067, de coordenada N = 9.782.493,10m 
e E = 211.369,26m;83,12 m e azimute plano 273°23’12” até o marco 
M-068, de coordenada N = 9.782.498,01m e E = 211.286,29m;507,04 m 
e azimute plano 4°36’59” até o marco M-069, de coordenada N = 
9.783.003,41m e E = 211.327,10m;464,20 m e azimute plano 272°38’32” 
até o marco M-070, de coordenada N = 9.783.024,81m e E = 
210.863,39m;63,73 m e azimute plano 272°38’39” até o marco M-071, de 
coordenada N = 9.783.027,75m e E = 210.799,73m;3,93 m e azimute 
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plano 272°37’21” até o marco M-072, de coordenada N = 9.783.027,93m 
e E = 210.795,80m;111,82 m e azimute plano 272°38’42” até o marco 
M-073, de coordenada N = 9.783.033,09m e E = 210.684,10m; deste, 
segue pelo limite Municipal completo (iBGE, 2019) entre São domingos 
do capim e Mãe do rio, com a seguinte distância  717,00 m e azimute 
plano 340°49’58” até o marco M-074, de coordenada N = 9.783.710,34m 
e E = 210.448,69m;7,32 m e azimute plano 340°52’21” até o marco 
M-075, de coordenada N = 9.783.717,26m e E = 210.446,29m;104,37 m 
e azimute plano 340°49’50” até o marco M-076, de coordenada N = 
9.783.815,84m e E = 210.412,02m;463,14 m e azimute plano 350°31’13” 
até o marco M-077, de coordenada N = 9.784.272,66m e E = 210.335,74m; 
deste, segue confrontando com os limites da Gleba federal “Palheta”, com 
a seguinte distância  898,35 m e azimute plano 92°49’38” até o marco 
M-078, de coordenada N = 9.784.228,35m e E = 211.233,00m;498,51 m 
e azimute plano 352°46’45” até o marco M-079, de coordenada N = 
9.784.722,91m e E = 211.170,34m;658,80 m e azimute plano 272°55’40” 
até o marco M-080, de coordenada N = 9.784.756,56m e E = 
210.512,40m;169,86 m e azimute plano 273°07’54” até o marco M-081, 
de coordenada N = 9.784.765,84m e E = 210.342,79m;2,30 m e azimute 
plano 273°14’06” até o marco M-082, de coordenada N = 9.784.765,97m 
e E = 210.340,49m;95,44 m e azimute plano 273°07’45” até o marco 
M-083, de coordenada N = 9.784.771,18m e E = 210.245,19m; deste, 
segue pelo limite Municipal completo (iBGE,2019) entre São domingos do 
capim e Mãe do rio entre, com a seguinte distância  164,81 m e azimute 
plano 323°04’48” até o marco M-084, de coordenada N = 9.784.902,94m 
e E = 210.146,19m;deste, segue confrontando com os limites da Gleba 
federal “Palheta”, com a seguinte distância  136,50 m e azimute plano 
348°12’51” até o marco M-085, de coordenada N = 9.785.036,56m e E = 
210.118,31m;196,09 m e azimute plano 90°17’00” até o marco M-086, de 
coordenada N = 9.785.035,59m e E = 210.314,40m;240,33 m e azimute 
plano 357°01’41” até o marco M-087, de coordenada N = 9.785.275,60m 
e E = 210.301,94m;484,21 m e azimute plano 357°01’43” até o marco 
M-088, de coordenada N = 9.785.759,16m e E = 210.276,84m;0,46 m e 
azimute plano 356°16’07” até o marco M-089, de coordenada N = 
9.785.759,62m e E = 210.276,81m;163,05 m e azimute plano 357°01’46” 
até o marco M-090, de coordenada N = 9.785.922,45m e E = 
210.268,36m;257,88 m e azimute plano 294°15’48” até o marco M-091, 
de coordenada N = 9.786.028,42m e E = 210.033,26m;1.085,35 m e 
azimute plano 359°23’08” até o marco M-092, de coordenada N = 
9.787.113,71m e E = 210.021,62m;16,17 m e azimute plano 8°19’14” até 
o marco M-093, de coordenada N = 9.787.129,71m e E = 210.023,96m;1,35 
m e azimute plano 8°29’20” até o marco M-094, de coordenada N = 
9.787.131,05m e E = 210.024,16m;72,42 m e azimute plano 8°20’14” até 
o marco M-095, de coordenada N = 9.787.202,70m e E = 210.034,66m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (Sentido leste-o-
este) do ramal, com a seguinte distância  8,13 m e azimute plano 
109°36’57” até o marco M-096, de coordenada N = 9.787.199,97m e E = 
210.042,32m;1,02 m e azimute plano 105°24’12” até o marco M-097, de 
coordenada N = 9.787.199,70m e E = 210.043,30m;14,17 m e azimute 
plano 101°19’04” até o marco M-098, de coordenada N = 9.787.196,92m 
e E = 210.057,19m;0,95 m e azimute plano 97°16’30” até o marco M-099, 
de coordenada N = 9.787.196,80m e E = 210.058,13m;0,95 m e azimute 
plano 90°00’00” até o marco M-100, de coordenada N = 9.787.196,80m e 
E = 210.059,08m;10,74 m e azimute plano 85°46’53” até o marco M-101, 
de coordenada N = 9.787.197,59m e E = 210.069,79m;0,72 m e azimute 
plano 82°46’32” até o marco M-102, de coordenada N = 9.787.197,68m e 
E = 210.070,50m;11,31 m e azimute plano 79°51’46” até o marco M-103, 
de coordenada N = 9.787.199,67m e E = 210.081,63m;7,83 m e azimute 
plano 79°41’43” até o marco M-104, de coordenada N = 9.787.201,07m e 
E = 210.089,33m;12,11 m e azimute plano 96°55’32” até o marco M-105, 
de coordenada N = 9.787.199,61m e E = 210.101,35m;18,42 m e azimu-
te plano 97°16’04” até o marco M-106, de coordenada N = 9.787.197,28m 
e E = 210.119,62m;2,93 m e azimute plano 103°13’46” até o marco 
M-107, de coordenada N = 9.787.196,61m e E = 210.122,47m;3,41 m e 
azimute plano 103°13’17” até o marco M-108, de coordenada N = 
9.787.195,83m e E = 210.125,79m;12,08 m e azimute plano 107°02’24” 
até o marco M-109, de coordenada N = 9.787.192,29m e E = 
210.137,34m;14,59 m e azimute plano 37°55’48” até o marco M-110, de 
coordenada N = 9.787.203,80m e E = 210.146,31m;0,40 m e azimute 
plano 40°54’52” até o marco M-111, de coordenada N = 9.787.204,10m e 
E = 210.146,57m;15,29 m e azimute plano 41°34’50” até o marco M-112, 
de coordenada N = 9.787.215,54m e E = 210.156,72m;0,19 m e azimute 
plano 38°39’35” até o marco M-113, de coordenada N = 9.787.215,69m e 
E = 210.156,84m;0,71 m e azimute plano 37°31’09” até o marco M-114, 
de coordenada N = 9.787.216,25m e E = 210.157,27m;12,00 m e azimu-
te plano 34°13’59” até o marco M-115, de coordenada N = 9.787.226,17m 
e E = 210.164,02m;1,06 m e azimute plano 29°56’44” até o marco M-116, 
de coordenada N = 9.787.227,09m e E = 210.164,55m;1,06 m e azimute 
plano 20°59’55” até o marco M-117, de coordenada N = 9.787.228,08m e 
E = 210.164,93m;13,29 m e azimute plano 16°50’23” até o marco M-118, 
de coordenada N = 9.787.240,80m e E = 210.168,78m;21,48 m e azimu-
te plano 23°20’32” até o marco M-119, de coordenada N = 9.787.260,52m 
e E = 210.177,29m;18,83 m e azimute plano 26°01’14” até o marco 
M-120, de coordenada N = 9.787.277,44m e E = 210.185,55m;0,40 m e 
azimute plano 25°16’40” até o marco M-121, de coordenada N = 
9.787.277,80m e E = 210.185,72m;21,52 m e azimute plano 22°46’32” 
até o marco M-122, de coordenada N = 9.787.297,64m e E = 
210.194,05m;0,24 m e azimute plano 22°14’56” até o marco M-123, de 
coordenada N = 9.787.297,86m e E = 210.194,14m;14,44 m e azimute 
plano 20°55’56” até o marco M-124, de coordenada N = 9.787.311,35m e 
E = 210.199,30m;0,16 m e azimute plano 18°26’06” até o marco M-125, 
de coordenada N = 9.787.311,50m e E = 210.199,35m;18,12 m e azimu-

te plano 19°14’05” até o marco M-126, de coordenada N = 9.787.328,61m 
e E = 210.205,32m;0,19 m e azimute plano 18°26’06” até o marco M-127, 
de coordenada N = 9.787.328,79m e E = 210.205,38m;18,32 m e azimu-
te plano 17°39’49” até o marco M-128, de coordenada N = 9.787.346,25m 
e E = 210.210,94m;0,54 m e azimute plano 15°04’07” até o marco M-129, 
de coordenada N = 9.787.346,77m e E = 210.211,08m;13,87 m e azimu-
te plano 13°15’17” até o marco M-130, de coordenada N = 9.787.360,27m 
e E = 210.214,26m;0,40 m e azimute plano 11°35’32” até o marco M-131, 
de coordenada N = 9.787.360,66m e E = 210.214,34m;0,65 m e azimute 
plano 7°00’59” até o marco M-132, de coordenada N = 9.787.361,31m e E 
= 210.214,42m;19,43 m e azimute plano 4°34’30” até o marco M-133, de 
coordenada N = 9.787.380,68m e E = 210.215,97m;19,83 m e azimute 
plano 12°24’12” até o marco M-134, de coordenada N = 9.787.400,05m e 
E = 210.220,23m;20,34 m e azimute plano 12°24’13” até o marco M-135, 
de coordenada N = 9.787.419,92m e E = 210.224,60m;11,38 m e azimu-
te plano 12°07’10” até o marco M-136, de coordenada N = 9.787.431,05m 
e E = 210.226,99m;0,25 m e azimute plano 11°18’36” até o marco M-137, 
de coordenada N = 9.787.431,30m e E = 210.227,04m;1,03 m e azimute 
plano 5°32’43” até o marco M-138, de coordenada N = 9.787.432,33m e E 
= 210.227,14m;15,09 m e azimute plano 1°31’10” até o marco M-139, de 
coordenada N = 9.787.447,41m e E = 210.227,54m;0,19 m e azimute 
plano 0°00’00” até o marco M-140, de coordenada N = 9.787.447,60m e E 
= 210.227,54m;10,80 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-141, de 
coordenada N = 9.787.458,40m e E = 210.227,54m;2,31 m e azimute 
plano 0°00’00” até o marco M-142, de coordenada N = 9.787.460,71m e E 
= 210.227,54m;15,26 m e azimute plano 12°40’46” até o marco M-143, 
de coordenada N = 9.787.475,60m e E = 210.230,89m;13,84 m e azimu-
te plano 16°21’58” até o marco M-144, de coordenada N = 9.787.488,88m 
e E = 210.234,79m;0,74 m e azimute plano 14°02’10” até o marco M-145, 
de coordenada N = 9.787.489,60m e E = 210.234,97m;13,33 m e azimu-
te plano 10°16’54” até o marco M-146, de coordenada N = 9.787.502,72m 
e E = 210.237,35m;0,34 m e azimute plano 8°21’57” até o marco M-147, 
de coordenada N = 9.787.503,06m e E = 210.237,40m;15,61 m e azimu-
te plano 7°19’31” até o marco M-148, de coordenada N = 9.787.518,54m 
e E = 210.239,39m;0,89 m e azimute plano 3°12’56” até o marco M-149, 
de coordenada N = 9.787.519,43m e E = 210.239,44m;0,50 m e azimute 
plano 358°51’15” até o marco M-150, de coordenada N = 9.787.519,93m 
e E = 210.239,43m;16,73 m e azimute plano 355°55’18” até o marco 
M-151, de coordenada N = 9.787.536,62m e E = 210.238,24m;15,37 m e 
azimute plano 355°35’44” até o marco M-152, de coordenada N = 
9.787.551,94m e E = 210.237,06m;13,10 m e azimute plano 358°22’51” 
até o marco M-153, de coordenada N = 9.787.565,03m e E = 
210.236,69m;12,98 m e azimute plano 15°08’20” até o marco M-154, de 
coordenada N = 9.787.577,56m e E = 210.240,08m;12,73 m e azimute 
plano 34°33’51” até o marco M-155, de coordenada N = 9.787.588,04m e 
E = 210.247,30m;16,31 m e azimute plano 35°32’30” até o marco M-156, 
de coordenada N = 9.787.601,31m e E = 210.256,78m;14,91 m e azimu-
te plano 46°59’03” até o marco M-157, de coordenada N = 9.787.611,48m 
e E = 210.267,68m;17,98 m e azimute plano 57°59’53” até o marco 
M-158, de coordenada N = 9.787.621,01m e E = 210.282,93m;20,37 m e 
azimute plano 59°02’28” até o marco M-159, de coordenada N = 
9.787.631,49m e E = 210.300,40m;19,15 m e azimute plano 65°26’32” 
até o marco M-160, de coordenada N = 9.787.639,45m e E = 
210.317,82m;13,21 m e azimute plano 74°05’25” até o marco M-161, de 
coordenada N = 9.787.643,07m e E = 210.330,52m;9,67 m e azimute 
plano 85°43’43” até o marco M-162, de coordenada N = 9.787.643,79m e 
E = 210.340,16m;13,24 m e azimute plano 91°38’43” até o marco M-163, 
de coordenada N = 9.787.643,41m e E = 210.353,39m;17,28 m e azimu-
te plano 96°28’46” até o marco M-164, de coordenada N = 9.787.641,46m 
e E = 210.370,56m;0,79 m e azimute plano 92°53’55” até o marco M-165, 
de coordenada N = 9.787.641,42m e E = 210.371,35m;0,80 m e azimute 
plano 87°08’15” até o marco M-166, de coordenada N = 9.787.641,46m e 
E = 210.372,15m;13,98 m e azimute plano 83°28’11” até o marco M-167, 
de coordenada N = 9.787.643,05m e E = 210.386,04m;0,41 m e azimute 
plano 81°40’28” até o marco M-168, de coordenada N = 9.787.643,11m e 
E = 210.386,45m;29,80 m e azimute plano 80°02’52” até o marco M-169, 
de coordenada N = 9.787.648,26m e E = 210.415,80m;28,58 m e azimu-
te plano 80°23’34” até o marco M-170, de coordenada N = 9.787.653,03m 
e E = 210.443,98m;0,69 m e azimute plano 77°22’50” até o marco M-171, 
de coordenada N = 9.787.653,18m e E = 210.444,65m;23,88 m e azimu-
te plano 74°34’43” até o marco M-172, de coordenada N = 9.787.659,53m 
e E = 210.467,67m;0,28 m e azimute plano 73°29’44” até o marco M-173, 
de coordenada N = 9.787.659,61m e E = 210.467,94m;20,23 m e azimu-
te plano 72°16’21” até o marco M-174, de coordenada N = 9.787.665,77m 
e E = 210.487,21m;19,81 m e azimute plano 82°10’06” até o marco 
M-175, de coordenada N = 9.787.668,47m e E = 210.506,84m;0,27 m e 
azimute plano 81°34’23” até o marco M-176, de coordenada N = 
9.787.668,51m e E = 210.507,11m;0,53 m e azimute plano 78°03’21” até 
o marco M-177, de coordenada N = 9.787.668,62m e E = 210.507,63m;17,61 
m e azimute plano 75°37’56” até o marco M-178, de coordenada N = 
9.787.672,99m e E = 210.524,69m;0,58 m e azimute plano 74°03’17” até 
o marco M-179, de coordenada N = 9.787.673,15m e E = 210.525,25m;31,38 
m e azimute plano 70°52’41” até o marco M-180, de coordenada N = 
9.787.683,43m e E = 210.554,90m;32,27 m e azimute plano 72°53’45” 
até o marco M-181, de coordenada N = 9.787.692,92m e E = 
210.585,74m;0,35 m e azimute plano 71°33’54” até o marco M-182, de 
coordenada N = 9.787.693,03m e E = 210.586,07m;0,30 m e azimute 
plano 68°33’08” até o marco M-183, de coordenada N = 9.787.693,14m e 
E = 210.586,35m;19,76 m e azimute plano 67°33’47” até o marco M-184, 
de coordenada N = 9.787.700,68m e E = 210.604,61m;0,90 m e azimute 
plano 63°43’07” até o marco M-185, de coordenada N = 9.787.701,08m e 
E = 210.605,42m;27,84 m e azimute plano 60°08’53” até o marco M-186, 
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de coordenada N = 9.787.714,94m e E = 210.629,57m;35,73 m e azimu-
te plano 61°11’24” até o marco M-187, de coordenada N = 9.787.732,16m 
e E = 210.660,88m;32,04 m e azimute plano 68°27’51” até o marco 
M-188, de coordenada N = 9.787.743,92m e E = 210.690,68m;29,09 m e 
azimute plano 67°36’48” até o marco M-189, de coordenada N = 
9.787.755,00m e E = 210.717,58m;27,15 m e azimute plano 70°00’35” 
até o marco M-190, de coordenada N = 9.787.764,28m e E = 
210.743,09m;11,29 m e azimute plano 79°23’12” até o marco M-191, de 
coordenada N = 9.787.766,36m e E = 210.754,19m;11,92 m e azimute 
plano 96°33’09” até o marco M-192, de coordenada N = 9.787.765,00m e 
E = 210.766,03m;29,42 m e azimute plano 112°54’16” até o marco 
M-193, de coordenada N = 9.787.753,55m e E = 210.793,13m;54,91 m e 
azimute plano 115°38’28” até o marco M-194, de coordenada N = 
9.787.729,79m e E = 210.842,63m;77,40 m e azimute plano 114°51’12” 
até o marco M-195, de coordenada N = 9.787.697,26m e E = 
210.912,86m;76,28 m e azimute plano 115°54’00” até o marco M-196, de 
coordenada N = 9.787.663,94m e E = 210.981,48m;98,21 m e azimute 
plano 115°38’10” até o marco M-197, de coordenada N = 9.787.621,45m 
e E = 211.070,02m;81,08 m e azimute plano 115°11’02” até o marco 
M-198, de coordenada N = 9.787.586,95m e E = 211.143,39m;54,10 m e 
azimute plano 116°33’37” até o marco M-199, de coordenada N = 
9.787.562,76m e E = 211.191,78m;41,99 m e azimute plano 115°50’20” 
até o marco M-200, de coordenada N = 9.787.544,46m e E = 
211.229,57m;24,56 m e azimute plano 114°53’45” até o marco M-201, de 
coordenada N = 9.787.534,12m e E = 211.251,85m;0,33 m e azimute 
plano 113°25’43” até o marco M-202, de coordenada N = 9.787.533,99m 
e E = 211.252,15m;28,25 m e azimute plano 112°15’12” até o marco 
M-203, de coordenada N = 9.787.523,29m e E = 211.278,30m;22,17 m e 
azimute plano 112°56’02” até o marco M-204, de coordenada N = 
9.787.514,65m e E = 211.298,72m;40,48 m e azimute plano 116°04’17” 
até o marco M-205, de coordenada N = 9.787.496,86m e E = 
211.335,08m;8,09 m e azimute plano 115°52’06” até o marco M-206, de 
coordenada N = 9.787.493,33m e E = 211.342,36m;2,06 m e azimute 
plano 115°34’15” até o marco M-207, de coordenada N = 9.787.492,44m 
e E = 211.344,22m;102,78 m e azimute plano 115°50’49” até o marco 
M-208, de coordenada N = 9.787.447,63m e E = 211.436,72m;99,22 m e 
azimute plano 115°20’09” até o marco M-209, de coordenada N = 
9.787.405,17m e E = 211.526,40m;69,78 m e azimute plano 115°58’52” 
até o marco M-210, de coordenada N = 9.787.374,60m e E = 
211.589,13m;138,23 m e azimute plano 114°56’47” até o marco M-211, 
de coordenada N = 9.787.316,30m e E = 211.714,46m;59,83 m e azimu-
te plano 117°35’19” até o marco M-212, de coordenada N = 9.787.288,59m 
e E = 211.767,49m;0,25 m e azimute plano 115°33’36” até o marco 
M-213, de coordenada N = 9.787.288,48m e E = 211.767,72m;37,83 m e 
azimute plano 115°29’17” até o marco M-214, de coordenada N = 
9.787.272,20m e E = 211.801,87m;22,39 m e azimute plano 115°11’30” 
até o marco M-215, de coordenada N = 9.787.262,67m e E = 
211.822,13m;0,42 m e azimute plano 114°06’08” até o marco M-216, de 
coordenada N = 9.787.262,50m e E = 211.822,51m;16,77 m e azimute 
plano 111°48’28” até o marco M-217, de coordenada N = 9.787.256,27m 
e E = 211.838,08m;18,85 m e azimute plano 117°04’54” até o marco 
M-218, de coordenada N = 9.787.247,69m e E = 211.854,86m;0,86 m e 
azimute plano 113°53’43” até o marco M-219, de coordenada N = 
9.787.247,34m e E = 211.855,65m;0,37 m e azimute plano 107°26’50” 
até o marco M-220, de coordenada N = 9.787.247,23m e E = 
211.856,00m;20,15 m e azimute plano 107°01’24” até o marco M-221, de 
coordenada N = 9.787.241,33m e E = 211.875,27m;22,74 m e azimute 
plano 109°58’51” até o marco M-222, de coordenada N = 9.787.233,56m 
e E = 211.896,64m;20,15 m e azimute plano 115°06’10” até o marco 
M-223, de coordenada N = 9.787.225,01m e E = 211.914,89m;15,49 m e 
azimute plano 117°11’37” até o marco M-224, de coordenada N = 
9.787.217,93m e E = 211.928,67m;0,21 m e azimute plano 115°20’46” 
até o marco M-225, de coordenada N = 9.787.217,84m e E = 
211.928,86m;56,18 m e azimute plano 115°29’02” até o marco M-226, de 
coordenada N = 9.787.193,67m e E = 211.979,57m;68,99 m e azimute 
plano 117°00’25” até o marco M-227, de coordenada N = 9.787.162,34m 
e E = 212.041,04m;60,74 m e azimute plano 116°24’17” até o marco 
M-228, de coordenada N = 9.787.135,33m e E = 212.095,44m;0,23 m e 
azimute plano 113°11’55” até o marco M-229, de coordenada N = 
9.787.135,24m e E = 212.095,65m;24,31 m e azimute plano 114°33’04” 
até o marco M-230, de coordenada N = 9.787.125,14m e E = 
212.117,76m;0,44 m e azimute plano 114°13’40” até o marco M-231, de 
coordenada N = 9.787.124,96m e E = 212.118,16m;30,43 m e azimute 
plano 114°33’39” até o marco M-232, de coordenada N = 9.787.112,31m 
e E = 212.145,84m;47,60 m e azimute plano 118°15’39” até o marco 
M-233, de coordenada N = 9.787.089,77m e E = 212.187,77m;54,92 m e 
azimute plano 117°07’30” até o marco M-234, de coordenada N = 
9.787.064,73m e E = 212.236,65m;63,36 m e azimute plano 117°12’29” 
até o marco M-235, de coordenada N = 9.787.035,76m e E = 
212.293,00m;0,50 m e azimute plano 115°01’01” até o marco M-236, de 
coordenada N = 9.787.035,55m e E = 212.293,45m;32,15 m e azimute 
plano 113°06’43” até o marco M-237, de coordenada N = 9.787.022,93m 
e E = 212.323,02m;22,03 m e azimute plano 116°33’54” até o marco 
M-238, de coordenada N = 9.787.013,08m e E = 212.342,72m;47,59 m e 
azimute plano 115°42’13” até o marco M-239, de coordenada N = 
9.786.992,44m e E = 212.385,60m;48,28 m e azimute plano 116°21’10” 
até o marco M-240, de coordenada N = 9.786.971,01m e E = 
212.428,86m;23,85 m e azimute plano 115°42’59” até o marco M-241, de 
coordenada N = 9.786.960,66m e E = 212.450,35m;54,00 m e azimute 
plano 115°14’45” até o marco M-242, de coordenada N = 9.786.937,63m 
e E = 212.499,19m;0,17 m e azimute plano 115°01’01” até o marco 
M-243, de coordenada N = 9.786.937,56m e E = 212.499,34m;61,50 m e 

azimute plano 113°55’22” até o marco M-244, de coordenada N = 
9.786.912,62m e E = 212.555,56m;58,71 m e azimute plano 116°23’41” 
até o marco M-245, de coordenada N = 9.786.886,52m e E = 
212.608,15m;34,31 m e azimute plano 117°26’20” até o marco M-246, de 
coordenada N = 9.786.870,71m e E = 212.638,60m;37,40 m e azimute 
plano 118°28’12” até o marco M-247, de coordenada N = 9.786.852,88m 
e E = 212.671,48m;1,01 m e azimute plano 114°32’16” até o marco 
M-248, de coordenada N = 9.786.852,46m e E = 212.672,40m;31,84 m e 
azimute plano 110°13’39” até o marco M-249, de coordenada N = 
9.786.841,45m e E = 212.702,28m;47,31 m e azimute plano 115°04’32” 
até o marco M-250, de coordenada N = 9.786.821,40m e E = 
212.745,13m;18,66 m e azimute plano 117°38’59” até o marco M-251, de 
coordenada N = 9.786.812,74m e E = 212.761,66m;0,81 m e azimute 
plano 114°02’03” até o marco M-252, de coordenada N = 9.786.812,41m 
e E = 212.762,40m;38,64 m e azimute plano 111°02’19” até o marco 
M-253, de coordenada N = 9.786.798,54m e E = 212.798,46m;51,97 m e 
azimute plano 111°53’07” até o marco M-254, de coordenada N = 
9.786.779,17m e E = 212.846,68m;99,67 m e azimute plano 114°37’53” 
até o marco M-255, de coordenada N = 9.786.737,63m e E = 
212.937,28m;79,21 m e azimute plano 117°04’23” até o marco M-256, de 
coordenada N = 9.786.701,58m e E = 213.007,81m;68,88 m e azimute 
plano 116°43’03” até o marco M-257, de coordenada N = 9.786.670,61m 
e E = 213.069,34m;0,39 m e azimute plano 115°54’23” até o marco 
M-258, de coordenada N = 9.786.670,44m e E = 213.069,69m;36,57 m e 
azimute plano 113°30’56” até o marco M-259, de coordenada N = 
9.786.655,85m e E = 213.103,22m;29,25 m e azimute plano 117°14’54” 
até o marco M-260, de coordenada N = 9.786.642,46m e E = 
213.129,22m;41,69 m e azimute plano 117°03’02” até o marco M-261, de 
coordenada N = 9.786.623,50m e E = 213.166,35m;17,29 m e azimute 
plano 120°31’34” até o marco M-262, de coordenada N = 9.786.614,72m 
e E = 213.181,24m;44,39 m e azimute plano 128°11’39” até o marco 
M-263, de coordenada N = 9.786.587,27m e E = 213.216,13m;20,49 m e 
azimute plano 129°30’56” até o marco M-264, de coordenada N = 
9.786.574,23m e E = 213.231,94m;0,66 m e azimute plano 126°20’51” 
até o marco M-265, de coordenada N = 9.786.573,84m e E = 
213.232,47m;13,43 m e azimute plano 124°09’49” até o marco M-266, de 
coordenada N = 9.786.566,30m e E = 213.243,58m;1,20 m e azimute 
plano 119°34’00” até o marco M-267, de coordenada N = 9.786.565,71m 
e E = 213.244,62m;1,20 m e azimute plano 109°29’35” até o marco 
M-268, de coordenada N = 9.786.565,31m e E = 213.245,75m;1,20 m e 
azimute plano 99°37’11” até o marco M-269, de coordenada N = 
9.786.565,11m e E = 213.246,93m; 18,69 m e azimute plano 94°45’22” 
até o marco M-270, de coordenada N = 9.786.563,56m e E = 
213.265,56m;14,53 m e azimute plano 101°35’46” até o marco M-271, de 
coordenada N = 9.786.560,64m e E = 213.279,79m;18,50 m e azimute 
plano 115°30’45” até o marco M-272, de coordenada N = 9.786.552,67m 
e E = 213.296,49m;0,67 m e azimute plano 112°45’04” até o marco 
M-273, de coordenada N = 9.786.552,41m e E = 213.297,11m;0,46 m e 
azimute plano 107°39’00” até o marco M-274, de coordenada N = 
9.786.552,27m e E = 213.297,55m;15,71 m e azimute plano 106°09’03” 
até o marco M-275, de coordenada N = 9.786.547,90m e E = 
213.312,64m;0,75 m e azimute plano 103°06’33” até o marco M-276, de 
coordenada N = 9.786.547,73m e E = 213.313,37m;0,50 m e azimute 
plano 97°58’11” até o marco M-277, de coordenada N = 9.786.547,66m e 
E = 213.313,87m;23,54 m e azimute plano 95°48’09” até o marco M-278, 
de coordenada N = 9.786.545,28m e E = 213.337,29m;0,44 m e azimute 
plano 93°54’02” até o marco M-279, de coordenada N = 9.786.545,25m e 
E = 213.337,73m;21,05 m e azimute plano 92°09’01” até o marco M-280, 
de coordenada N = 9.786.544,46m e E = 213.358,77m;0,26 m e azimute 
plano 92°12’09” até o marco M-281, de coordenada N = 9.786.544,45m e 
E = 213.359,03m;8,34 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-282, 
de coordenada N = 9.786.544,45m e E = 213.367,37m;0,93 m e azimute 
plano 86°18’31” até o marco M-283, de coordenada N = 9.786.544,51m e 
E = 213.368,30m;0,93 m e azimute plano 78°12’24” até o marco M-284, 
de coordenada N = 9.786.544,70m e E = 213.369,21m;0,93 m e azimute 
plano 71°10’31” até o marco M-285, de coordenada N = 9.786.545,00m e 
E = 213.370,09m;0,93 m e azimute plano 63°09’34” até o marco M-286, 
de coordenada N = 9.786.545,42m e E = 213.370,92m;11,63 m e azimu-
te plano 59°02’41” até o marco M-287, de coordenada N = 9.786.551,40m 
e E = 213.380,89m;0,81 m e azimute plano 55°31’40” até o marco M-288, 
de coordenada N = 9.786.551,86m e E = 213.381,56m;17,30 m e azimu-
te plano 52°20’55” até o marco M-289, de coordenada N = 9.786.562,43m 
e E = 213.395,26m;11,11 m e azimute plano 56°18’36” até o marco 
M-290, de coordenada N = 9.786.568,59m e E = 213.404,50m;18,72 m e 
azimute plano 81°05’11” até o marco M-291, de coordenada N = 
9.786.571,49m e E = 213.422,99m;21,40 m e azimute plano 84°56’02” 
até o marco M-292, de coordenada N = 9.786.573,38m e E = 
213.444,31m;9,84 m e azimute plano 84°59’05” até o marco M-293, de 
coordenada N = 9.786.574,24m e E = 213.454,11m;0,15 m e azimute 
plano 82°24’19” até o marco M-294, de coordenada N = 9.786.574,26m e 
E = 213.454,26m;71,86 m e azimute plano 83°39’51” até o marco M-295, 
de coordenada N = 9.786.582,19m e E = 213.525,68m;41,49 m e azimu-
te plano 83°57’15” até o marco M-296, de coordenada N = 9.786.586,56m 
e E = 213.566,94m;0,19 m e azimute plano 83°59’28” até o marco M-297, 
de coordenada N = 9.786.586,58m e E = 213.567,13m;36,09 m e azimu-
te plano 82°24’16” até o marco M-298, de coordenada N = 9.786.591,35m 
e E = 213.602,90m;24,07 m e azimute plano 81°28’09” até o marco 
M-299, de coordenada N = 9.786.594,92m e E = 213.626,70m;27,94 m e 
azimute plano 82°40’45” até o marco M-300, de coordenada N = 
9.786.598,48m e E = 213.654,41m;0,32 m e azimute plano 81°07’10” até 
o marco M-301, de coordenada N = 9.786.598,53m e E = 213.654,73m;0,25 
m e azimute plano 78°41’24” até o marco M-302, de coordenada N = 
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9.786.598,58m e E = 213.654,98m;17,05 m e azimute plano 77°54’44” 
até o marco M-303, de coordenada N = 9.786.602,15m e E = 
213.671,65m;1,07 m e azimute plano 73°05’41” até o marco M-304, de 
coordenada N = 9.786.602,46m e E = 213.672,67m;1,07 m e azimute 
plano 65°06’45” até o marco M-305, de coordenada N = 9.786.602,91m e 
E = 213.673,64m;1,07 m e azimute plano 56°00’50” até o marco M-306, 
de coordenada N = 9.786.603,51m e E = 213.674,53m;12,14 m e azimu-
te plano 51°37’13” até o marco M-307, de coordenada N = 9.786.611,05m 
e E = 213.684,05m;0,21 m e azimute plano 50°54’22” até o marco M-308, 
de coordenada N = 9.786.611,18m e E = 213.684,21m;0,61 m e azimute 
plano 47°39’47” até o marco M-309, de coordenada N = 9.786.611,59m e 
E = 213.684,66m;17,39 m e azimute plano 45°00’00” até o marco M-310, 
de coordenada N = 9.786.623,89m e E = 213.696,96m;0,23 m e azimute 
plano 45°00’00” até o marco M-311, de coordenada N = 9.786.624,05m e 
E = 213.697,12m;26,07 m e azimute plano 43°09’01” até o marco M-312, 
de coordenada N = 9.786.643,07m e E = 213.714,95m;14,27 m e azimu-
te plano 43°51’52” até o marco M-313, de coordenada N = 9.786.653,36m 
e E = 213.724,84m;0,47 m e azimute plano 41°31’54” até o marco M-314, 
de coordenada N = 9.786.653,71m e E = 213.725,15m;1,18 m e azimute 
plano 35°18’40” até o marco M-315, de coordenada N = 9.786.654,67m e 
E = 213.725,83m;11,41 m e azimute plano 30°19’04” até o marco M-316, 
de coordenada N = 9.786.664,52m e E = 213.731,59m;0,42 m e azimute 
plano 31°25’46” até o marco M-317, de coordenada N = 9.786.664,88m e 
E = 213.731,81m;7,05 m e azimute plano 30°21’00” até o marco M-318, 
de coordenada N = 9.786.670,96m e E = 213.735,37m;0,73 m e azimute 
plano 26°55’00” até o marco M-319, de coordenada N = 9.786.671,61m e 
E = 213.735,70m;12,67 m e azimute plano 24°14’17” até o marco M-320, 
de coordenada N = 9.786.683,16m e E = 213.740,90m;0,07 m e azimute 
plano 15°56’43” até o marco M-321, de coordenada N = 9.786.683,23m e 
E = 213.740,92m;0,08 m e azimute plano 29°44’42” até o marco M-322, 
de coordenada N = 9.786.683,30m e E = 213.740,96m;17,23 m e azimu-
te plano 23°01’26” até o marco M-323, de coordenada N = 9.786.699,16m 
e E = 213.747,70m;11,22 m e azimute plano 22°55’49” até o marco 
M-324, de coordenada N = 9.786.709,49m e E = 213.752,07m;0,35 m e 
azimute plano 21°30’05” até o marco M-325, de coordenada N = 
9.786.709,82m e E = 213.752,20m;0,73 m e azimute plano 17°26’50” até 
o marco M-326, de coordenada N = 9.786.710,52m e E = 213.752,42m;11,45 
m e azimute plano 13°59’59” até o marco M-327, de coordenada N = 
9.786.721,63m e E = 213.755,19m;0,49 m e azimute plano 12°54’27” até 
o marco M-328, de coordenada N = 9.786.722,11m e E = 213.755,30m;1,22 
m e azimute plano 4°41’09” até o marco M-329, de coordenada N = 
9.786.723,33m e E = 213.755,40m;14,68 m e azimute plano 0°00’00” até 
o marco M-330, de coordenada N = 9.786.738,01m e E = 213.755,40m;0,37 
m e azimute plano 358°27’07” até o marco M-331, de coordenada N = 
9.786.738,38m e E = 213.755,39m;14,92 m e azimute plano 357°00’12” 
até o marco M-332, de coordenada N = 9.786.753,28m e E = 
213.754,61m;12,12 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-333, de 
coordenada N = 9.786.765,40m e E = 213.754,61m;6,80 m e azimute 
plano 19°09’17” até o marco M-334, de coordenada N = 9.786.771,82m e 
E = 213.756,84m;1,58 m e azimute plano 19°14’19” até o marco M-335, 
de coordenada N = 9.786.773,31m e E = 213.757,36m;11,00 m e azimu-
te plano 21°02’15” até o marco M-336, de coordenada N = 9.786.783,58m 
e E = 213.761,31m;0,92 m e azimute plano 16°27’36” até o marco M-337, 
de coordenada N = 9.786.784,46m e E = 213.761,57m;10,59 m e azimu-
te plano 12°59’11” até o marco M-338, de coordenada N = 9.786.794,78m 
e E = 213.763,95m;0,37 m e azimute plano 12°31’44” até o marco M-339, 
de coordenada N = 9.786.795,14m e E = 213.764,03m;1,21 m e azimute 
plano 4°43’28” até o marco M-340, de coordenada N = 9.786.796,35m e E 
= 213.764,13m;14,08 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-341, de 
coordenada N = 9.786.810,43m e E = 213.764,13m;12,92 m e azimute 
plano 3°22’18” até o marco M-342, de coordenada N = 9.786.823,33m e E 
= 213.764,89m;12,67 m e azimute plano 9°43’21” até o marco M-343, de 
coordenada N = 9.786.835,82m e E = 213.767,03m;9,21 m e azimute 
plano 26°33’54” até o marco M-344, de coordenada N = 9.786.844,06m e 
E = 213.771,15m;3,99 m e azimute plano 47°38’22” até o marco M-345, 
de coordenada N = 9.786.846,75m e E = 213.774,10m;5,70 m e azimute 
plano 47°24’56” até o marco M-346, de coordenada N = 9.786.850,61m e 
E = 213.778,30m;8,77 m e azimute plano 78°17’35” até o marco M-347, 
de coordenada N = 9.786.852,39m e E = 213.786,89m;1,07 m e azimute 
plano 95°20’21” até o marco M-348, de coordenada N = 9.786.852,29m e 
E = 213.787,96m;10,35 m e azimute plano 95°22’48” até o marco M-349, 
de coordenada N = 9.786.851,32m e E = 213.798,26m;11,00 m e azimu-
te plano 100°06’16” até o marco M-350, de coordenada N = 9.786.849,39m 
e E = 213.809,09m;1,23 m e azimute plano 95°06’38” até o marco M-351, 
de coordenada N = 9.786.849,28m e E = 213.810,32m;13,46 m e azimu-
te plano 90°00’00” até o marco M-352, de coordenada N = 9.786.849,28m 
e E = 213.823,78m;12,09 m e azimute plano 96°53’23” até o marco 
M-353, de coordenada N = 9.786.847,83m e E = 213.835,78m;22,04 m e 
azimute plano 108°07’51” até o marco M-354, de coordenada N = 
9.786.840,97m e E = 213.856,73m;28,13 m e azimute plano 111°57’37” 
até o marco M-355, de coordenada N = 9.786.830,45m e E = 
213.882,82m;4,17 m e azimute plano 116°48’39” até o marco M-356, de 
coordenada N = 9.786.828,57m e E = 213.886,54m;0,06 m e azimute 
plano 120°57’50” até o marco M-357, de coordenada N = 9.786.828,54m 
e E = 213.886,59m;25,29 m e azimute plano 116°53’58” até o marco 
M-358, de coordenada N = 9.786.817,10m e E = 213.909,14m;0,38 m e 
azimute plano 111°48’05” até o marco M-359, de coordenada N = 
9.786.816,96m e E = 213.909,49m;0,33 m e azimute plano 117°21’00” 
até o marco M-360, de coordenada N = 9.786.816,81m e E = 
213.909,78m;20,27 m e azimute plano 111°11’52” até o marco M-361, de 
coordenada N = 9.786.809,48m e E = 213.928,68m;0,18 m e azimute 
plano 109°26’24” até o marco M-362, de coordenada N = 9.786.809,42m 

e E = 213.928,85m;14,35 m e azimute plano 109°27’28” até o marco 
M-363, de coordenada N = 9.786.804,64m e E = 213.942,38m;6,50 m e 
azimute plano 109°19’39” até o marco M-364, de coordenada N = 
9.786.802,49m e E = 213.948,51m;0,01 m e azimute plano 90°00’00” até 
o marco M-365, de coordenada N = 9.786.802,49m e E = 213.948,52m;9,06 
m e azimute plano 109°23’40” até o marco M-366, de coordenada N = 
9.786.799,48m e E = 213.957,07m;1,22 m e azimute plano 104°15’52” 
até o marco M-367, de coordenada N = 9.786.799,18m e E = 
213.958,25m;18,14 m e azimute plano 98°50’58” até o marco M-368, de 
coordenada N = 9.786.796,39m e E = 213.976,17m;1,08 m e azimute 
plano 94°14’11” até o marco M-369, de coordenada N = 9.786.796,31m e 
E = 213.977,25m;0,39 m e azimute plano 88°31’52” até o marco M-370, 
de coordenada N = 9.786.796,32m e E = 213.977,64m;14,31 m e azimu-
te plano 86°50’09” até o marco M-371, de coordenada N = 9.786.797,11m 
e E = 213.991,93m;0,83 m e azimute plano 83°02’49” até o marco M-372, 
de coordenada N = 9.786.797,21m e E = 213.992,75m;0,41 m e azimute 
plano 78°41’24” até o marco M-373, de coordenada N = 9.786.797,29m e 
E = 213.993,15m;15,50 m e azimute plano 76°40’52” até o marco M-374, 
de coordenada N = 9.786.800,86m e E = 214.008,23m;0,82 m e azimute 
plano 72°53’50” até o marco M-375, de coordenada N = 9.786.801,10m e 
E = 214.009,01m;0,87 m e azimute plano 66°22’14” até o marco M-376, 
de coordenada N = 9.786.801,45m e E = 214.009,81m;17,39 m e azimu-
te plano 62°52’30” até o marco M-377, de coordenada N = 9.786.809,38m 
e E = 214.025,29m;0,35 m e azimute plano 61°15’37” até o marco M-378, 
de coordenada N = 9.786.809,55m e E = 214.025,60m;0,38 m e azimute 
plano 57°59’41” até o marco M-379, de coordenada N = 9.786.809,75m e 
E = 214.025,92m;21,81 m e azimute plano 56°54’01” até o marco M-380, 
de coordenada N = 9.786.821,66m e E = 214.044,19m;15,55 m e azimu-
te plano 56°40’41” até o marco M-381, de coordenada N = 9.786.830,20m 
e E = 214.057,18m;11,38 m e azimute plano 74°18’13” até o marco 
M-382, de coordenada N = 9.786.833,28m e E = 214.068,14m;9,30 m e 
azimute plano 86°10’40” até o marco M-383, de coordenada N = 
9.786.833,90m e E = 214.077,42m;18,51 m e azimute plano 116°33’54” 
até o marco M-384, de coordenada N = 9.786.825,62m e E = 
214.093,98m;0,24 m e azimute plano 114°26’38” até o marco M-385, de 
coordenada N = 9.786.825,52m e E = 214.094,20m;0,75 m e azimute 
plano 114°30’27” até o marco M-386, de coordenada N = 9.786.825,21m 
e E = 214.094,88m;14,53 m e azimute plano 114°34’17” até o marco 
M-387, de coordenada N = 9.786.819,17m e E = 214.108,09m;0,55 m e 
azimute plano 112°22’48” até o marco M-388, de coordenada N = 
9.786.818,96m e E = 214.108,60m;0,89 m e azimute plano 106°23’22” 
até o marco M-389, de coordenada N = 9.786.818,71m e E = 
214.109,45m;17,91 m e azimute plano 102°48’36” até o marco M-390, de 
coordenada N = 9.786.814,74m e E = 214.126,91m;0,34 m e azimute 
plano 101°58’34” até o marco M-391, de coordenada N = 9.786.814,67m 
e E = 214.127,24m;0,27 m e azimute plano 98°25’37” até o marco M-392, 
de coordenada N = 9.786.814,63m e E = 214.127,51m;19,79 m e azimu-
te plano 97°48’39” até o marco M-393, de coordenada N = 9.786.811,94m 
e E = 214.147,12m;21,08 m e azimute plano 108°05’59” até o marco 
M-394, de coordenada N = 9.786.805,39m e E = 214.167,16m;0,99 m e 
azimute plano 104°02’10” até o marco M-395, de coordenada N = 
9.786.805,15m e E = 214.168,12m;0,25 m e azimute plano 99°05’25” até 
o marco M-396, de coordenada N = 9.786.805,11m e E = 214.168,37m;20,03 
m e azimute plano 97°58’35” até o marco M-397, de coordenada N = 
9.786.802,33m e E = 214.188,21m;0,97 m e azimute plano 94°07’39” até 
o marco M-398, de coordenada N = 9.786.802,26m e E = 214.189,18m;0,35 
m e azimute plano 88°21’48” até o marco M-399, de coordenada N = 
9.786.802,27m e E = 214.189,53m;24,24 m e azimute plano 87°11’10” 
até o marco M-400, de coordenada N = 9.786.803,46m e E = 
214.213,74m;0,88 m e azimute plano 83°26’35” até o marco M-401, de 
coordenada N = 9.786.803,56m e E = 214.214,61m;0,96 m e azimute 
plano 76°06’32” até o marco M-402, de coordenada N = 9.786.803,79m e 
E = 214.215,54m;12,92 m e azimute plano 72°06’42” até o marco M-403, 
de coordenada N = 9.786.807,76m e E = 214.227,84m;1,20 m e azimute 
plano 67°29’25” até o marco M-404, de coordenada N = 9.786.808,22m e 
E = 214.228,95m;1,20 m e azimute plano 57°14’10” até o marco M-405, 
de coordenada N = 9.786.808,87m e E = 214.229,96m;21,51 m e azimu-
te plano 52°28’48” até o marco M-406, de coordenada N = 9.786.821,97m 
e E = 214.247,02m;0,19 m e azimute plano 51°20’25” até o marco M-407, 
de coordenada N = 9.786.822,09m e E = 214.247,17m;7,70 m e azimute 
plano 50°57’24” até o marco M-408, de coordenada N = 9.786.826,94m e 
E = 214.253,15m;0,19 m e azimute plano 51°20’25” até o marco M-409, 
de coordenada N = 9.786.827,06m e E = 214.253,30m;8,47 m e azimute 
plano 50°53’47” até o marco M-410, de coordenada N = 9.786.832,40m e 
E = 214.259,87m;23,06 m e azimute plano 51°02’15” até o marco M-411, 
de coordenada N = 9.786.846,90m e E = 214.277,80m;17,49 m e azimu-
te plano 66°02’39” até o marco M-412, de coordenada N = 9.786.854,00m 
e E = 214.293,78m;17,67 m e azimute plano 84°24’55” até o marco 
M-413, de coordenada N = 9.786.855,72m e E = 214.311,37m;28,57 m e 
azimute plano 109°08’43” até o marco M-414, de coordenada N = 
9.786.846,35m e E = 214.338,36m;25,88 m e azimute plano 111°28’06” 
até o marco M-415, de coordenada N = 9.786.836,88m e E = 
214.362,44m;0,17 m e azimute plano 110°33’22” até o marco M-416, de 
coordenada N = 9.786.836,82m e E = 214.362,60m;0,38 m e azimute 
plano 108°26’06” até o marco M-417, de coordenada N = 9.786.836,70m 
e E = 214.362,96m;34,02 m e azimute plano 106°57’15” até o marco 
M-418, de coordenada N = 9.786.826,78m e E = 214.395,50m;0,88 m e 
azimute plano 103°52’39” até o marco M-419, de coordenada N = 
9.786.826,57m e E = 214.396,35m;16,34 m e azimute plano 99°37’05” 
até o marco M-420, de coordenada N = 9.786.823,84m e E = 
214.412,46m;0,07 m e azimute plano 98°07’48” até o marco M-421, de 
coordenada N = 9.786.823,83m e E = 214.412,53m;7,36 m e azimute 
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plano 99°36’57” até o marco M-422, de coordenada N = 9.786.822,60m e 
E = 214.419,79m;0,46 m e azimute plano 97°25’53” até o marco M-423, 
de coordenada N = 9.786.822,54m e E = 214.420,25m;23,53 m e azimu-
te plano 95°48’18” até o marco M-424, de coordenada N = 9.786.820,16m 
e E = 214.443,66m;0,71 m e azimute plano 93°13’28” até o marco M-425, 
de coordenada N = 9.786.820,12m e E = 214.444,37m;0,16 m e azimute 
plano 90°00’00” até o marco M-426, de coordenada N = 9.786.820,12m e 
E = 214.444,53m;16,46 m e azimute plano 88°42’44” até o marco M-427, 
de coordenada N = 9.786.820,49m e E = 214.460,99m;13,70 m e azimu-
te plano 111°13’36” até o marco M-428, de coordenada N = 9.786.815,53m 
e E = 214.473,76m;30,47 m e azimute plano 115°15’11” até o marco 
M-429, de coordenada N = 9.786.802,53m e E = 214.501,32m;0,61 m e 
azimute plano 112°19’43” até o marco M-430, de coordenada N = 
9.786.802,30m e E = 214.501,88m;12,74 m e azimute plano 110°15’21” 
até o marco M-431, de coordenada N = 9.786.797,89m e E = 
214.513,83m;0,11 m e azimute plano 111°48’05” até o marco M-432, de 
coordenada N = 9.786.797,85m e E = 214.513,93m;22,70 m e azimute 
plano 110°15’17” até o marco M-433, de coordenada N = 9.786.789,99m 
e E = 214.535,23m;0,81 m e azimute plano 106°25’45” até o marco 
M-434, de coordenada N = 9.786.789,76m e E = 214.536,01m;40,81 m e 
azimute plano 103°30’18” até o marco M-435, de coordenada N = 
9.786.780,23m e E = 214.575,69m;0,34 m e azimute plano 101°58’34” 
até o marco M-436, de coordenada N = 9.786.780,16m e E = 
214.576,02m;23,48 m e azimute plano 100°43’34” até o marco M-437, de 
coordenada N = 9.786.775,79m e E = 214.599,09m;1,27 m e azimute 
plano 95°26’25” até o marco M-438, de coordenada N = 9.786.775,67m e 
E = 214.600,35m;21,43 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-439, 
de coordenada N = 9.786.775,67m e E = 214.621,78m;1,21 m e azimute 
plano 84°48’20” até o marco M-440, de coordenada N = 9.786.775,78m e 
E = 214.622,99m;0,16 m e azimute plano 79°22’49” até o marco M-441, 
de coordenada N = 9.786.775,81m e E = 214.623,15m;19,02 m e azimu-
te plano 78°41’24” até o marco M-442, de coordenada N = 9.786.779,54m 
e E = 214.641,80m;0,22 m e azimute plano 100°18’17” até o marco 
M-443, de coordenada N = 9.786.779,50m e E = 214.642,02m;16,72 m e 
azimute plano 98°27’35” até o marco M-444, de coordenada N = 
9.786.777,04m e E = 214.658,56m;26,30 m e azimute plano 109°45’28” 
até o marco M-445, de coordenada N = 9.786.768,15m e E = 
214.683,31m;0,76 m e azimute plano 106°46’16” até o marco M-446, de 
coordenada N = 9.786.767,93m e E = 214.684,04m;22,04 m e azimute 
plano 103°32’18” até o marco M-447, de coordenada N = 9.786.762,77m 
e E = 214.705,47m;0,43 m e azimute plano 102°05’41” até o marco 
M-448, de coordenada N = 9.786.762,68m e E = 214.705,89m;0,66 m e 
azimute plano 96°54’40” até o marco M-449, de coordenada N = 
9.786.762,60m e E = 214.706,55m;19,26 m e azimute plano 94°35’09” 
até o marco M-450, de coordenada N = 9.786.761,06m e E = 
214.725,75m;20,73 m e azimute plano 105°04’07” até o marco M-451, de 
coordenada N = 9.786.755,67m e E = 214.745,77m;0,66 m e azimute 
plano 102°09’18” até o marco M-452, de coordenada N = 9.786.755,53m 
e E = 214.746,42m;17,34 m e azimute plano 99°15’41” até o marco 
M-453, de coordenada N = 9.786.752,74m e E = 214.763,53m;1,19 m e 
azimute plano 94°19’30” até o marco M-454, de coordenada N = 
9.786.752,65m e E = 214.764,72m;20,69 m e azimute plano 88°53’33” 
até o marco M-455, de coordenada N = 9.786.753,05m e E = 
214.785,41m;25,24 m e azimute plano 89°08’15” até o marco M-456, de 
coordenada N = 9.786.753,43m e E = 214.810,65m;0,10 m e azimute 
plano 90°00’00” até o marco M-457, de coordenada N = 9.786.753,43m e 
E = 214.810,75m;20,46 m e azimute plano 102°43’56” até o marco 
M-458, de coordenada N = 9.786.748,92m e E = 214.830,71m;14,88 m e 
azimute plano 107°07’11” até o marco M-459, de coordenada N = 
9.786.744,54m e E = 214.844,93m;7,14 m e azimute plano 124°20’06” 
até o marco M-460, de coordenada N = 9.786.740,51m e E = 
214.850,83m;7,39 m e azimute plano 161°32’26” até o marco M-461, de 
coordenada N = 9.786.733,50m e E = 214.853,17m;8,89 m e azimute 
plano 186°19’33” até o marco M-462, de coordenada N = 9.786.724,66m 
e E = 214.852,19m;11,01 m e azimute plano 192°06’20” até o marco 
M-463, de coordenada N = 9.786.713,89m e E = 214.849,88m;0,25 m e 
azimute plano 191°18’36” até o marco M-464, de coordenada N = 
9.786.713,64m e E = 214.849,83m;0,38 m e azimute plano 187°29’45” 
até o marco M-465, de coordenada N = 9.786.713,26m e E = 
214.849,78m;9,99 m e azimute plano 186°50’26” até o marco M-466, de 
coordenada N = 9.786.703,34m e E = 214.848,59m;0,84 m e azimute 
plano 183°24’23” até o marco M-467, de coordenada N = 9.786.702,50m 
e E = 214.848,54m;1,10 m e azimute plano 175°50’25” até o marco 
M-468, de coordenada N = 9.786.701,40m e E = 214.848,62m;10,11 m e 
azimute plano 170°53’31” até o marco M-469, de coordenada N = 
9.786.691,42m e E = 214.850,22m;1,07 m e azimute plano 165°57’50” 
até o marco M-470, de coordenada N = 9.786.690,38m e E = 
214.850,48m;1,07 m e azimute plano 157°30’13” até o marco M-471, de 
coordenada N = 9.786.689,39m e E = 214.850,89m;1,07 m e azimute 
plano 148°23’33” até o marco M-472, de coordenada N = 9.786.688,48m 
e E = 214.851,45m;14,21 m e azimute plano 144°04’24” até o marco 
M-473, de coordenada N = 9.786.676,97m e E = 214.859,79m;1,07 m e 
azimute plano 139°55’14” até o marco M-474, de coordenada N = 
9.786.676,15m e E = 214.860,48m;1,08 m e azimute plano 130°53’16” 
até o marco M-475, de coordenada N = 9.786.675,44m e E = 
214.861,30m;11,35 m e azimute plano 126°26’08” até o marco M-476, de 
coordenada N = 9.786.668,70m e E = 214.870,43m;0,62 m e azimute 
plano 124°27’39” até o marco M-477, de coordenada N = 9.786.668,35m 
e E = 214.870,94m;15,57 m e azimute plano 121°26’37” até o marco 
M-478, de coordenada N = 9.786.660,23m e E = 214.884,22m;16,12 m e 
azimute plano 140°30’47” até o marco M-479, de coordenada N = 
9.786.647,79m e E = 214.894,47m;9,92 m e azimute plano 143°34’09” 

até o marco M-480, de coordenada N = 9.786.639,81m e E = 
214.900,36m;8,67 m e azimute plano 163°43’07” até o marco M-481, de 
coordenada N = 9.786.631,49m e E = 214.902,79m;0,47 m e azimute 
plano 161°33’54” até o marco M-482, de coordenada N = 9.786.631,04m 
e E = 214.902,94m;8,05 m e azimute plano 159°47’08” até o marco 
M-483, de coordenada N = 9.786.623,49m e E = 214.905,72m;1,01 m e 
azimute plano 155°27’44” até o marco M-484, de coordenada N = 
9.786.622,57m e E = 214.906,14m;1,01 m e azimute plano 147°34’21” 
até o marco M-485, de coordenada N = 9.786.621,72m e E = 
214.906,68m;1,01 m e azimute plano 139°01’42” até o marco M-486, de 
coordenada N = 9.786.620,96m e E = 214.907,34m;14,59 m e azimute 
plano 135°00’00” até o marco M-487, de coordenada N = 9.786.610,64m 
e E = 214.917,66m;0,62 m e azimute plano 133°01’30” até o marco 
M-488, de coordenada N = 9.786.610,22m e E = 214.918,11m;0,24 m e 
azimute plano 128°17’25” até o marco M-489, de coordenada N = 
9.786.610,07m e E = 214.918,30m;32,23 m e azimute plano 127°59’37” 
até o marco M-490, de coordenada N = 9.786.590,23m e E = 
214.943,70m;0,57 m e azimute plano 125°39’19” até o marco M-491, de 
coordenada N = 9.786.589,90m e E = 214.944,16m;4,94 m e azimute 
plano 123°25’57” até o marco M-492, de coordenada N = 9.786.587,18m 
e E = 214.948,28m;0,09 m e azimute plano 125°32’16” até o marco 
M-493, de coordenada N = 9.786.587,13m e E = 214.948,35m;15,89 m e 
azimute plano 123°22’12” até o marco M-494, de coordenada N = 
9.786.578,39m e E = 214.961,62m;0,26 m e azimute plano 122°28’16” 
até o marco M-495, de coordenada N = 9.786.578,25m e E = 
214.961,84m;13,00 m e azimute plano 121°16’52” até o marco M-496, de 
coordenada N = 9.786.571,50m e E = 214.972,95m;0,15 m e azimute 
plano 121°36’27” até o marco M-497, de coordenada N = 9.786.571,42m 
e E = 214.973,08m;1,25 m e azimute plano 114°31’11” até o marco 
M-498, de coordenada N = 9.786.570,90m e E = 214.974,22m;7,19 m e 
azimute plano 109°29’35” até o marco M-499, de coordenada N = 
9.786.568,50m e E = 214.981,00m;1,04 m e azimute plano 105°06’34” 
até o marco M-500, de coordenada N = 9.786.568,23m e E = 
214.982,00m;1,04 m e azimute plano 96°38’43” até o marco M-501, de 
coordenada N = 9.786.568,11m e E = 214.983,03m;1,04 m e azimute 
plano 88°20’52” até o marco M-502, de coordenada N = 9.786.568,14m e 
E = 214.984,07m;1,04 m e azimute plano 79°26’53” até o marco M-503, 
de coordenada N = 9.786.568,33m e E = 214.985,09m;11,06 m e azimu-
te plano 75°26’56” até o marco M-504, de coordenada N = 9.786.571,11m 
e E = 214.995,80m;1,22 m e azimute plano 70°22’40” até o marco M-505, 
de coordenada N = 9.786.571,52m e E = 214.996,95m;1,22 m e azimute 
plano 60°29’19” até o marco M-506, de coordenada N = 9.786.572,12m e 
E = 214.998,01m;15,41 m e azimute plano 55°29’43” até o marco M-507, 
de coordenada N = 9.786.580,85m e E = 215.010,71m;0,67 m e azimute 
plano 53°28’16” até o marco M-508, de coordenada N = 9.786.581,25m e 
E = 215.011,25m;0,36 m e azimute plano 48°21’59” até o marco M-509, 
de coordenada N = 9.786.581,49m e E = 215.011,52m;31,14 m e azimu-
te plano 47°02’35” até o marco M-510, de coordenada N = 9.786.602,71m 
e E = 215.034,31m;29,56 m e azimute plano 52°04’33” até o marco 
M-511, de coordenada N = 9.786.620,88m e E = 215.057,63m;0,05 m e 
azimute plano 53°07’48” até o marco M-512, de coordenada N = 
9.786.620,91m e E = 215.057,67m;8,83 m e azimute plano 52°02’23” até 
o marco M-513, de coordenada N = 9.786.626,34m e E = 215.064,63m;0,32 
m e azimute plano 51°20’25” até o marco M-514, de coordenada N = 
9.786.626,54m e E = 215.064,88m;21,17 m e azimute plano 48°48’42” 
até o marco M-515, de coordenada N = 9.786.640,48m e E = 
215.080,81m;1,07 m e azimute plano 44°14’46” até o marco M-516, de 
coordenada N = 9.786.641,25m e E = 215.081,56m;0,58 m e azimute 
plano 37°15’59” até o marco M-517, de coordenada N = 9.786.641,71m e 
E = 215.081,91m;31,45 m e azimute plano 35°17’31” até o marco M-518, 
de coordenada N = 9.786.667,38m e E = 215.100,08m;21,01 m e azimu-
te plano 37°48’29” até o marco M-519, de coordenada N = 9.786.683,98m 
e E = 215.112,96m;0,19 m e azimute plano 36°15’14” até o marco M-520, 
de coordenada N = 9.786.684,13m e E = 215.113,07m;3,26 m e azimute 
plano 37°53’25” até o marco M-521, de coordenada N = 9.786.686,70m e 
E = 215.115,07m;0,46 m e azimute plano 36°07’10” até o marco M-522, 
de coordenada N = 9.786.687,07m e E = 215.115,34m;17,73 m e azimu-
te plano 34°01’51” até o marco M-523, de coordenada N = 9.786.701,76m 
e E = 215.125,26m;1,07 m e azimute plano 29°40’43” até o marco M-524, 
de coordenada N = 9.786.702,69m e E = 215.125,79m;1,07 m e azimute 
plano 20°48’24” até o marco M-525, de coordenada N = 9.786.703,69m e 
E = 215.126,17m;1,07 m e azimute plano 12°21’19” até o marco M-526, 
de coordenada N = 9.786.704,74m e E = 215.126,40m;14,48 m e azimu-
te plano 7°41’57” até o marco M-527, de coordenada N = 9.786.719,09m 
e E = 215.128,34m;17,91 m e azimute plano 13°10’02” até o marco 
M-528, de coordenada N = 9.786.736,53m e E = 215.132,42m;11,80 m e 
azimute plano 27°57’19” até o marco M-529, de coordenada N = 
9.786.746,95m e E = 215.137,95m;24,30 m e azimute plano 54°52’15” 
até o marco M-530, de coordenada N = 9.786.760,93m e E = 
215.157,82m;19,70 m e azimute plano 58°48’42” até o marco M-531, de 
coordenada N = 9.786.771,13m e E = 215.174,67m;1,09 m e azimute 
plano 54°42’24” até o marco M-532, de coordenada N = 9.786.771,76m e 
E = 215.175,56m;16,63 m e azimute plano 49°51’17” até o marco M-533, 
de coordenada N = 9.786.782,48m e E = 215.188,27m;1,20 m e azimute 
plano 44°39’40” até o marco M-534, de coordenada N = 9.786.783,33m e 
E = 215.189,11m;0,69 m e azimute plano 37°22’00” até o marco M-535, 
de coordenada N = 9.786.783,88m e E = 215.189,53m;19,01 m e azimu-
te plano 34°19’31” até o marco M-536, de coordenada N = 9.786.799,58m 
e E = 215.200,25m;23,19 m e azimute plano 45°39’50” até o marco 
M-537, de coordenada N = 9.786.815,79m e E = 215.216,84m;23,98 m e 
azimute plano 63°25’27” até o marco M-538, de coordenada N = 
9.786.826,52m e E = 215.238,29m;22,53 m e azimute plano 74°03’04” 
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até o marco M-539, de coordenada N = 9.786.832,71m e E = 
215.259,95m;23,20 m e azimute plano 73°06’41” até o marco M-540, de 
coordenada N = 9.786.839,45m e E = 215.282,15m;32,43 m e azimute 
plano 74°26’17” até o marco M-541, de coordenada N = 9.786.848,15m e 
E = 215.313,39m;24,60 m e azimute plano 75°03’56” até o marco M-542, 
de coordenada N = 9.786.854,49m e E = 215.337,16m;0,62 m e azimute 
plano 72°08’59” até o marco M-543, de coordenada N = 9.786.854,68m e 
E = 215.337,75m;1,10 m e azimute plano 65°46’20” até o marco M-544, 
de coordenada N = 9.786.855,13m e E = 215.338,75m;17,29 m e azimu-
te plano 61°04’39” até o marco M-545, de coordenada N = 9.786.863,49m 
e E = 215.353,88m; 1,36 m e azimute plano 55°08’44” até o marco M-546, 
de coordenada N = 9.786.864,27m e E = 215.355,00m;51,18 m e azimu-
te plano 48°46’15” até o marco M-547, de coordenada N = 9.786.898,00m 
e E = 215.393,49m;75,88 m e azimute plano 50°06’20” até o marco 
M-548, de coordenada N = 9.786.946,67m e E = 215.451,71m;0,15 m e 
azimute plano 47°43’35” até o marco M-549, de coordenada N = 
9.786.946,77m e E = 215.451,82m;21,63 m e azimute plano 50°07’11” 
até o marco M-550, de coordenada N = 9.786.960,64m e E = 
215.468,42m;82,36 m e azimute plano 50°28’24” até o marco M-551, de 
coordenada N = 9.787.013,06m e E = 215.531,95m;66,48 m e azimute 
plano 49°21’41” até o marco M-552, de coordenada N = 9.787.056,36m e 
E = 215.582,40m;72,05 m e azimute plano 49°28’10” até o marco M-553, 
de coordenada N = 9.787.103,18m e E = 215.637,16m;44,67 m e azimu-
te plano 49°38’22” até o marco M-554, de coordenada N = 9.787.132,11m 
e E = 215.671,20m;6,51 m e azimute plano 105°40’46” até o marco 
M-555, de coordenada N = 9.787.130,35m e E = 215.677,47m;0,63 m e 
azimute plano 103°48’54” até o marco M-556, de coordenada N = 
9.787.130,20m e E = 215.678,08m;17,27 m e azimute plano 100°36’49” 
até o marco M-557, de coordenada N = 9.787.127,02m e E = 
215.695,05m;0,34 m e azimute plano 98°21’57” até o marco M-558, de 
coordenada N = 9.787.126,97m e E = 215.695,39m;14,14 m e azimute 
plano 97°33’26” até o marco M-559, de coordenada N = 9.787.125,11m e 
E = 215.709,41m;0,92 m e azimute plano 93°43’53” até o marco M-560, 
de coordenada N = 9.787.125,05m e E = 215.710,33m;0,15 m e azimute 
plano 86°11’09” até o marco M-561, de coordenada N = 9.787.125,06m e 
E = 215.710,48m;12,17 m e azimute plano 88°46’34” até o marco M-562, 
de coordenada N = 9.787.125,32m e E = 215.722,65m;0,30 m e azimute 
plano 88°05’27” até o marco M-563, de coordenada N = 9.787.125,33m e 
E = 215.722,95m;12,20 m e azimute plano 86°14’21” até o marco M-564, 
de coordenada N = 9.787.126,13m e E = 215.735,12m;0,77 m e azimute 
plano 83°14’47” até o marco M-565, de coordenada N = 9.787.126,22m e 
E = 215.735,88m;0,89 m e azimute plano 76°16’40” até o marco M-566, 
de coordenada N = 9.787.126,43m e E = 215.736,74m;11,63 m e azimu-
te plano 72°47’45” até o marco M-567, de coordenada N = 9.787.129,87m 
e E = 215.747,85m;0,34 m e azimute plano 73°08’30” até o marco M-568, 
de coordenada N = 9.787.129,97m e E = 215.748,18m;1,20 m e azimute 
plano 64°55’32” até o marco M-569, de coordenada N = 9.787.130,48m e 
E = 215.749,27m;14,35 m e azimute plano 60°06’41” até o marco M-570, 
de coordenada N = 9.787.137,63m e E = 215.761,71m;0,46 m e azimute 
plano 58°23’33” até o marco M-571, de coordenada N = 9.787.137,87m e 
E = 215.762,10m;10,44 m e azimute plano 56°19’31” até o marco M-572, 
de coordenada N = 9.787.143,66m e E = 215.770,79m;1,96 m e azimute 
plano 56°13’44” até o marco M-573, de coordenada N = 9.787.144,75m e 
E = 215.772,42m;0,76 m e azimute plano 52°58’48” até o marco M-574, 
de coordenada N = 9.787.145,21m e E = 215.773,03m;18,83 m e azimu-
te plano 50°05’07” até o marco M-575, de coordenada N = 9.787.157,29m 
e E = 215.787,47m;18,66 m e azimute plano 52°20’16” até o marco 
M-576, de coordenada N = 9.787.168,69m e E = 215.802,24m;19,73 m e 
azimute plano 56°38’25” até o marco M-577, de coordenada N = 
9.787.179,54m e E = 215.818,72m;24,25 m e azimute plano 59°57’22” 
até o marco M-578, de coordenada N = 9.787.191,68m e E = 
215.839,71m;0,27 m e azimute plano 58°40’17” até o marco M-579, de 
coordenada N = 9.787.191,82m e E = 215.839,94m;17,11 m e azimute 
plano 57°47’45” até o marco M-580, de coordenada N = 9.787.200,94m e 
E = 215.854,42m;15,50 m e azimute plano 71°52’51” até o marco M-581, 
de coordenada N = 9.787.205,76m e E = 215.869,15m;14,37 m e azimu-
te plano 83°02’35” até o marco M-582, de coordenada N = 9.787.207,50m 
e E = 215.883,41m;10,91 m e azimute plano 103°40’46” até o marco 
M-583, de coordenada N = 9.787.204,92m e E = 215.894,01m;11,70 m e 
azimute plano 132°05’21” até o marco M-584, de coordenada N = 
9.787.197,08m e E = 215.902,69m;18,38 m e azimute plano 137°52’01” 
até o marco M-585, de coordenada N = 9.787.183,45m e E = 
215.915,02m;0,75 m e azimute plano 135°00’00” até o marco M-586, de 
coordenada N = 9.787.182,92m e E = 215.915,55m;12,41 m e azimute 
plano 131°44’00” até o marco M-587, de coordenada N = 9.787.174,66m 
e E = 215.924,81m;0,24 m e azimute plano 131°38’01” até o marco 
M-588, de coordenada N = 9.787.174,50m e E = 215.924,99m;12,47 m e 
azimute plano 129°35’59” até o marco M-589, de coordenada N = 
9.787.166,55m e E = 215.934,60m;1,17 m e azimute plano 124°54’43” 
até o marco M-590, de coordenada N = 9.787.165,88m e E = 
215.935,56m;0,60 m e azimute plano 117°50’51” até o marco M-591, de 
coordenada N = 9.787.165,60m e E = 215.936,09m;17,17 m e azimute 
plano 115°05’15” até o marco M-592, de coordenada N = 9.787.158,32m 
e E = 215.951,64m;0,27 m e azimute plano 113°44’58” até o marco 
M-593, de coordenada N = 9.787.158,21m e E = 215.951,89m;17,21 m e 
azimute plano 112°45’57” até o marco M-594, de coordenada N = 
9.787.151,55m e E = 215.967,76m;22,40 m e azimute plano 124°35’53” 
até o marco M-595, de coordenada N = 9.787.138,83m e E = 
215.986,20m;19,79 m e azimute plano 127°37’43” até o marco M-596, de 
coordenada N = 9.787.126,75m e E = 216.001,87m;16,88 m e azimute 
plano 128°40’33” até o marco M-597, de coordenada N = 9.787.116,20m 
e E = 216.015,05m;0,86 m e azimute plano 124°36’40” até o marco 

M-598, de coordenada N = 9.787.115,71m e E = 216.015,76m;20,20 m e 
azimute plano 121°37’14” até o marco M-599, de coordenada N = 
9.787.105,12m e E = 216.032,96m;0,20 m e azimute plano 120°27’56” 
até o marco M-600, de coordenada N = 9.787.105,02m e E = 
216.033,13m;1,13 m e azimute plano 115°12’04” até o marco M-601, de 
coordenada N = 9.787.104,54m e E = 216.034,15m;26,21 m e azimute 
plano 110°44’16” até o marco M-602, de coordenada N = 9.787.095,26m 
e E = 216.058,66m;0,97 m e azimute plano 106°11’21” até o marco 
M-603, de coordenada N = 9.787.094,99m e E = 216.059,59m;26,08 m e 
azimute plano 102°26’35” até o marco M-604, de coordenada N = 
9.787.089,37m e E = 216.085,06m;0,30 m e azimute plano 101°41’22” 
até o marco M-605, de coordenada N = 9.787.089,31m e E = 
216.085,35m;0,68 m e azimute plano 97°39’02” até o marco M-606, de 
coordenada N = 9.787.089,22m e E = 216.086,02m;25,60 m e azimute 
plano 94°26’11” até o marco M-607, de coordenada N = 9.787.087,24m e 
E = 216.111,54m;15,34 m e azimute plano 93°35’17” até o marco M-608, 
de coordenada N = 9.787.086,28m e E = 216.126,85m;23,22 m e azimu-
te plano 103°39’11” até o marco M-609, de coordenada N = 9.787.080,80m 
e E = 216.149,41m;0,44 m e azimute plano 101°49’17” até o marco 
M-610, de coordenada N = 9.787.080,71m e E = 216.149,84m;0,41 m e 
azimute plano 98°19’32” até o marco M-611, de coordenada N = 
9.787.080,65m e E = 216.150,25m;25,63 m e azimute plano 96°39’13” 
até o marco M-612, de coordenada N = 9.787.077,68m e E = 
216.175,71m;0,19 m e azimute plano 96°00’32” até o marco M-613, de 
coordenada N = 9.787.077,66m e E = 216.175,90m;17,96 m e azimute 
plano 95°06’38” até o marco M-614, de coordenada N = 9.787.076,06m e 
E = 216.193,79m;14,53 m e azimute plano 105°27’08” até o marco 
M-615, de coordenada N = 9.787.072,19m e E = 216.207,79m;24,56 m e 
azimute plano 121°13’26” até o marco M-616, de coordenada N = 
9.787.059,46m e E = 216.228,79m;0,22 m e azimute plano 120°04’07” 
até o marco M-617, de coordenada N = 9.787.059,35m e E = 
216.228,98m;45,37 m e azimute plano 118°49’09” até o marco M-618, de 
coordenada N = 9.787.037,48m e E = 216.268,73m;1,07 m e azimute 
plano 114°10’45” até o marco M-619, de coordenada N = 9.787.037,04m 
e E = 216.269,71m;0,24 m e azimute plano 109°10’44” até o marco 
M-620, de coordenada N = 9.787.036,96m e E = 216.269,94m;45,91 m e 
azimute plano 108°02’39” até o marco M-621, de coordenada N = 
9.787.022,74m e E = 216.313,59m;0,18 m e azimute plano 106°23’22” 
até o marco M-622, de coordenada N = 9.787.022,69m e E = 
216.313,76m;35,89 m e azimute plano 106°35’32” até o marco M-623, de 
coordenada N = 9.787.012,44m e E = 216.348,16m;0,52 m e azimute 
plano 104°34’27” até o marco M-624, de coordenada N = 9.787.012,31m 
e E = 216.348,66m;32,50 m e azimute plano 102°20’50” até o marco 
M-625, de coordenada N = 9.787.005,36m e E = 216.380,41m;0,25 m e 
azimute plano 101°46’06” até o marco M-626, de coordenada N = 
9.787.005,31m e E = 216.380,65m;31,25 m e azimute plano 100°21’38” 
até o marco M-627, de coordenada N = 9.786.999,69m e E = 
216.411,39m;17,86 m e azimute plano 100°40’51” até o marco M-628, de 
coordenada N = 9.786.996,38m e E = 216.428,94m;0,91 m e azimute 
plano 96°20’25” até o marco M-629, de coordenada N = 9.786.996,28m e 
E = 216.429,84m;0,91 m e azimute plano 89°22’13” até o marco M-630, 
de coordenada N = 9.786.996,29m e E = 216.430,75m;0,90 m e azimute 
plano 81°41’23” até o marco M-631, de coordenada N = 9.786.996,42m e 
E = 216.431,64m;17,22 m e azimute plano 78°04’13” até o marco M-632, 
de coordenada N = 9.786.999,98m e E = 216.448,49m;17,83 m e azimu-
te plano 83°53’00” até o marco M-633, de coordenada N = 9.787.001,88m 
e E = 216.466,22m;34,96 m e azimute plano 91°03’56” até o marco 
M-634, de coordenada N = 9.787.001,23m e E = 216.501,17m;0,16 m e 
azimute plano 90°00’00” até o marco M-635, de coordenada N = 
9.787.001,23m e E = 216.501,33m;38,71 m e azimute plano 89°30’42” 
até o marco M-636, de coordenada N = 9.787.001,56m e E = 
216.540,04m;53,67 m e azimute plano 95°15’37” até o marco M-637, de 
coordenada N = 9.786.996,64m e E = 216.593,48m;34,45 m e azimute 
plano 97°07’15” até o marco M-638, de coordenada N = 9.786.992,37m e 
E = 216.627,66m;42,21 m e azimute plano 98°53’11” até o marco M-639, 
de coordenada N = 9.786.985,85m e E = 216.669,36m;27,53 m e azimu-
te plano 107°35’33” até o marco M-640, de coordenada N = 9.786.977,53m 
e E = 216.695,60m;18,02 m e azimute plano 113°51’45” até o marco 
M-641, de coordenada N = 9.786.970,24m e E = 216.712,08m;16,52 m e 
azimute plano 120°34’16” até o marco M-642, de coordenada N = 
9.786.961,84m e E = 216.726,30m;1,26 m e azimute plano 115°20’46” 
até o marco M-643, de coordenada N = 9.786.961,30m e E = 
216.727,44m;0,68 m e azimute plano 107°06’10” até o marco M-644, de 
coordenada N = 9.786.961,10m e E = 216.728,09m;12,01 m e azimute 
plano 104°25’05” até o marco M-645, de coordenada N = 9.786.958,11m 
e E = 216.739,72m;19,13 m e azimute plano 103°34’17” até o marco 
M-646, de coordenada N = 9.786.953,62m e E = 216.758,32m;16,66 m e 
azimute plano 114°09’54” até o marco M-647, de coordenada N = 
9.786.946,80m e E = 216.773,52m;28,61 m e azimute plano 121°31’25” 
até o marco M-648, de coordenada N = 9.786.931,84m e E = 
216.797,91m;39,05 m e azimute plano 122°12’16” até o marco M-649, de 
coordenada N = 9.786.911,03m e E = 216.830,95m;0,28 m e azimute 
plano 122°00’19” até o marco M-650, de coordenada N = 9.786.910,88m 
e E = 216.831,19m;8,89 m e azimute plano 119°40’51” até o marco 
M-651, de coordenada N = 9.786.906,48m e E = 216.838,91m;0,16 m e 
azimute plano 119°44’42” até o marco M-652, de coordenada N = 
9.786.906,40m e E = 216.839,05m;37,04 m e azimute plano 119°41’35” 
até o marco M-653, de coordenada N = 9.786.888,05m e E = 
216.871,23m;0,22 m e azimute plano 120°04’07” até o marco M-654, de 
coordenada N = 9.786.887,94m e E = 216.871,42m;37,33 m e azimute 
plano 117°55’28” até o marco M-655, de coordenada N = 9.786.870,46m 
e E = 216.904,40m;34,11 m e azimute plano 119°32’27” até o marco 
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M-656, de coordenada N = 9.786.853,64m e E = 216.934,08m;0,18 m e 
azimute plano 116°33’54” até o marco M-657, de coordenada N = 
9.786.853,56m e E = 216.934,24m;38,61 m e azimute plano 118°06’17” 
até o marco M-658, de coordenada N = 9.786.835,37m e E = 
216.968,30m;0,33 m e azimute plano 117°21’00” até o marco M-659, de 
coordenada N = 9.786.835,22m e E = 216.968,59m;45,20 m e azimute 
plano 115°26’53” até o marco M-660, de coordenada N = 9.786.815,80m 
e E = 217.009,40m;42,58 m e azimute plano 119°08’08” até o marco 
M-661, de coordenada N = 9.786.795,07m e E = 217.046,59m;34,74 m e 
azimute plano 118°44’55” até o marco M-662, de coordenada N = 
9.786.778,36m e E = 217.077,05m;29,82 m e azimute plano 124°43’45” 
até o marco M-663, de coordenada N = 9.786.761,37m e E = 
217.101,56m;0,57 m e azimute plano 122°00’19” até o marco M-664, de 
coordenada N = 9.786.761,07m e E = 217.102,04m;0,49 m e azimute 
plano 118°08’30” até o marco M-665, de coordenada N = 9.786.760,84m 
e E = 217.102,47m;17,92 m e azimute plano 116°05’35” até o marco 
M-666, de coordenada N = 9.786.752,96m e E = 217.118,56m;20,86 m e 
azimute plano 118°10’27” até o marco M-667, de coordenada N = 
9.786.743,11m e E = 217.136,95m;34,61 m e azimute plano 118°31’38” 
até o marco M-668, de coordenada N = 9.786.726,58m e E = 
217.167,36m;0,18 m e azimute plano 119°21’28” até o marco M-669, de 
coordenada N = 9.786.726,49m e E = 217.167,52m;20,08 m e azimute 
plano 116°58’24” até o marco M-670, de coordenada N = 9.786.717,38m 
e E = 217.185,42m;23,87 m e azimute plano 122°24’18” até o marco 
M-671, de coordenada N = 9.786.704,59m e E = 217.205,57m;35,45 m e 
azimute plano 130°08’57” até o marco M-672, de coordenada N = 
9.786.681,73m e E = 217.232,67m;21,20 m e azimute plano 129°54’34” 
até o marco M-673, de coordenada N = 9.786.668,13m e E = 
217.248,93m;24,79 m e azimute plano 129°08’23” até o marco M-674, de 
coordenada N = 9.786.652,48m e E = 217.268,16m;17,01 m e azimute 
plano 135°44’19” até o marco M-675, de coordenada N = 9.786.640,30m 
e E = 217.280,03m;23,53 m e azimute plano 137°50’33” até o marco 
M-676, de coordenada N = 9.786.622,86m e E = 217.295,82m;0,95 m e 
azimute plano 133°43’37” até o marco M-677, de coordenada N = 
9.786.622,20m e E = 217.296,51m;0,30 m e azimute plano 129°33’35” 
até o marco M-678, de coordenada N = 9.786.622,01m e E = 
217.296,74m;21,71 m e azimute plano 127°34’19” até o marco M-679, de 
coordenada N = 9.786.608,77m e E = 217.313,95m;24,47 m e azimute 
plano 127°19’44” até o marco M-680, de coordenada N = 9.786.593,93m 
e E = 217.333,41m;18,58 m e azimute plano 128°39’53” até o marco 
M-681, de coordenada N = 9.786.582,32m e E = 217.347,92m;17,85 m e 
azimute plano 135°00’00” até o marco M-682, de coordenada N = 
9.786.569,70m e E = 217.360,54m;13,02 m e azimute plano 142°51’58” 
até o marco M-683, de coordenada N = 9.786.559,32m e E = 
217.368,40m;16,96 m e azimute plano 146°00’36” até o marco M-684, de 
coordenada N = 9.786.545,26m e E = 217.377,88m;0,63 m e azimute 
plano 142°45’55” até o marco M-685, de coordenada N = 9.786.544,76m 
e E = 217.378,26m;20,51 m e azimute plano 140°55’01” até o marco 
M-686, de coordenada N = 9.786.528,84m e E = 217.391,19m;1,27 m e 
azimute plano 135°00’00” até o marco M-687, de coordenada N = 
9.786.527,94m e E = 217.392,09m;0,76 m e azimute plano 127°01’12” 
até o marco M-688, de coordenada N = 9.786.527,48m e E = 
217.392,70m;17,89 m e azimute plano 123°40’20” até o marco M-689, de 
coordenada N = 9.786.517,56m e E = 217.407,59m;1,03 m e azimute 
plano 119°32’20” até o marco M-690, de coordenada N = 9.786.517,05m 
e E = 217.408,49m;1,04 m e azimute plano 111°23’34” até o marco 
M-691, de coordenada N = 9.786.516,67m e E = 217.409,46m;17,26 m e 
azimute plano 106°42’09” até o marco M-692, de coordenada N = 
9.786.511,71m e E = 217.425,99m;0,87 m e azimute plano 102°36’01” 
até o marco M-693, de coordenada N = 9.786.511,52m e E = 
217.426,84m;0,88 m e azimute plano 96°33’25” até o marco M-694, de 
coordenada N = 9.786.511,42m e E = 217.427,71m;0,87 m e azimute 
plano 88°40’59” até o marco M-695, de coordenada N = 9.786.511,44m e 
E = 217.428,58m;16,07 m e azimute plano 85°19’31” até o marco M-696, 
de coordenada N = 9.786.512,75m e E = 217.444,60m;10,00 m e azimu-
te plano 88°20’20” até o marco M-697, de coordenada N = 9.786.513,04m 
e E = 217.454,60m;11,61 m e azimute plano 105°35’34” até o marco 
M-698, de coordenada N = 9.786.509,92m e E = 217.465,78m;14,03 m e 
azimute plano 138°54’09” até o marco M-699, de coordenada N = 
9.786.499,35m e E = 217.475,00m;33,03 m e azimute plano 154°55’28” 
até o marco M-700, de coordenada N = 9.786.469,43m e E = 
217.489,00m;21,88 m e azimute plano 159°55’31” até o marco M-701, de 
coordenada N = 9.786.448,88m e E = 217.496,51m;0,37 m e azimute 
plano 159°37’25” até o marco M-702, de coordenada N = 9.786.448,53m 
e E = 217.496,64m;29,56 m e azimute plano 156°52’12” até o marco 
M-703, de coordenada N = 9.786.421,35m e E = 217.508,25m;18,38 m e 
azimute plano 155°44’58” até o marco M-704, de coordenada N = 
9.786.404,59m e E = 217.515,80m;9,92 m e azimute plano 158°50’32” 
até o marco M-705, de coordenada N = 9.786.395,34m e E = 
217.519,38m;9,77 m e azimute plano 173°14’20” até o marco M-706, de 
coordenada N = 9.786.385,64m e E = 217.520,53m;16,78 m e azimute 
plano 184°14’20” até o marco M-707, de coordenada N = 9.786.368,91m 
e E = 217.519,29m;23,86 m e azimute plano 191°46’34” até o marco 
M-708, de coordenada N = 9.786.345,55m e E = 217.514,42m;0,21 m e 
azimute plano 190°47’03” até o marco M-709, de coordenada N = 
9.786.345,34m e E = 217.514,38m;22,84 m e azimute plano 190°00’39” 
até o marco M-710, de coordenada N = 9.786.322,85m e E = 
217.510,41m;0,12 m e azimute plano 189°27’44” até o marco M-711, de 
coordenada N = 9.786.322,73m e E = 217.510,39m;0,25 m e azimute 
plano 189°05’25” até o marco M-712, de coordenada N = 9.786.322,48m 
e E = 217.510,35m;14,48 m e azimute plano 189°03’32” até o marco 
M-713, de coordenada N = 9.786.308,18m e E = 217.508,07m;1,15 m e 

azimute plano 183°58’46” até o marco M-714, de coordenada N = 
9.786.307,03m e E = 217.507,99m;23,20 m e azimute plano 179°11’06” 
até o marco M-715, de coordenada N = 9.786.283,83m e E = 
217.508,32m;1,11 m e azimute plano 174°51’08” até o marco M-716, de 
coordenada N = 9.786.282,72m e E = 217.508,42m;0,44 m e azimute 
plano 168°10’43” até o marco M-717, de coordenada N = 9.786.282,29m 
e E = 217.508,51m;28,24 m e azimute plano 166°26’28” até o marco 
M-718, de coordenada N = 9.786.254,84m e E = 217.515,13m;0,33 m e 
azimute plano 165°57’50” até o marco M-719, de coordenada N = 
9.786.254,52m e E = 217.515,21m;15,74 m e azimute plano 163°43’47” 
até o marco M-720, de coordenada N = 9.786.239,41m e E = 
217.519,62m;16,76 m e azimute plano 176°45’00” até o marco M-721, de 
coordenada N = 9.786.222,68m e E = 217.520,57m;0,18 m e azimute 
plano 176°49’13” até o marco M-722, de coordenada N = 9.786.222,50m 
e E = 217.520,58m;10,61 m e azimute plano 175°14’27” até o marco 
M-723, de coordenada N = 9.786.211,93m e E = 217.521,46m;9,07 m e 
azimute plano 196°59’45” até o marco M-724, de coordenada N = 
9.786.203,26m e E = 217.518,81m;12,45 m e azimute plano 229°31’43” 
até o marco M-725, de coordenada N = 9.786.195,18m e E = 
217.509,34m;18,91 m e azimute plano 234°07’27” até o marco M-726, de 
coordenada N = 9.786.184,10m e E = 217.494,02m;0,51 m e azimute 
plano 232°13’28” até o marco M-727, de coordenada N = 9.786.183,79m 
e E = 217.493,62m;0,51 m e azimute plano 228°10’47” até o marco 
M-728, de coordenada N = 9.786.183,45m e E = 217.493,24m;16,61 m e 
azimute plano 225°48’18” até o marco M-729, de coordenada N = 
9.786.171,87m e E = 217.481,33m;1,17 m e azimute plano 221°11’09” 
até o marco M-730, de coordenada N = 9.786.170,99m e E = 
217.480,56m;1,18 m e azimute plano 211°07’49” até o marco M-731, de 
coordenada N = 9.786.169,98m e E = 217.479,95m;21,44 m e azimute 
plano 206°33’54” até o marco M-732, de coordenada N = 9.786.150,80m 
e E = 217.470,36m;0,40 m e azimute plano 205°16’40” até o marco 
M-733, de coordenada N = 9.786.150,44m e E = 217.470,19m;28,44 m e 
azimute plano 203°16’31” até o marco M-734, de coordenada N = 
9.786.124,31m e E = 217.458,95m;0,32 m e azimute plano 201°48’05” 
até o marco M-735, de coordenada N = 9.786.124,01m e E = 
217.458,83m;24,43 m e azimute plano 200°38’18” até o marco M-736, de 
coordenada N = 9.786.101,15m e E = 217.450,22m;0,83 m e azimute 
plano 197°33’37” até o marco M-737, de coordenada N = 9.786.100,36m 
e E = 217.449,97m;17,01 m e azimute plano 193°29’49” até o marco 
M-738, de coordenada N = 9.786.083,82m e E = 217.446,00m;0,43 m e 
azimute plano 190°47’03” até o marco M-739, de coordenada N = 
9.786.083,40m e E = 217.445,92m;0,15 m e azimute plano 191°18’36” 
até o marco M-740, de coordenada N = 9.786.083,25m e E = 
217.445,89m;8,70 m e azimute plano 188°43’34” até o marco M-741, de 
coordenada N = 9.786.074,65m e E = 217.444,57m;1,06 m e azimute 
plano 184°18’58” até o marco M-742, de coordenada N = 9.786.073,59m 
e E = 217.444,49m;1,05 m e azimute plano 175°38’35” até o marco 
M-743, de coordenada N = 9.786.072,54m e E = 217.444,57m;17,33 m e 
azimute plano 171°26’23” até o marco M-744, de coordenada N = 
9.786.055,40m e E = 217.447,15m;17,47 m e azimute plano 177°52’05” 
até o marco M-745, de coordenada N = 9.786.037,94m e E = 
217.447,80m;0,50 m e azimute plano 175°25’34” até o marco M-746, de 
coordenada N = 9.786.037,44m e E = 217.447,84m;18,30 m e azimute 
plano 173°47’16” até o marco M-747, de coordenada N = 9.786.019,25m 
e E = 217.449,82m;0,47 m e azimute plano 171°20’51” até o marco 
M-748, de coordenada N = 9.786.018,79m e E = 217.449,89m;0,40 m e 
azimute plano 168°24’28” até o marco M-749, de coordenada N = 
9.786.018,40m e E = 217.449,97m;30,03 m e azimute plano 166°44’12” 
até o marco M-750, de coordenada N = 9.785.989,17m e E = 
217.456,86m;36,72 m e azimute plano 170°11’57” até o marco M-751, de 
coordenada N = 9.785.952,99m e E = 217.463,11m;0,14 m e azimute 
plano 167°54’19” até o marco M-752, de coordenada N = 9.785.952,85m 
e E = 217.463,14m;29,31 m e azimute plano 168°56’49” até o marco 
M-753, de coordenada N = 9.785.924,08m e E = 217.468,76m;1,09 m e 
azimute plano 164°33’37” até o marco M-754, de coordenada N = 
9.785.923,03m e E = 217.469,05m;0,27 m e azimute plano 158°11’55” 
até o marco M-755, de coordenada N = 9.785.922,78m e E = 
217.469,15m;21,06 m e azimute plano 157°52’49” até o marco M-756, de 
coordenada N = 9.785.903,27m e E = 217.477,08m;0,96 m e azimute 
plano 153°26’06” até o marco M-757, de coordenada N = 9.785.902,41m 
e E = 217.477,51m;0,65 m e azimute plano 147°31’44” até o marco 
M-758, de coordenada N = 9.785.901,86m e E = 217.477,86m;22,30 m e 
azimute plano 144°39’23” até o marco M-759, de coordenada N = 
9.785.883,67m e E = 217.490,76m;0,56 m e azimute plano 142°55’37” 
até o marco M-760, de coordenada N = 9.785.883,22m e E = 
217.491,10m;1,27 m e azimute plano 134°40’48” até o marco M-761, de 
coordenada N = 9.785.882,33m e E = 217.492,00m;23,54 m e azimute 
plano 129°17’40” até o marco M-762, de coordenada N = 9.785.867,42m 
e E = 217.510,22m;0,43 m e azimute plano 127°24’19” até o marco 
M-763, de coordenada N = 9.785.867,16m e E = 217.510,56m;17,01 m e 
azimute plano 125°47’32” até o marco M-764, de coordenada N = 
9.785.857,21m e E = 217.524,36m;19,91 m e azimute plano 134°23’23” 
até o marco M-765, de coordenada N = 9.785.843,28m e E = 
217.538,59m;18,18 m e azimute plano 148°05’05” até o marco M-766, de 
coordenada N = 9.785.827,85m e E = 217.548,20m;7,90 m e azimute 
plano 174°15’38” até o marco M-767, de coordenada N = 9.785.819,99m 
e E = 217.548,99m;10,98 m e azimute plano 181°27’39” até o marco 
M-768, de coordenada N = 9.785.809,01m e E = 217.548,71m;11,95 m e 
azimute plano 205°25’42” até o marco M-769, de coordenada N = 
9.785.798,22m e E = 217.543,58m;19,06 m e azimute plano 225°00’00” 
até o marco M-770, de coordenada N = 9.785.784,74m e E = 
217.530,10m;20,47 m e azimute plano 230°03’17” até o marco M-771, de 
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coordenada N = 9.785.771,60m e E = 217.514,41m;11,44 m e azimute 
plano 235°54’25” até o marco M-772, de coordenada N = 9.785.765,19m 
e E = 217.504,94m;13,82 m e azimute plano 245°40’47” até o marco 
M-773, de coordenada N = 9.785.759,50m e E = 217.492,35m;16,74 m e 
azimute plano 259°07’11” até o marco M-774, de coordenada N = 
9.785.756,34m e E = 217.475,91m;15,38 m e azimute plano 258°13’21” 
até o marco M-775, de coordenada N = 9.785.753,20m e E = 
217.460,85m;13,03 m e azimute plano 272°35’40” até o marco M-776, de 
coordenada N = 9.785.753,79m e E = 217.447,83m;16,74 m e azimute 
plano 283°13’22” até o marco M-777, de coordenada N = 9.785.757,62m 
e E = 217.431,53m;14,28 m e azimute plano 282°07’42” até o marco 
M-778, de coordenada N = 9.785.760,62m e E = 217.417,57m;0,83 m e 
azimute plano 278°19’32” até o marco M-779, de coordenada N = 
9.785.760,74m e E = 217.416,75m;0,82 m e azimute plano 272°05’43” 
até o marco M-780, de coordenada N = 9.785.760,77m e E = 
217.415,93m;0,82 m e azimute plano 265°07’15” até o marco M-781, de 
coordenada N = 9.785.760,70m e E = 217.415,11m;18,71 m e azimute 
plano 261°51’25” até o marco M-782, de coordenada N = 9.785.758,05m 
e E = 217.396,59m;0,23 m e azimute plano 262°34’07” até o marco 
M-783, de coordenada N = 9.785.758,02m e E = 217.396,36m;0,25 m e 
azimute plano 258°13’54” até o marco M-784, de coordenada N = 
9.785.757,97m e E = 217.396,12m;31,78 m e azimute plano 257°59’50” 
até o marco M-785, de coordenada N = 9.785.751,36m e E = 
217.365,03m;0,49 m e azimute plano 255°57’50” até o marco M-786, de 
coordenada N = 9.785.751,24m e E = 217.364,55m;20,31 m e azimute 
plano 253°54’12” até o marco M-787, de coordenada N = 9.785.745,61m 
e E = 217.345,04m;0,48 m e azimute plano 253°04’21” até o marco 
M-788, de coordenada N = 9.785.745,47m e E = 217.344,58m;0,93 m e 
azimute plano 245°54’45” até o marco M-789, de coordenada N = 
9.785.745,09m e E = 217.343,73m;16,42 m e azimute plano 242°25’13” 
até o marco M-790, de coordenada N = 9.785.737,49m e E = 
217.329,18m;0,30 m e azimute plano 240°01’06” até o marco M-791, de 
coordenada N = 9.785.737,34m e E = 217.328,92m;0,86 m e azimute 
plano 236°51’52” até o marco M-792, de coordenada N = 9.785.736,87m 
e E = 217.328,20m;17,00 m e azimute plano 232°53’15” até o marco 
M-793, de coordenada N = 9.785.726,61m e E = 217.314,64m;0,35 m e 
azimute plano 230°49’35” até o marco M-794, de coordenada N = 
9.785.726,39m e E = 217.314,37m;1,20 m e azimute plano 225°20’20” 
até o marco M-795, de coordenada N = 9.785.725,55m e E = 
217.313,52m;16,91 m e azimute plano 220°13’35” até o marco M-796, de 
coordenada N = 9.785.712,64m e E = 217.302,60m;0,97 m e azimute 
plano 216°09’29” até o marco M-797, de coordenada N = 9.785.711,86m 
e E = 217.302,03m;31,26 m e azimute plano 212°12’20” até o marco 
M-798, de coordenada N = 9.785.685,41m e E = 217.285,37m;36,07 m e 
azimute plano 218°44’30” até o marco M-799, de coordenada N = 
9.785.657,28m e E = 217.262,80m;0,57 m e azimute plano 215°39’19” 
até o marco M-800, de coordenada N = 9.785.656,82m e E = 
217.262,47m;104,97 m e azimute plano 214°05’34” até o marco M-801, 
de coordenada N = 9.785.569,89m e E = 217.203,63m;82,10 m e azimu-
te plano 215°09’40” até o marco M-802, de coordenada N = 9.785.502,77m 
e E = 217.156,35m;74,88 m e azimute plano 214°23’41” até o marco 
M-803, de coordenada N = 9.785.440,98m e E = 217.114,05m;38,44 m e 
azimute plano 216°16’58” até o marco M-804, de coordenada N = 
9.785.409,99m e E = 217.091,30m;0,49 m e azimute plano 213°21’59” 
até o marco M-805, de coordenada N = 9.785.409,58m e E = 
217.091,03m;41,36 m e azimute plano 212°17’57” até o marco M-806, de 
coordenada N = 9.785.374,62m e E = 217.068,93m;32,26 m e azimute 
plano 214°10’22” até o marco M-807, de coordenada N = 9.785.347,93m 
e E = 217.050,81m;0,47 m e azimute plano 212°00’19” até o marco 
M-808, de coordenada N = 9.785.347,53m e E = 217.050,56m;31,44 m e 
azimute plano 210°21’27” até o marco M-809, de coordenada N = 
9.785.320,40m e E = 217.034,67m;0,84 m e azimute plano 206°52’11” 
até o marco M-810, de coordenada N = 9.785.319,65m e E = 
217.034,29m;15,85 m e azimute plano 203°20’45” até o marco M-811, de 
coordenada N = 9.785.305,10m e E = 217.028,01m;0,41 m e azimute 
plano 201°32’28” até o marco M-812, de coordenada N = 9.785.304,72m 
e E = 217.027,86m;1,01 m e azimute plano 196°06’05” até o marco 
M-813, de coordenada N = 9.785.303,75m e E = 217.027,58m;16,21 m e 
azimute plano 191°44’48” até o marco M-814, de coordenada N = 
9.785.287,88m e E = 217.024,28m;0,91 m e azimute plano 188°13’09” 
até o marco M-815, de coordenada N = 9.785.286,98m e E = 
217.024,15m;0,90 m e azimute plano 180°38’12” até o marco M-816, de 
coordenada N = 9.785.286,08m e E = 217.024,14m;12,59 m e azimute 
plano 176°59’40” até o marco M-817, de coordenada N = 9.785.273,51m 
e E = 217.024,80m;1,10 m e azimute plano 172°09’52” até o marco 
M-818, de coordenada N = 9.785.272,42m e E = 217.024,95m;1,09 m e 
azimute plano 163°33’05” até o marco M-819, de coordenada N = 
9.785.271,37m e E = 217.025,26m;1,10 m e azimute plano 154°49’35” 
até o marco M-820, de coordenada N = 9.785.270,37m e E = 
217.025,73m;1,10 m e azimute plano 145°00’29” até o marco M-821, de 
coordenada N = 9.785.269,47m e E = 217.026,36m; 13,69 m e azimute 
plano 140°55’42” até o marco M-822, de coordenada N = 9.785.258,84m 
e E = 217.034,99m;1,27 m e azimute plano 135°00’00” até o marco 
M-823, de coordenada N = 9.785.257,94m e E = 217.035,89m;0,73 m e 
azimute plano 127°11’05” até o marco M-824, de coordenada N = 
9.785.257,50m e E = 217.036,47m;14,77 m e azimute plano 124°02’42” 
até o marco M-825, de coordenada N = 9.785.249,23m e E = 
217.048,71m;0,49 m e azimute plano 121°45’34” até o marco M-826, de 
coordenada N = 9.785.248,97m e E = 217.049,13m;0,77 m e azimute 
plano 116°53’46” até o marco M-827, de coordenada N = 9.785.248,62m 
e E = 217.049,82m;28,83 m e azimute plano 113°38’23” até o marco 
M-828, de coordenada N = 9.785.237,06m e E = 217.076,23m;28,34 m e 

azimute plano 114°29’39” até o marco M-829, de coordenada N = 
9.785.225,31m e E = 217.102,02m;36,27 m e azimute plano 119°48’34” 
até o marco M-830, de coordenada N = 9.785.207,28m e E = 
217.133,49m;32,66 m e azimute plano 119°40’23” até o marco M-831, de 
coordenada N = 9.785.191,11m e E = 217.161,87m;34,51 m e azimute 
plano 120°57’29” até o marco M-832, de coordenada N = 9.785.173,36m 
e E = 217.191,46m;31,44 m e azimute plano 123°01’04” até o marco 
M-833, de coordenada N = 9.785.156,23m e E = 217.217,82m;0,18 m e 
azimute plano 123°41’24” até o marco M-834, de coordenada N = 
9.785.156,13m e E = 217.217,97m;23,71 m e azimute plano 121°29’54” 
até o marco M-835, de coordenada N = 9.785.143,74m e E = 
217.238,19m;29,97 m e azimute plano 127°08’02” até o marco M-836, de 
coordenada N = 9.785.125,65m e E = 217.262,08m;23,25 m e azimute 
plano 133°16’29” até o marco M-837, de coordenada N = 9.785.109,71m 
e E = 217.279,01m;0,40 m e azimute plano 131°59’14” até o marco 
M-838, de coordenada N = 9.785.109,44m e E = 217.279,31m;0,99 m e 
azimute plano 125°56’32” até o marco M-839, de coordenada N = 
9.785.108,86m e E = 217.280,11m;31,94 m e azimute plano 121°53’01” 
até o marco M-840, de coordenada N = 9.785.091,99m e E = 
217.307,23m;0,20 m e azimute plano 120°27’56” até o marco M-841, de 
coordenada N = 9.785.091,89m e E = 217.307,40m;57,08 m e azimute 
plano 120°16’49” até o marco M-842, de coordenada N = 9.785.063,11m 
e E = 217.356,69m;0,46 m e azimute plano 118°48’39” até o marco 
M-843, de coordenada N = 9.785.062,89m e E = 217.357,09m;52,82 m e 
azimute plano 116°24’18” até o marco M-844, de coordenada N = 
9.785.039,40m e E = 217.404,40m;30,30 m e azimute plano 116°08’32” 
até o marco M-845, de coordenada N = 9.785.026,05m e E = 
217.431,60m;14,91 m e azimute plano 116°34’56” até o marco M-846, de 
coordenada N = 9.785.019,38m e E = 217.444,93m;12,10 m e azimute 
plano 119°03’50” até o marco M-847, de coordenada N = 9.785.013,50m 
e E = 217.455,51m;0,92 m e azimute plano 115°10’04” até o marco 
M-848, de coordenada N = 9.785.013,11m e E = 217.456,34m;0,91 m e 
azimute plano 107°50’25” até o marco M-849, de coordenada N = 
9.785.012,83m e E = 217.457,21m;0,92 m e azimute plano 100°41’47” 
até o marco M-850, de coordenada N = 9.785.012,66m e E = 
217.458,11m;10,39 m e azimute plano 96°34’40” até o marco M-851, de 
coordenada N = 9.785.011,47m e E = 217.468,43m;1,07 m e azimute 
plano 92°08’27” até o marco M-852, de coordenada N = 9.785.011,43m e 
E = 217.469,50m;1,08 m e azimute plano 83°04’22” até o marco M-853, 
de coordenada N = 9.785.011,56m e E = 217.470,57m;1,07 m e azimute 
plano 74°47’31” até o marco M-854, de coordenada N = 9.785.011,84m e 
E = 217.471,60m;10,57 m e azimute plano 70°11’35” até o marco M-855, 
de coordenada N = 9.785.015,42m e E = 217.481,54m;1,11 m e azimute 
plano 65°30’48” até o marco M-856, de coordenada N = 9.785.015,88m e 
E = 217.482,55m;1,11 m e azimute plano 56°44’19” até o marco M-857, 
de coordenada N = 9.785.016,49m e E = 217.483,48m;1,12 m e azimute 
plano 47°10’29” até o marco M-858, de coordenada N = 9.785.017,25m e 
E = 217.484,30m;13,67 m e azimute plano 42°42’59” até o marco M-859, 
de coordenada N = 9.785.027,29m e E = 217.493,57m;11,60 m e azimu-
te plano 48°48’34” até o marco M-860, de coordenada N = 9.785.034,93m 
e E = 217.502,30m;16,30 m e azimute plano 59°54’38” até o marco 
M-861, de coordenada N = 9.785.043,10m e E = 217.516,40m;18,05 m e 
azimute plano 67°17’06” até o marco M-862, de coordenada N = 
9.785.050,07m e E = 217.533,05m;33,96 m e azimute plano 67°19’51” 
até o marco M-863, de coordenada N = 9.785.063,16m e E = 
217.564,39m;29,16 m e azimute plano 67°37’46” até o marco M-864, de 
coordenada N = 9.785.074,26m e E = 217.591,36m;0,78 m e azimute 
plano 64°05’37” até o marco M-865, de coordenada N = 9.785.074,60m e 
E = 217.592,06m;55,32 m e azimute plano 61°13’30” até o marco M-866, 
de coordenada N = 9.785.101,23m e E = 217.640,55m;0,32 m e azimute 
plano 60°15’18” até o marco M-867, de coordenada N = 9.785.101,39m e 
E = 217.640,83m;38,61 m e azimute plano 57°55’54” até o marco M-868, 
de coordenada N = 9.785.121,89m e E = 217.673,55m;31,85 m e azimu-
te plano 62°10’19” até o marco M-869, de coordenada N = 9.785.136,76m 
e E = 217.701,72m;7,20 m e azimute plano 65°21’30” até o marco M-870, 
de coordenada N = 9.785.139,76m e E = 217.708,26m;10,53 m e azimu-
te plano 112°57’47” até o marco M-871, de coordenada N = 9.785.135,65m 
e E = 217.717,96m;20,69 m e azimute plano 122°48’24” até o marco 
M-872, de coordenada N = 9.785.124,44m e E = 217.735,35m;16,44 m e 
azimute plano 122°09’11” até o marco M-873, de coordenada N = 
9.785.115,69m e E = 217.749,27m;0,27 m e azimute plano 121°19’43” 
até o marco M-874, de coordenada N = 9.785.115,55m e E = 
217.749,50m;0,63 m e azimute plano 117°22’40” até o marco M-875, de 
coordenada N = 9.785.115,26m e E = 217.750,06m;17,93 m e azimute 
plano 114°51’52” até o marco M-876, de coordenada N = 9.785.107,72m 
e E = 217.766,33m;0,59 m e azimute plano 111°48’05” até o marco 
M-877, de coordenada N = 9.785.107,50m e E = 217.766,88m;0,32 m e 
azimute plano 110°08’11” até o marco M-878, de coordenada N = 
9.785.107,39m e E = 217.767,18m;19,86 m e azimute plano 107°20’25” 
até o marco M-879, de coordenada N = 9.785.101,47m e E = 
217.786,14m;23,80 m e azimute plano 109°01’43” até o marco M-880, de 
coordenada N = 9.785.093,71m e E = 217.808,64m;25,15 m e azimute 
plano 116°10’04” até o marco M-881, de coordenada N = 9.785.082,62m 
e E = 217.831,21m;21,97 m e azimute plano 124°31’19” até o marco 
M-882, de coordenada N = 9.785.070,17m e E = 217.849,31m;19,56 m e 
azimute plano 135°00’00” até o marco M-883, de coordenada N = 
9.785.056,34m e E = 217.863,14m;0,61 m e azimute plano 132°20’13” 
até o marco M-884, de coordenada N = 9.785.055,93m e E = 
217.863,59m;0,55 m e azimute plano 128°20’00” até o marco M-885, de 
coordenada N = 9.785.055,59m e E = 217.864,02m;13,66 m e azimute 
plano 125°29’38” até o marco M-886, de coordenada N = 9.785.047,66m 
e E = 217.875,14m;0,68 m e azimute plano 122°59’19” até o marco 
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M-887, de coordenada N = 9.785.047,29m e E = 217.875,71m;0,55 m e 
azimute plano 117°57’03” até o marco M-888, de coordenada N = 
9.785.047,03m e E = 217.876,20m;17,58 m e azimute plano 115°23’56” 
até o marco M-889, de coordenada N = 9.785.039,49m e E = 
217.892,08m;0,87 m e azimute plano 112°09’59” até o marco M-890, de 
coordenada N = 9.785.039,16m e E = 217.892,89m;0,87 m e azimute 
plano 104°40’35” até o marco M-891, de coordenada N = 9.785.038,94m 
e E = 217.893,73m;0,87 m e azimute plano 97°17’20” até o marco M-892, 
de coordenada N = 9.785.038,83m e E = 217.894,59m;17,11 m e azimu-
te plano 93°59’16” até o marco M-893, de coordenada N = 9.785.037,64m 
e E = 217.911,66m;0,49 m e azimute plano 92°20’14” até o marco M-894, 
de coordenada N = 9.785.037,62m e E = 217.912,15m;0,32 m e azimute 
plano 88°12’36” até o marco M-895, de coordenada N = 9.785.037,63m e 
E = 217.912,47m;25,43 m e azimute plano 87°19’03” até o marco M-896, 
de coordenada N = 9.785.038,82m e E = 217.937,87m;0,90 m e azimute 
plano 83°35’21” até o marco M-897, de coordenada N = 9.785.038,92m e 
E = 217.938,76m;43,42 m e azimute plano 80°01’32” até o marco M-898, 
de coordenada N = 9.785.046,44m e E = 217.981,52m;60,11 m e azimu-
te plano 81°39’30” até o marco M-899, de coordenada N = 9.785.055,16m 
e E = 218.040,99m;25,54 m e azimute plano 81°07’27” até o marco 
M-900, de coordenada N = 9.785.059,10m e E = 218.066,22m;44,59 m e 
azimute plano 84°26’25” até o marco M-901, de coordenada N = 
9.785.063,42m e E = 218.110,60m;55,67 m e azimute plano 88°46’31” 
até o marco M-902, de coordenada N = 9.785.064,61m e E = 
218.166,26m;63,39 m e azimute plano 89°17’10” até o marco M-903, de 
coordenada N = 9.785.065,40m e E = 218.229,65m;38,39 m e azimute 
plano 90°34’55” até o marco M-904, de coordenada N = 9.785.065,01m e 
E = 218.268,04m;38,54 m e azimute plano 97°33’30” até o marco M-905, 
de coordenada N = 9.785.059,94m e E = 218.306,25m;32,58 m e azimu-
te plano 101°50’52” até o marco M-906, de coordenada N = 9.785.053,25m 
e E = 218.338,14m;0,24 m e azimute plano 102°15’53” até o marco 
M-907, de coordenada N = 9.785.053,20m e E = 218.338,37m;1,06 m e 
azimute plano 95°23’22” até o marco M-908, de coordenada N = 
9.785.053,10m e E = 218.339,43m;17,85 m e azimute plano 91°17’01” 
até o marco M-909, de coordenada N = 9.785.052,70m e E = 
218.357,28m;0,88 m e azimute plano 87°23’51” até o marco M-910, de 
coordenada N = 9.785.052,74m e E = 218.358,16m;0,88 m e azimute 
plano 80°13’03” até o marco M-911, de coordenada N = 9.785.052,89m e 
E = 218.359,03m;0,89 m e azimute plano 73°36’38” até o marco M-912, 
de coordenada N = 9.785.053,14m e E = 218.359,88m;15,74 m e azimu-
te plano 69°16’25” até o marco M-913, de coordenada N = 9.785.058,71m 
e E = 218.374,60m;1,13 m e azimute plano 64°20’27” até o marco M-914, 
de coordenada N = 9.785.059,20m e E = 218.375,62m;0,84 m e azimute 
plano 56°41’22” até o marco M-915, de coordenada N = 9.785.059,66m e 
E = 218.376,32m;17,86 m e azimute plano 53°08’58” até o marco M-916, 
de coordenada N = 9.785.070,37m e E = 218.390,61m;0,38 m e azimute 
plano 51°20’25” até o marco M-917, de coordenada N = 9.785.070,61m e 
E = 218.390,91m;1,02 m e azimute plano 45°47’45” até o marco M-918, 
de coordenada N = 9.785.071,32m e E = 218.391,64m;33,46 m e azimu-
te plano 41°37’56” até o marco M-919, de coordenada N = 9.785.096,33m 
e E = 218.413,87m;0,18 m e azimute plano 42°42’34” até o marco M-920, 
de coordenada N = 9.785.096,46m e E = 218.413,99m;23,08 m e azimu-
te plano 40°11’02” até o marco M-921, de coordenada N = 9.785.114,09m 
e E = 218.428,88m;15,99 m e azimute plano 44°58’29” até o marco 
M-922, de coordenada N = 9.785.125,40m e E = 218.440,18m;1,16 m e 
azimute plano 40°26’24” até o marco M-923, de coordenada N = 
9.785.126,28m e E = 218.440,93m;1,15 m e azimute plano 30°47’36” até 
o marco M-924, de coordenada N = 9.785.127,27m e E = 218.441,52m;19,88 
m e azimute plano 26°02’58” até o marco M-925, de coordenada N = 
9.785.145,13m e E = 218.450,25m;0,23 m e azimute plano 25°27’48” até 
o marco M-926, de coordenada N = 9.785.145,34m e E = 218.450,35m;41,72 
m e azimute plano 24°07’12” até o marco M-927, de coordenada N = 
9.785.183,42m e E = 218.467,40m;41,74 m e azimute plano 24°37’29” 
até o marco M-928, de coordenada N = 9.785.221,36m e E = 
218.484,79m;35,02 m e azimute plano 26°51’28” até o marco M-929, de 
coordenada N = 9.785.252,60m e E = 218.500,61m;0,77 m e azimute 
plano 23°53’11” até o marco M-930, de coordenada N = 9.785.253,30m e 
E = 218.500,92m;16,99 m e azimute plano 20°32’11” até o marco M-931, 
de coordenada N = 9.785.269,21m e E = 218.506,88m;0,33 m e azimute 
plano 19°32’12” até o marco M-932, de coordenada N = 9.785.269,52m e 
E = 218.506,99m;17,07 m e azimute plano 17°35’47” até o marco M-933, 
de coordenada N = 9.785.285,79m e E = 218.512,15m;0,52 m e azimute 
plano 15°38’32” até o marco M-934, de coordenada N = 9.785.286,29m e 
E = 218.512,29m;22,44 m e azimute plano 13°17’35” até o marco M-935, 
de coordenada N = 9.785.308,13m e E = 218.517,45m;25,75 m e azimu-
te plano 13°11’59” até o marco M-936, de coordenada N = 9.785.333,20m 
e E = 218.523,33m;20,49 m e azimute plano 18°44’08” até o marco 
M-937, de coordenada N = 9.785.352,60m e E = 218.529,91m;15,58 m e 
azimute plano 41°19’52” até o marco M-938, de coordenada N = 
9.785.364,30m e E = 218.540,20m;20,33 m e azimute plano 48°48’32” 
até o marco M-939, de coordenada N = 9.785.377,69m e E = 
218.555,50m;31,22 m e azimute plano 53°42’10” até o marco M-940, de 
coordenada N = 9.785.396,17m e E = 218.580,66m;0,46 m e azimute 
plano 52°07’30” até o marco M-941, de coordenada N = 9.785.396,45m e 
E = 218.581,02m;0,35 m e azimute plano 48°30’13” até o marco M-942, 
de coordenada N = 9.785.396,68m e E = 218.581,28m;22,75 m e azimu-
te plano 47°07’11” até o marco M-943, de coordenada N = 9.785.412,16m 
e E = 218.597,95m;0,60 m e azimute plano 44°19’33” até o marco M-944, 
de coordenada N = 9.785.412,59m e E = 218.598,37m;28,40 m e azimu-
te plano 42°10’29” até o marco M-945, de coordenada N = 9.785.433,64m 
e E = 218.617,44m;35,21 m e azimute plano 41°47’15” até o marco 
M-946, de coordenada N = 9.785.459,89m e E = 218.640,90m;31,45 m e 

azimute plano 40°55’31” até o marco M-947, de coordenada N = 
9.785.483,65m e E = 218.661,50m;8,83 m e azimute plano 42°53’21” até 
o marco M-948, de coordenada N = 9.785.490,12m e E = 218.667,51m;21,25 
m e azimute plano 42°55’16” até o marco M-949, de coordenada N = 
9.785.505,68m e E = 218.681,98m;21,71 m e azimute plano 54°07’40” 
até o marco M-950, de coordenada N = 9.785.518,40m e E = 
218.699,57m;18,83 m e azimute plano 64°24’54” até o marco M-951, de 
coordenada N = 9.785.526,53m e E = 218.716,55m;23,49 m e azimute 
plano 77°05’16” até o marco M-952, de coordenada N = 9.785.531,78m e 
E = 218.739,45m;17,60 m e azimute plano 86°21’02” até o marco M-953, 
de coordenada N = 9.785.532,90m e E = 218.757,01m;21,33 m e azimu-
te plano 95°00’08” até o marco M-954, de coordenada N = 9.785.531,04m 
e E = 218.778,26m;20,03 m e azimute plano 108°47’16” até o marco 
M-955, de coordenada N = 9.785.524,59m e E = 218.797,22m;16,00 m e 
azimute plano 110°13’29” até o marco M-956, de coordenada N = 
9.785.519,06m e E = 218.812,23m;1,14 m e azimute plano 105°15’18” 
até o marco M-957, de coordenada N = 9.785.518,76m e E = 
218.813,33m;17,02 m e azimute plano 100°48’06” até o marco M-958, de 
coordenada N = 9.785.515,57m e E = 218.830,05m;1,26 m e azimute 
plano 94°59’22” até o marco M-959, de coordenada N = 9.785.515,46m e 
E = 218.831,31m;1,02 m e azimute plano 86°04’27” até o marco M-960, 
de coordenada N = 9.785.515,53m e E = 218.832,33m;13,64 m e azimu-
te plano 81°36’30” até o marco M-961, de coordenada N = 9.785.517,52m 
e E = 218.845,82m;0,20 m e azimute plano 81°28’09” até o marco M-962, 
de coordenada N = 9.785.517,55m e E = 218.846,02m;1,24 m e azimute 
plano 75°04’07” até o marco M-963, de coordenada N = 9.785.517,87m e 
E = 218.847,22m;30,90 m e azimute plano 69°42’00” até o marco M-964, 
de coordenada N = 9.785.528,59m e E = 218.876,20m;0,26 m e azimute 
plano 67°22’48” até o marco M-965, de coordenada N = 9.785.528,69m e 
E = 218.876,44m;36,49 m e azimute plano 67°37’27” até o marco M-966, 
de coordenada N = 9.785.542,58m e E = 218.910,18m;0,75 m e azimute 
plano 64°47’56” até o marco M-967, de coordenada N = 9.785.542,90m e 
E = 218.910,86m;19,89 m e azimute plano 61°22’24” até o marco M-968, 
de coordenada N = 9.785.552,43m e E = 218.928,32m;0,17 m e azimute 
plano 61°55’39” até o marco M-969, de coordenada N = 9.785.552,51m e 
E = 218.928,47m;0,62 m e azimute plano 57°36’01” até o marco M-970, 
de coordenada N = 9.785.552,84m e E = 218.928,99m;19,37 m e azimu-
te plano 55°00’20” até o marco M-971, de coordenada N = 9.785.563,95m 
e E = 218.944,86m;0,61 m e azimute plano 52°56’36” até o marco M-972, 
de coordenada N = 9.785.564,32m e E = 218.945,35m;0,90 m e azimute 
plano 46°21’11” até o marco M-973, de coordenada N = 9.785.564,94m e 
E = 218.946,00m;20,55 m e azimute plano 42°38’02” até o marco M-974, 
de coordenada N = 9.785.580,06m e E = 218.959,92m;41,98 m e azimu-
te plano 41°56’55” até o marco M-975, de coordenada N = 9.785.611,28m 
e E = 218.987,98m;37,97 m e azimute plano 45°24’58” até o marco 
M-976, de coordenada N = 9.785.637,93m e E = 219.015,02m;44,48 m e 
azimute plano 49°59’53” até o marco M-977, de coordenada N = 
9.785.666,52m e E = 219.049,09m;33,47 m e azimute plano 55°00’49” 
até o marco M-978, de coordenada N = 9.785.685,71m e E = 
219.076,51m;19,68 m e azimute plano 57°14’19” até o marco M-979, de 
coordenada N = 9.785.696,36m e E = 219.093,06m;0,89 m e azimute 
plano 54°09’44” até o marco M-980, de coordenada N = 9.785.696,88m e 
E = 219.093,78m;0,61 m e azimute plano 47°39’47” até o marco M-981, 
de coordenada N = 9.785.697,29m e E = 219.094,23m;21,97 m e azimu-
te plano 44°58’54” até o marco M-982, de coordenada N = 9.785.712,83m 
e E = 219.109,76m;12,50 m e azimute plano 43°48’02” até o marco 
M-983, de coordenada N = 9.785.721,85m e E = 219.118,41m;9,99 m e 
azimute plano 56°18’36” até o marco M-984, de coordenada N = 
9.785.727,39m e E = 219.126,72m;8,33 m e azimute plano 90°00’00” até 
o marco M-985, de coordenada N = 9.785.727,39m e E = 219.135,05m;16,23 
m e azimute plano 107°12’24” até o marco M-986, de coordenada N = 
9.785.722,59m e E = 219.150,55m;13,76 m e azimute plano 109°58’34” 
até o marco M-987, de coordenada N = 9.785.717,89m e E = 
219.163,48m;0,21 m e azimute plano 109°17’24” até o marco M-988, de 
coordenada N = 9.785.717,82m e E = 219.163,68m; 17,57 m e azimute 
plano 108°16’49” m até o marco M-001, ponto inicial da descrição deste 
perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sis-
tema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº 45°00’, fuso -23, tendo 
como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção U T M.
II – Ressalvar que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas in-
cidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de Mãe do rio.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 750797

.

.

errata
.

errata do terMo aditiVo ao terMo de eXecUÇÃo 
desceNtraLiZada doe Nº 34.825, de 11/01/2022, SEcrETaria 
dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS, SENdo:
TorNar SEM EfEiTo a ViGÊNcia dE 15.12.2021 a 14.12.2022.

Protocolo: 750661
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diÁria
.

Portaria Nº423/2022 de 13/01/2022
objetivo: Para atender a ação de Entrega de Títulos,
no município de São francisco do Pará.
Período: 13 a 15/01/2022 (2,5) diárias
Servidores:
-5956063/1- Hellen Siglia demetrio Barros (Téc.-dEaf)
-5961495/1- Edinilson araújo de Moraes (ass. administrativo)
-5933216/3- Marcos fabricio da costa Mattos (ass. administrativo)
-5926234/2- larissa ferreira dos Santos (ass. administrativo)
-5941950/2- Wilson Soares da Vera cruz (Motorista)
ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 750729

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 0388/2022
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;
considerando o PaE nº 2022/2625, datado de 03.01.2022;
rESolVE:
coNcEdEr, o usufruto de 30(trinta) dias de gozo de férias, à servidora, 
Soraia dE fáTiMa da crUZ oliVEira , coordenadora de cadastro de 
imóveis rurais, matrícula nº 55589494/5, no período de 04.01.2022 a 
02.02.2022, férias programadas para 01.07.2021 a 30.07.2021,aquisitivo 
de 17.01.2020 a 16.01.2021, concedidas através da PorTaria Nº 0742/21 
de 07.06.2021 e publicada no doE nº 34.610 de 14.06.2021, transferidas 
através da PorTaria Nº 1000/21 de 22.07.2021, publicada no doE 
nº  34.650 de 26.07.2021.
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará–iTErPa, em 11 de 
janeiro de 2022

Protocolo: 750928

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstitUto de terras do ParÁ – iterPa                        
13 de JaNeiro de 2022

eXtrato de acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica PreFeitrUa 
MUNiciPaL de aBaetetUBa/ iterPa.

Espécie: TErMo dE cooPEraÇÃo TÉcNica QUE ENTrE Si cElEBraM o 
iNSTiTUTo dE TErraS do Pará iTErPa E a PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
aBaETETUBa, através da Prefeitura Municipal de abaetetuba e o instituto 
de Terras do Pará–iTErPa. objeto: conjugar esforços e adotar medidas 
conjuntas visando cadastro, demarcação e georreferenciamento de lotes 
urbanos em glebas estaduais, no âmbito das ações de regularização fundi-
ária urbana e rural a serem desenvolvidas pelo Município de abatetuba em 
cooperação com o instituto de Terras do Pará.
Vigência: o prazo de vigência deste acordo será de 2 (dois) anos, a contar 
da publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).
Signatários: francineti Maria rodrigues carvalho–Prefeita Municipal de 
abaetetuba e Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente do instituto de Terras 
do Pará – iTErPa.

Protocolo: 750733

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 0038/2022 – adeParÁ, 
de 13 de JaNeiro de 2022.

a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará, por meio 
de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a Gerente da 
área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmente conferidas 
pelo artigo 15, inciso Vii e artigo 18, inciso XiX do decreto Estadual nº 393 
de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 88 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994, a apresentação da certidão de Nascimento do 
(a) nascituro e ainda o atestado com crM Nº 5839;
rESolVE:
i - coNcEdEr à servidora raYaNE rocHa PErEira, Matrícula nº 
5943809/1, ocupante do cargo de auxiliar de campo, lotada na adEPará, 
180 dias de licença maternidade, no período de 31/12/2021 a 28/06/2022;

ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 13/01/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa
Gerente da área de Gestão de Pessoas.
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 750878

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

PreGÃo eLetrôNico Nº 005/2022
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de equipa-
mentos de informática.
Entrega do Edital, disponível a partir do dia 14/01/2022
https://www.gov.br/compras/pt-br; www.semas.pa.gov.br; www.com-
praspara.pa.gov.br
local de abertura: www.gov.br/compras/pt-br
data de abertura: 26/01/2022 às 10:00 h (horário de Brasília)
14 de janeiro de 2022.
aziel Moraes da luz
PrEGoEiro oficial - SEMaS/Pa

Protocolo: 751028

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 006/2021-seMas/Pa
coNtrato Nº 022/2017- seMas/Pa

ProcESSo SiMlaM N° 2017/6005-SEMaS/Pa
alTEraÇÃo dE cláUSUla coNTraTUal
ProcESSo PaE Nº 2020/912201-SEMaS/Pa
objeto: a alteração do contrato nº 022/2017, prevendo cláusula de atu-
alização de preços, nos termos do art. 25, §2º do decreto Estadual nº 
991/2020.
assinatura: 11/01/2022
contratado: TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a (cNPJ/Mf n° 03.506.307/0001-
57)
Endereço: rua Machado de assis, n° 50, Edifício 02, Bairro Santa lúcia, 
cEP 93.700-000, telefone e fax (51) 39202200 ramal 8267/8273,(11) 
30664231, (11) 30664340, e-mail: licitacoes@edenred.com, gestao.fiscal
-br@edenred.com
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 750758
terMo aditiVo Nº 007/2021-seMas/Pa

coNtrato Nº 022/2017- seMas/Pa
rEf. rEaJUSTE
ProcESSo PaE Nº 2020/912201-SEMaS/Pa
objeto: a alteração do valor do contrato nº 022 /2017,considerando a 
revisão dos valores dos combustíveis fixados pela PORTARIA Nº 172/2021- 
GS/SEPlad, de 29 de outubro de 2021.
assinatura: 11/01/2022
dotação orçamentária: UNidadE: 27102 GESTÃo: 00001 PTrES: 
274668 – foNTE: 0116002169 / 03116002169– ElEMENTo: 339030 P i: 
4120004668c; aÇÃo: 224548
contratado: TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a (cNPJ/Mf n° 03.506.307/0001-
57)
Endereço: rua Machado de assis, n° 50, Edifício 02, Bairro Santa lúcia, 
cEP 93.700-000, telefone e fax (51) 39202200 ramal 8267/8273,(11) 
30664231, (11) 30664340, e-mail: licitacoes@edenred.com, gestao.fiscal
-br@edenred.com
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 750761

.

.

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

terMo de rescisÃo coNtratUaL UNiLateraL
contrato: 030/2017 – SEMaS/Pa
Processo: PaE 2020/353064 - SEMaS/Pa
data da rescisão do contrato: a contar do dia31/08/2021, conforme noti-
ficação entregue à contratada
data de assinatura da rescisão: 12/01/2022
Justificativa: A presente Rescisão decorre de Interesse Público e funda-
menta-se nos artigos 78, Xii e 79, i da lei 8.666/1993, a contar do dia 31 
de agosto de 2021.
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contratado: Empresa TEcNoSET iNforMáTica ProdUToS E SErViÇoS 
lTda (cNPJ nº 64.799.539/0001-35).
Endereço: rua Tamoios nº 246, Jardim aeroporto, cEP: 04.630-000, São 
Paulo/SP, telefone: (11) 2808-7800/ (11) 2808-7887/ 0800.7701917.
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida - Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 750783

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 34305/2012
NoME do iNfraTor: airToN loPES dE SoUZa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 do paragrafo 1º do decreto 
federal 6.514/2008 c/c art. 225§ 4° da constituição federal de 1988, em 
consonância com o art. 46 da lei n° 9.605-98 lei de crimes ambientais 
art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 2226/2012/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que torna o auto 
incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as forma-
lidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 36647/2013
NoME do iNfraTor: M.E.c iNdUSTria E coMErcio dE MadEiraS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82 do decreto federal 
6.514/2008 , em consonância com o art. 70 da lei federal n° 9.605-98 lei 
de crimes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 2285/2013/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que torna o auto 
incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as forma-
lidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 19489/2013
NoME do iNfraTor: MarcElo ZaNEla
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art.43 do decreto federal 
6.514/2008 , em consonância com o art. 70 da lei federal n° 9.605-98 lei 
de crimes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 6184/2013/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que torna o auto 
incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as forma-
lidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 4654/2014
NoME do iNfraTor: EfrEiM fUrlaM-faZENda 2 irMÃoS
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 do paragrafo 1º e 2º do 
decreto federal 6.514/2008 c/c art. 225§ 4° da constituição federal de 
1988, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de crimes 
ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 6150/2014/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que torna o auto 
incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as forma-
lidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 31855/2013
NoME do iNfraTor: SUElY TEiXEira da coSTa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 53 do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de cri-
mes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de in-
fração n°6631/2013/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 25258/2012
NoME do iNfraTor: GildENESio JoSÉ VarEla
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de cri-
mes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de in-
fração n°2092/2012/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 24361/2012
NoME do iNfraTor: aloiSo alVES dE SoUZa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de cri-
mes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de in-
fração n°2016/2012/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 10489/2018
NoME do iNfraTor: WaldoMiro BUENo dE liMa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de cri-
mes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de in-
fração n°3521/2016/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 4669/2015
NoME do iNfraTor: JUlio cESar MENdES BEZErra
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de cri-
mes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de in-
fração n°2629/2014/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 24353/2015
NoME do iNfraTor: iVaNEi SaNToS dE carValHo
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal 
6.514/2008 e art. 225 § 4° c.f /88, em consonância com o art. 70 da lei 
n° 9.605-98 lei de crimes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de in-
fração n°7001/7299/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 5118/2015
NoME do iNfraTor: JoSE Mario laZaraNi
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82 do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de cri-
mes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de in-
fração n°2697/2015/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:623/2013
NoME do iNfraTor: carVoaria M E S lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 do paragrafo 1° decreto 
federal 6.514/2008, e art. 2° e 3° da lei 9605/1998, em consonância com 
o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de crimes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de in-
fração n°2133/2012/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 4803/2014
NoME do iNfraTor: SilVa MarcoS E cia lTda.
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i, e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93, do decreto federal 
6514/2008, em consonancia com art. 66 da lei federal 9605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 2407/2013/GEflor, ante a incidência da prescrição , nos termos do 
art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
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eXtrato de decisÃo
ProcESSo:4653/2014
NoME do iNfraTor: EfrEiM fUrlaN- faZENda 2 irMÃoS
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 do paragrafo 1° e 2° decre-
to federal 6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 
lei de crimes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de in-
fração n°6647/2014/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:38252/2013
NoME do iNfraTor: GENESiS TErraPlENaGEM E rEflorESTaMENTo
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82 decreto federal 6.514/2008, 
em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de crimes ambientais 
art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de in-
fração n°2345/2013/GErad, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:34082/2011
NoME do iNfraTor: BraSil VErdE ProdUToS florESTaiS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de cri-
mes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de in-
fração n°3490/2011/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:8304/2016
NoME do iNfraTor: KElViSoN dE MoUra araUJo
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82 do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de cri-
mes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n°7001/8146/2016/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:160/2011
NoME do iNfraTor: Jadir da SilVa MaToS
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 70 do decreto federal 
6.514/2008, e art. 2° e 3° da lei 9605/1998, em consonância com o art. 
51 da lei n° 9.514-08 lei de crimes ambientais art. 225 /1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de in-
fração n°3270/2010/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:33013/2015
NoME do iNfraTor: lUciValdo dE SoUZa oliVEira
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 do paragrafo 1° decreto 
federal 6.514/2008, e art. 2° e 3° da lei 9605/1998, em consonância com 
o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de crimes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n°7001/08602/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que o 
auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:15109/2012
NoME do iNfraTor: JoSÉ MarTiNS PiMENTEl
iNfraÇÃo: art. 118, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 do paragrafo 1° e 2° decre-
to federal 6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 
lei de crimes ambientais art. 225 /1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de in-
fração n°3811/2012/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:23057/2013
NoME do iNfraTor: MadEirEira Paricá lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82 do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de cri-
mes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de in-
fração n°6112/2013/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:4075/2014
NoME do iNfraTor: d MEira SaNToS ME
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 do paragrafo 1° decreto 
federal 6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei 
de crimes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de in-
fração n°2406/2013/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:25782/2014
NoME do iNfraTor: JoÃo EliaS GoMES doS rEiS
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 77 do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal n° 9.605/1998, 
e crimes ambientais art. 225 /1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
2524/2014/GEflor, ante a incidência da prescrição da pretenção execu-
toria, nos termos do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 e sumula 
467-STJ, o que torna o auto em comento incapaz de produzir efeitos. Sen-
do este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:3869/2012
NoME do iNfraTor: aNdrEa S. liMa E cia lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 do paragrafo 1° decreto 
federal 6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei 
de crimes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de in-
fração n°2456/2012/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:31303/2011
NoME do iNfraTor: NorTH ParadiSE coNSTrUTora E iNcorPora-
dora lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 da lei Estadual n° 
5887/1995, em consonância com a resolução do coNaMa, n° 237, 
19/12/1997.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de in-
fração n°1828/2011/GEdad, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:1297/2014
NoME do iNfraTor: a P alMEida dE oliVEira
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82 do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de cri-
mes ambientais art. 225 /1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
2268/2013/GErad, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos termos 
do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que o auto incapaz 
de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades 
legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:4757/2011
NoME do iNfraTor: ViVo S a
iNfraÇÃo: art. 118, inciso i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 do decreto Estadual 
5887/1997, em consonância com o art. 66 do decreto federal 6514/2008.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de in-
fração n°1742/2011/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.
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eXtrato de decisÃo
ProcESSo:16810/2012
NoME do iNfraTor: EliZEU fErrEira da SilVa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43 decreto federal 6.514/2008, 
em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de crimes ambientais 
art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de in-
fração n°1910/2012/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:12903/2014
NoME do iNfraTor: W f iNdUSTria coMErcio E TraNSPorTE dE Ma-
dEiraS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 do paragrafo 1° decreto 
federal 6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei 
de crimes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de in-
fração n°6483/2014/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:20631/2016
NoME do iNfraTor: roSiVaN MENdES TEiXEira
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43 do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de cri-
mes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 3700/2016/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que o 
auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:32636/2015
NoME do iNfraTor: MadEirEira aracrUZ lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82 do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o paragrafo 1° da lei n° 9.605-98 lei de 
crimes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n°7001/7197/2015/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:19494/2016
NoME do iNfraTor: daMaS E NaSciMENTo
iNfraÇÃo: art. 118, inciso i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66 do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70 Paragrafo 1° da lei n° 9.605-
98 lei de crimes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de in-
fração n°3811/2016/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:8554/2015
NoME do iNfraTor: a c aMiN-ME
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82 do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de cri-
mes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 2935/2015/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que o 
auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:3905/2014
NoME do iNfraTor: aSSociaÇÃo doS PEQUENoS ProdUTorES NoVa aliaNÇa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43 e 10 decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de cri-
mes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de in-
fração n°6859/2014/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:2520/2014
NoME do iNfraTor: JaNio rESENdE caSTro
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de cri-
mes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 6645/2014/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que o 
auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:20662/2012
NoME do iNfraTor: loc ENGENHaria
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 decreto Esatadual 
5887/1995, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de cri-
mes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de in-
fração n°3719/2012/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:30281/2012
NoME do iNfraTor: SiPaSa-SEriNGa iNdUSTrial do Pará
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 do paragrafo 1° decreto 
federal 6.514/2008, em consonância com o art. 46 da lei n° 9.605-98 lei 
de crimes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de in-
fração n°2330/2012/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 25226/2015
NoME do iNfraTor: d l coMErcio dE MadEirS iNdUSTriaiS E SEr-
ViÇoS
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82, do decreto federal 
6514/2008, em consonancia com art. 70 da lei federal 9605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 3064/2015/GEflor, ante a incidência da prescrição , nos termos do 
art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:38722/2013
NoME do iNfraTor: MarcENaria oUro VErdE lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82 do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 46 da lei n° 9.605-98 lei de cri-
mes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 6623/2013/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que o 
auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 34604/2013
NoME do iNfraTor: K G MadEiraS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82 da decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de cri-
mes ambientais art. 225 /1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
2312/2013/GEflor ante a incidência da prescrição intercorrente, nos ter-
mos da lei estadual 8972/2020, art. 112,§2°c/c art. 111, §4° o que torna 
o auto incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 9184/2013
NoME do iNfraTor: G a carVoaria lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 do paragrafo 1º do decreto 
federal 6.514/2008 , em consonância com o art.70 da lei n° 9.605-98 lei 
de crimes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 2226/2012/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que torna o auto 
incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as forma-
lidades legais.
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eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 434034/2006
NoME do iNfraTor: BENEdiTo cordEiro SoarES
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 da lei Estadual 5887/1995 
, em consonância com o art. 50 da lei federal n° 9.605-98 e art. 37 do 
decreto 3179/99 e art 41 da lei 9605/88 e art. 46 do decreto federal 
3.179/99.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
308/2006/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos termos 
do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 11127/2014
NoME do iNfraTor: l E J iNdUSTria E coMErcio dE MadEiraS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art.47 da decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de cri-
mes ambientais art. 225 /1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
4027/2014/GEflor ante a incidência da prescrição intercorrente, nos ter-
mos da lei estadual 8972/2020, art. 112,§2°c/c art. 111, §4° o que torna 
o auto incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 3928/2014
NoME do iNfraTor: d MEira SaNToS ME
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82 do decreto federal 
6.514/2008 , em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de 
crimes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n°2405/2013/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que torna o auto 
incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as forma-
lidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 29086/2014
NoME do iNfraTor: JoÃo SoarES lEiTE
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82 do decreto federal 
6.514/2008 , em consonância com o art.70 da lei n° 9.605-98 lei de cri-
mes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 2539/2014/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que torna o auto 
incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as forma-
lidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 204829/2006
NoME do iNfraTor: aUTo PoSTo BaNdEira BraNca lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso i, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 da lei Estadual n° 
5887/1995.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
223/2006/GEflor, ante a incidência da prescrição , nos termos do art. 21 
do decreto federal n° 6.514/2008 o que torna o auto incapaz de produzir 
efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 38538/2014
NoME do iNfraTor: NorfrUTaS lTda - ME
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art .81 incisos i, iV e Vi da lei 
6381/2001, em consonância com o art. 70 da lei federal n° 9.605-98 e 
art. 37 do decreto 3179/99 e art 41 da lei 9605/88 e art. 46 do decreto 
federal 3.179/99.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
2598/2014/GErad, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos termos 
do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 15472/2013
NoME do iNfraTor: MaricÉlia dE SoUSa rEGo
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82 do decreto federal 
6.514/2008 , em consonância com o art.70 da lei n° 9.605-98 lei de cri-
mes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infra-
ção n°2099/2013/GErad ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que torna o auto 
incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as forma-
lidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 26907/2012
NoME do iNfraTor: KlaiM E oliVEira lTda-EPP
iNfraÇÃo: art. 118, inciso i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 94, inciso i, ii e iii, lei Esta-
dual 5887/1995, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de 
crimes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 4238/2012/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que torna o auto 
incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as forma-
lidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 18038/2016
NoME do iNfraTor: NYcKSoN fErNaNdo rEcKZiEGEl alVES
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 da decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de cri-
mes ambientais art. 225 /1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
3742/201/GEflor ante a incidência da prescrição intercorrente, nos ter-
mos da lei estadual 8972/2020, art. 112,§2°c/c art. 111, §4° o que torna 
o auto incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 31672/2010
NoME do iNfraTor: a P S PiMENTEl cia lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 da lei Estadual 5887/95, 
em consonância com o art. 60 e 70 da lei n° 9.605-98 lei de crimes am-
bientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n°1720/2010/GErad, ante a incidência da prescrição, o que o auto incapaz 
de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades 
legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 3707/2012
NoME do iNfraTor: EldES aNToNio dEPrá
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43 do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de cri-
mes ambientais art. 225 /1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de in-
fração n°2486/2012/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 34152/2015
NoME do iNfraTor: MadEirEira roSaliTa EirElli
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82 do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de cri-
mes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n°7001/8609/2015/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 36539/2016
NoME do iNfraTor: JorGE aNdrÉ PErEira doS SaNToS
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70 §1°da lei n° 9.605-98 lei de 
crimes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n°7001/7040/2016/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do § 1° e do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais

Protocolo: 750871
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº. 15 de 13 de janeiro de 2022
Designa fiscalização de Contrato Administrativo
a Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Estadual 
de 15 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial nº. 33.783, de 17 de 
janeiro de 2019.
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº 8.666/93;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos 
administrativos serão efetivados nos termos desta Portaria, e deverá 
obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor designado 
para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da 
lei federal nº 8.666/93 com as alterações introduzidas;
rESolVE:
art. 1º. designar os servidores abaixo, para a função de fiscais do contrato 
nº 16/2021 da Empresa ParafrioS rEfriGEraÇÃo coMÉrcio E SErVi-
ÇoS lTda, a contar da data de assinatura do contrato: 

SErVidor PErfil MaTrÍcUla
Marco antônio de campos costa fiScal 5947912

Thiago Pacheco de oliveira SUPlENTE 5953392

art. 2º. São atribuições dos fiscais do contrato:
I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii - fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii - registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
iV - confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao contratado está em 
conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando à fatura de 
pagamento a unidade financeira, juntando, inclusive, termo declaratório 
que o serviço foi satisfatoriamente executado;
V - controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
Vi - apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
art. 3º. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atri-
buições do fiscal deverão ser solicitadas à diretoria de Gestão administra-
tiva e financeira - daf, em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos 
necessários, com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
art. 4º. revogam-se as disposições em contrário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 750925
Portaria nº. 012 de 12 de janeiro de 2022
rESolVE:
autorizar o afastamento dos servidores Edimilson aníbal Pinheiro, matrí-
cula n° 5940995 e Elizane Silveira de Jesus, matrícula n° 5950050, no 
período de 21/01 a 28/01/2022, com destino a almeirim-Pa. objetivo: 
Participarem de reunião administrativa a fim de dialogar e definir diretrizes 
na celebração de acordo de cooperação com instituições parceiras, para 
a construção de base operacional na Uc rEBio Maicuru. as despesas de 
viagem serão de responsabilidade do Programa áreas Protegidas da ama-
zônia - arPa.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº 010 de 11 de janeiro de 2022
rESolVE:
art. 1º - autorizar a servidora Keylah regina Borges, matrícula nº 5783631, ocu-
pante do cargo de Gerente, carteira Nacional de Habilitação n° 03819355145, 
Categoria C, a dirigir veículos oficiais do IDEFLOR-Bio, na área de abrangência 
do Escritório regional de carajás, para realização das atividades pertinentes à 
referida unidade do idEflor-Bio, no período de 01/01 a 30/04/2022
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 751031
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secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

coNtrato
.

contrato nº 01/2022-FisP
data de assinatura: 10/01/2022, Vigência: 10/01/2022 à 09/01/2023, Pro-
cesso nº 2021/687810. objeto: oBra dE rEforMa do Bolo c, SalaS dE 
aUla do iESP. Valor total: r$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programação:  44.101.06.181.1502.7559
Natureza da despesa: 449051
fonte de recursos: 0141 e 0341
contratado: corTÊS coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda , inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 19.661.427/0001-69. ViNÍciUS PiNHEiro carValHo -dire-
tor e ordenador de despesa do fiSP /EdEr PaUlo SaNToS alVES- cor-
TÊS coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda

Protocolo: 750897
contrato nº 02/2022-FisP
data de assinatura: 10/01/2022, Vigência: 10/01/2022 à 09/01/2023, 
Processo nº 2021/656698. objeto: aQUiSiÇÃo coM iNSTalaÇÃo dE ElE-
Vador, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria dE SEGU-
raNÇa PÚBlica E dEfESa Social - SEGUP. Valor total: r$ 166.490,00 
(cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programação:  44.101.06.181.1502.8264
Natureza da despesa: 449052
fonte de recursos: 0341
contratado: Toro ElEVadorES lTda - EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
36.654.449/0001-10. ViNÍciUS PiNHEiro carValHo -diretor e ordena-
dor de despesa do fiSP /Tarcísio Beluco Sant´anna - Toro ElEVadorES 
lTda - EPP

Protocolo: 750889
.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL
iNstitUto de eNsiNo de seGUraNÇa do ParÁ - iesP
coNseLHo sUPerior do iesP - coNsUP
resoLUÇÃo Nº 414/2022 - coNsUP
UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social - SEGUP, Presidente do coNSUP, no uso de suas atribuições 
legais, previstas pelo art. 5º, da lei Estadual nº 6.257, de 17 de novembro de 
1999, concomitantemente com o art. 17, do Estatuto do iESP, aprovado pela 
resolução nº 12/1999, do conselho Estadual de Segurança Pública (coNSEP).
coNSidEraNdo a necessidade de capacitar o aluno do curso de formação 
de Praças para o exercício das funções e atividades operacionais e admi-
nistrativas da graduação de Soldado até 3º SGT PM nos diferentes órgãos 
da PMPa, fazendo-o agir em favor da Preservação da ordem Pública e do 
fomento do Estado democrático de direito. assim, incentivando-o ao inte-
resse pela adoção de atitudes de justiça, cooperação, respeito à lei, pro-
moção dos direitos humanos e repúdio a qualquer forma de intolerância.
coNSidEraNdo a apresentação do Projeto pedagógico do curso de for-
mação de praças da Polícia militar do Pará - cfP 2022 , homologado na 
câmara de Ensino e Pesquisa do iESP, em sessão realizada no dia 09 de 
dezembro de 2021; e após deliberação e aprovação do egrégio conselho 
Superior do iESP, na 6ª reunião ordinária ocorrida via remota no dia 15 
de dezembro de 2021;
coNSidEraNdo ainda os termos da resolução nº 409/2021 - coNSUP, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.804, de 21/12/2021;
coNSidEraNdo a solicitação do departamento-Geral de Educação e cul-
tura da PMPa conforme Processo nº 2022/28071, que em virtude dos ter-
mos do Edital nº 003/SSMrPc/2021 - cfP/PMPa, de 05 de janeiro de 2022, 
publicado no doE nº 34.821, de mesma data, que versa sobre a convoca-
ção dos candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas (cadas-
tro reserva) para a entrega dos documentos referentes à habilitação para a 
admissão ao curso de formação de Praças da Polícia Militar do Pará - cfP/
PMPa/2022, foi necessário uma nova atualização do projeto pedagógico do 
curso sobre o custo geral do cfP PM 2022.
rESolVE:
art.1º aprovar o projeto pedagógico do curso de formação de praças da Polícia 
Militar do Pará - cfP 2022, com carga horária de 1.630 horas aula, elaborado 
pelo departamento - Geral de Educação e cultura - dGEc/PMPa, na modalidade 
presencial, no valor total de r$ 84.900.046,43 (oitenta e quatro milhões, nove-
centos mil, quarenta e seis reais e quarenta e três centavos), com a Supervisão 
pedagógica da Coordenadoria de Ensino Profissional do IESP;
art.2º a implementação e execução das atividades obedecerão aos proce-
dimentos previstos no projeto pedagógico do curso;
art.3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário do coNSUP, 11 de janeiro de 2022
UalaME fialHo MacHado
Presidente do conselho Superior do iESP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 750841
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GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL
iNstitUto de eNsiNo de seGUraNÇa do ParÁ - iesP
coNseLHo sUPerior do iesP - coNsUP
resoLUÇÃo Nº 415/2022 - coNsUP
UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social - SEGUP, Presidente do coNSUP, no uso de suas atribuições 
legais, previstas pelo art. 5º, da lei Estadual nº 6.257, de 17 de novembro de 
1999, concomitantemente com o art. 17, do Estatuto do iESP, aprovado pela 
resolução nº 12/1999, do conselho Estadual de Segurança Pública (coNSEP).
CONSIDERANDO a necessidade de capacitar Formar o futuro Oficial da 
PMPA para carreira Policial Militar voltada à formação profissional técni-
co-jurídica e humanística, e de segurança pública, em nível superior, ha-
bilitando-os para o exercício das funções inerentes aos postos de Oficial 
Subalterno e intermediário, na forma da legislação em vigor.
coNSidEraNdo a apresentação do Projeto pedagógico do curso de for-
mação de Oficiais da Polícia Militar do Pará - CFO 2022/2023 - Especiali-
zação em defesa Social e cidadania , homologado na câmara de Ensino 
e Pesquisa do iESP, em sessão realizada no dia 09 de dezembro de 2021; 
e após deliberação e aprovação do egrégio conselho Superior do iESP, na 
6ª reunião ordinária ocorrida via remota no dia 15 de dezembro de 2021;
coNSidEraNdo ainda os termos da resolução nº 410/2021 - coNSUP, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.804, de 21/12/2021;
coNSidEraNdo a solicitação do departamento-Geral de Educação e cul-
tura da PMPa conforme Processo nº 2022/28122, que em virtude dos ter-
mos do Edital nº 002/SSMrPc/2021 – cfo/PMPa, de 05 de janeiro de 
2022, publicado no doE nº 34.821, de mesma data, que versa sobre a 
convocação dos candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas 
(cadastro reserva) para a entrega dos documentos referentes à habilitação 
para a admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará 
- cfo PMPa 2022/2023, foi necessário uma nova atualização do projeto 
pedagógico do curso sobre o custo geral do cfo PM 2022/2023.
rESolVE:
Art.1º Aprovar o projeto pedagógico do Curso de Formação de Oficiais 
da Polícia Militar do Pará - cfo 2022/2023 - Especialização em defesa 
Social e cidadania, com carga horária de 2.839 horas aula, elaborado pelo 
departamento-Geral de Educação e cultura – dGEc/PMPa, na modalida-
de presencial, no valor total de 10.604.947,50 (dez milhões, seiscentos e 
quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), com 
a Supervisão pedagógica da coordenadoria de Ensino Superior do iESP;
art.2º a implementação e execução das atividades obedecerão aos proce-
dimentos previstos no projeto pedagógico do curso;
art.3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário do coNSUP, 11 de janeiro de 2022
UalaME fialHo MacHado
Presidente do conselho Superior do iESP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 750843
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Portaria
.

Portaria Nº 0096/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício da 
atribuição prevista no artigo 8°, inciso Viii, da lei complementar Estadual 
nº 053/2006, e considerando o Memorando nº 013/2022-coNJUr/3, de 04 
de janeiro de 2022, que anexa o ofício nº 2543/2021 PGE-GaB-PcTa, de 
22 de dezembro de 2021, no qual a Srª ana carolina lobo Gluck Paúl Pe-
racchi – Procuradoa Geral adjunta do contencioso, encaminha e recomen-
da o cumprimento da decisão Judicial proferida pelo Exmº Sr. dr. lucas do 
carmo de Jesus – Juíz de direito Titular da Vara Única da Justiça Militar 
do Estado do Pará, nos autos da ação ordinária, com base no Processo 
Judicial nº 0001280-07.2012.8.14.0200, ajuizada por EdilSoN dE oli-
VEira SilVa (cPf: 611.921.202-72) em face do Estado do Pará. No feito, 
foi proferida sentença que JUlGoU ProcEdENTE o PEdido, TorNaNdo 
NUlo o ato administrativo que impôs a sanção de licenciamento a Bem da 
disciplina aplicada ao requerente, e determina a rEiNTEGraÇÃo do autor 
ao efetivo da Polícia Militar do Estado do Pará, para ser submetido a Junta 
regular de Saúde da corporação e reformado, como estabelece o artigo 
108, § 2º, da lei nº 5.251/85 - Estatuto dos Policiais Militares da PMPa 
(PaE Nº 2021/1475790);
rESolVE:
art. 1º aNUlar a Portaria Nº 182/2009 – dP/2, publicada no Boletim Geral 
nº 244, de 29 de dezembro de 2009, que licenciou a Bem da disciplina o 
Sd PM rG 27006 EdilSoN dE oliVEira SilVa.
art. 2º rEiNTEGrar na Polícia Militar do Pará, o Sd PM rG 27006 EdilSoN 
dE oliVEira SilVa, matrícula funcional nº 5759447/1.
art. 3º claSSificar o Sd PM rG 27006 EdilSoN dE oliVEira SilVa, no 
departamento Geral da PMPa (icoaraci).
art. 4º ao chefe do departamento Geral de Pessoal da PMPa, encaminhar o 
Policial Militar à Junta regular de Saúde da PMPa, para que seja submetido 
aos exames médicos necessários e ao centro integrado de atenção Psicos-

social da PMPa, para realização da entrevista Psicossocial.
art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 29 de dezembro de 2009.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 13 de janeiro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 750698

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 44/21/di/dF, contida no doe nº 34.719 do 
dia 01/10/2021; onde Lê-se: Servidores: cB PM felipe ronald Martins 
Pires. Leia-se: Servidores: cB PM ronald Martins Pires. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 750744
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.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrôNico Nº 052/2021 – cPL/PMPa
HoMoLoGaÇÃo
o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 052/2021 – cPl/PMPa – PaE n° 2021/1275747, que tem por 
objeto a impressão e acabamento da Revista Científica da PMPA 2021 e 
considerando o disposto no art. 5º, inciso iV, da lei Estadual nº 6.474/02 
combinado com o art. 13º, inc. V do decreto Estadual nº 534/20, lei com-
plementar federal nº 123/06, lei Estadual nº 8.417/16, subsidiariamente 
da lei federal nº 8.666/93.
rESolVE:
01 – HoMoloGar a decisão adotada pelo Pregoeiro da PMPa, designado 
através da Portaria nº 004/2021 – cPl/PMPa, de 13 de setembro de 2021, 
que adjudicou a proposta da empresa TEiXEira iMPrESSao diGiTal E 
SolUcoES GraficaS lTda, inscrita no cNPJ sob nº 17.615.848/0001-28, 
no valor de r$ 12.960,00 (doze mil novecentos e sessenta reais).
02 – rEMETEr o processo licitatório ao centro de compras e contratos da 
PMPA, a fim de que sejam providenciadas a assinatura do contrato e emis-
são da respectiva nota de empenho.
Quartel em Belém-Pa, 13 de janeiro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 750726

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 001/2022/cPL/PMPa
Pae Nº 2021/787536
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994-0001-42, e o contratado: 

cUrSo dE forMaÇÃo dE oficiaiS – cfo 2021-2024 (1° ano)
diSciPliNa docENTE cPf Valor

ESTáGio SUPErViSioNado rUSiMÜllEr PErEira dE SoUSa 920.067.602-
20 r$ 3.500,00

Valor ToTal: r$ 3.500,00

do oBJETo: contratação de professor e/ou instrutor para ministrar aulas 
no cUrSo dE forMaÇÃo dE oficiaiS - cfo 2021/2024 – 1º aNo, em 
substituição à docente KElY PaTrÍcia alVES GoNÇalVES.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25 c/c 
com o art. 13, inciso Vi da lei 8.666/93, considerando a natureza singular 
dos serviços que serão prestados.
Valor ESTiMado: r$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 - Segurança Pública; ação 
26/8833 – formação inicial de agentes de Segurança Pública; Natureza 
da despesa: 3.3.90.36.00 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física/ 
3.3.90.47.00 - obrigações Tributárias e contributivas/ 3.3.90.30.00 – Ma-
terial de consumo; Plano interno: 1050008833; fonte do recurso: 0101 
(recurso Próprio).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE-GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 10 de janeiro de 2022
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 751006
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Processo Pae Nº 2021/787536
O Comandante Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 001/2022/cPl/PMPa visando a contratação de professor e/
ou instrutor para ministrar aulas no cUrSo dE forMaÇÃo dE oficiaiS - 
cfo 2021/2024 – 1º aNo.
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Valor: r$ 3.500,00 (três mil, quinhentos reais).
Belém - Pa, 10 de janeiro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 751011

GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 
adMiNistraÇÃo (sePLad)

coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 
ForMaÇÃo de PraÇas – cFP/PMPa/2020

editaL Nº 63/cFP/PMPa/sePLad, de 13 de JaNeiro de 2022 
reiNteGraÇÃo de caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice

a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa e a SEcrETaria dE ESTa-
do dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SEPlad, no uso de suas atri-
buições legais e em face das decisões judiciais proferidas em caráter liminar, 
tornam pública a suspensão da eliminação dos candidatos, bem como a rein-
tegração no certame, na condição “sub judice”, para participar das demais 
etapas do concurso público destinado à admissão ao curso de formação de 
Praças da Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, conforme a seguir:
1 da reiNteGraÇÃo de caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice
1.1 ficam reintegrados no certame os candidatos na seguinte ordem: nú-
mero de inscrição e nome completo em ordem alfabética:
272212583, JEfTEr fEliPE cardoSo da SilVa (sub judice, Mandado de 
Segurança nº 0874928-57.2021.8.14.0301); 272107822, JoSE fraNciS-
co SilVa doS SaNToS (sub judice, Mandado de Segurança nº 0800012-
18.2022.8.14.0301); 272199622, rafaEl dE MENdoNca MENdES (sub 
judice, ação ordinária nº 0802376-96.2021.8.14.0074); 272192814, rai-
MUNdo JoSE dE liMa corrEa (sub judice, Mandado de Segurança nº 
0876794-03.2021.8.14.0301); 272112351, rodriGo GoMES BaTiSTa 
SilVa (sub judice, ação ordinária nº 0813087-07.2021.8.14.0028).
2 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 13 de janeiro de 2022.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 
adMiNistraÇÃo (sePLad)

coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 
ForMaÇÃo de PraÇas – cFP/PMPa/2020

editaL Nº 64/cFP/PMPa/sePLad, de 13 de JaNeiro de 2022 
resULtado FiNaL do eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde

de caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice 
a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa e a SEcrETaria dE 
ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SEPlad, no uso de suas 
atribuições legais e em face das decisões judiciais proferidas em caráter 
liminar, tornam pública o resultado final da 3ª etapa – exame de avalia-
ção de saúde dos candidatos, na condição sub judice, do concurso público 
destinado à admissão ao curso de formação de Praças da Polícia Militar do 
Pará – cfP/PMPa/2020, conforme a seguir:
1 do resULtado FiNaL da 3ª etaPa – eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde
1.1 relação de candidatos, na condição sub judice, que compareceram à eta-
pa de exame de avaliação de saúde e foram considerados aptos, na seguinte 
ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
1.1.1 cfP/PMPa (sexo masculino) – código 201: 
272123170, alEXaNdrE MoraiS dE carValHo JUNior (sub judice, ação 
ordinária nº 0802066-68.2021.8.14.0049); 272127922, BrENo alMEida 
corrEa (sub judice, ação ordinária nº 0800806-61.2021.8.14.0014); 
272107131, BrENo TraVaSSo SaraiVa doS SaNToS (sub judice, Mandado 
de Segurança nº 0810226-76.2021.8.14.0051); 272116600, cacio alVES 
carValHo (sub judice, ação ordinária nº 0801887-59.2021.8.14.0074; 
272168994, carloS rafaEl PErEira do ESPiriTo SaNTo (sub judice, 
ação ordinária nº 0854895-46.2021.8.14.0301; 272121892, EriK SilVa 
(sub judice, ação ordinária nº 0801884-07.2021.8.14.0074); 272104415, 
GilSoN alBErTo doS SaNToS ViEira JUNior (sub judice, ação ordi-
nária nº 0858025-44.2021.8.14.0301); 272119587, GlarYElSoN ri-
cHardSoN rEGo BarroS (sub judice, ação ordinária nº 0800953-
87.2021.8.14.0014); 272121378, HENdErSoN loBo da coNcEicao (sub 
judice, ação ordinária nº 0801883-22.2021.8.14.0074); 272163884, JHo-
NaTaN BraSil da coSTa (sub judice, agravo de instrumento nº 0812138-
67.2021.8.14.0000); 272101480, Joao PEdro PErEira dE SoUZa (sub 
judice, ação ordinária nº 0810019-13.2021.8.14.0040); 272103787, JoSE 
claUdio SaNToS dE oliVEira (sub judice, ação ordinária nº 0801835-
63.2021.8.14.0074); 272122802, JoSE WilliaM alEXaNdrE carNEiro 
(sub judice, ação ordinária nº 0802991-87.2021.8.14.0009); 272121710, 
KElME PErEira MEdEiroS (sub judice, ação ordinária nº 0800904-
46.2021.8.14.0014); 272104785, lUiZ daVY Mac doVEl PaNToJa (sub 
judice, ação ordinária nº 0862098-59.2021.8.14.0301); 272161858, 
MarlUS WilliaMS dE SoUZa SaNToS (sub judice, ação ordinária nº 
0801828-71.2021.8.14.0074); 272114162, railSoN SilVa PErEira 
(sub judice, ação ordinária nº 0802032-18.2021.8.14.0074); 272112147, 
ValdEir coNcEicao coSTa (sub judice, ação ordinária nº 0800801-

39.2021.8.14.0014); 272180674, WaGlENE GEMaQUE GoNZaGa (sub 
judice, ação ordinária nº 0858754-70.2021.8.14.0301).
1.1.2 cfP/PMPa (sexo feminino) – código 202: 
272110558, aNa carolYNE TriNdadE da SilVa (sub judice, agra-
vo de instrumento nº 0812497-17.2021.8.14.0000); 272201834, 
dalYla da SilVa alEXaNdrE (sub judice, ação ordinária nº 0801885-
89.2021.8.14.0074); 272121862, JEaNNE PaTricia MorEira HaNSHKoV 
MoraiS (sub judice, ação ordinária nº 0802045-92.2021.8.14.0049); 
272114759, NaYara SHirlEY SilVa doS SaNToS (sub judice, agravo de 
instrumento nº 0810864-68.2021.8.14.0000).
2 dos caNdidatos aUseNtes
2.1 relação dos candidatos, na condição sub judice, que não comparece-
ram para a realização do exame de avaliação de saúde, na seguinte ordem: 
número de inscrição e nome completo.
2.1.1 cfP/PMPa (sexo masculino) – código 201: 
272116771, MaTEUS corrEa rodriGUES (sub judice, ação ordinária nº 
0802272-07.2021.8.14.0074).
3 dos caNdidatos coNsiderados iNaPtos No resULtado Fi-
NaL da 3ª etaPa – eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde
3.1 relação de candidatos, na condição sub judice, que compareceram à 
etapa de exame de avaliação de saúde e foram considerados iNaPToS, na 
seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato.
3.1.1 cfP/PMPa (sexo masculino) – código 201:
272163709, raMiSoN NUNES da SilVa (sub judice, ação ordinária nº 
0800987-05.2021.8.14.0033).
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 13 de janeiro de 2022.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 
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coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 
ForMaÇÃo de PraÇas – cFP/PMPa/2020

editaL Nº 65/cFP/PMPa/sePLad, de 13 de JaNeiro de 2022 
resULtado deFiNitiVo e HoMoLoGaÇÃo do coNcUrso

Para caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice
a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa e a SEcrETaria dE 
ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SEPlad, no uso de suas 
atribuições legais e em face das decisões judiciais proferidas em caráter li-
minar, tornam público o rESUlTado fiNal E HoMoloGaÇÃo do concurso 
público destinado à admissão ao curso de formação de Praças da Polícia 
Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, para os candidatos na condição sub ju-
dice, conforme a seguir: 
1 do resULtado FiNaL
1.1 Relação final dos candidatos, na condição sub judice, com decisões judiciais 
para prosseguir no concurso público destinado à admissão ao curso de formação 
de Praças da Polícia Militar do Pará - cfP/PMPa/2020, na seguinte ordem: núme-
ro de inscrição, nome completo do candidato e nota final no certame. 
272190092, carloS aNdrE rodriGUES MElo (sub judice, Mandado 
de Segurança nº 0877624-66.2021.8.14.0301), 46; 272109525, fEli-
PE SaNTaNa PErEira (sub judice, Mandado de Segurança nº 0877723- 
36.2021.8.14.0301), 47; 272117939, GUiTHiErriMY oliVEira SoUSa 
(sub judice, Mandado de Segurança nº 0877556-19.2021.8.14.0301), 
47; 272112592, ioHaN PaTric BaTiSTa fEiToSa (sub judice, Mandado 
de Segurança nº 0877747-64.2021.814.0301), 51; 272226078, JoElToN 
doS SaNToS fiGUEroU (sub judice, Mandado de Segurança nº 0877732- 
95.2021.814.0301) 46; 272173374, JoSE diValdo BarBoSa liMa JU-
Nior (sub judice, Mandado de Segurança nº 0877745-94.2021.814.0301), 
47; 272146227, Marcio dioNES dE JESUS rodriGUES (sub judice, 
ação ordinária nº 0876208-63.2021.8.14.0301), 50; 272116751, Mar-
cio JoSE BriTo caMPoS filHo (sub judice, ação ordinária nº 0806820- 
58.2021.8.14.0015), 47; 272123538, MilSoN GaBriEl dE MaToS 
diaS (sub judice, ação ordinária nº 0802621-85.2021.8.14.0049), 50; 
272142351, raY WENdEl loBaTo liMa (sub judice, ação ordinária nº 
0802624-40.2021.8.14.0049), 52; 272109989, SHardSoN ViEira SoU-
Sa (sub judice, Mandado de Segurança nº 0877746-79.2021.814.0301), 
55; 272103361, VicTor NUNES PaMPloNa (sub judice, ação ordiná-
ria nº 0802620-03.2021.8.14.0049), 51; 272101377, WaliSoN SaN-
ToS dE oliVEira (sub judice, Mandado de Segurança nº 0877722- 
51.2021.814.0301), 50; 272110955, WElYToN doUGlaS da SilVa li-
Ma(sub judice, Mandado de Segurança nº 0877666-18.2021.814.0301), 
45; 272100130, WYTalo aToS NaSciMENTo foNTiNElE (sub judice, 
ação ordinária nº 0877715-59.2021.814.0301), 49.
2 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
 Belém/Pa, 13 de janeiro de 2022. 
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
 comandante-Geral da Polícia Militar do Pará 
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 751058
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GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL

PoLÍcia MiLitar do ParÁ
dePartaMeNto GeraL de PessoaL

seÇÃo tÉcNica
sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto e PessoaL  ciViL

HaBiLitaÇÃo dos caNdidatos ao coNcUrso PÚBLico Nº 001/ cFo/
PM/2020

editaL N.º 004/ssMrPc/2022 – cFo/PMPa, de 13 de JaNeiro de 2022
o GoVerNo do estado do ParÁ, por meio da Polícia Militar do Pará 
- PMPa, representada por seu comandante Geral, JoSÉ diLsoN MElo 
dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM, torna pública a homologação referente 
à habilitação dos candidatos aprovados e classificados dentro do limite de 
vagas ofertadas do concurso público nº 001/cfo/PMPa/2020, convocados 
por meio do edital nº 011/SSMrPc/2021, de 28 de dezembro de 2021 e 
dos candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas (cadastro 
reserva), convocados por meio do edital nº 002/SSMrPc/2022, de 05 de 
janeiro de 2022, para fins de matrícula e incorporação no Curso de Forma-
ção de Oficiais da Polícia Militar do Pará CFO/PMPA/2020.
NÚMero, NoMe:
1 HElENNa NoGUEira da SilVa,  2 aNdErSoN liMa da SilVa,  3 ariElY 
SilVa da coSTa,  4 SilMara criSTiNa PaNToJa dE MElo,  5 lUiS fEr-
NaNdo fErrEira dE aZEVEdo,  6 alEX YoUSSEf loBaTo ESTUMaNo,  
7 Maria NaTaliNa NUNES caSTro,  8 VicTor dE oliVEira GoMES,  9 
alEXaNdra ValErio da SilVa BEZErra,  10 rafaiaS PErEira dE Si-
QUEira,  11 roSaNE fEio dE JESUS roSa,  12 MaUricio dE oliVEira 
da coSTa,  13 raYaNNa alEXia oliVEira do ESPiriTo SaNTo corrEa,  
14 fEliPE MorEira fErrEira,  15 ValNiSE dE aSSiS rEiS,  16 JoNaS 
aSSiS do NaSciMENTo,  17 JUlia criSTiNE PEdroSo ESQUErdo,  18 
fraNciSco dE aSSiS rEiS MiraNda NETo,  19 caMila carMo da SilVa,  
20 fEliPE cordoVa da coNcEicao,  21 JESSica MoNTEiro MElo dE 
aTaidE,  22 HUGo araUJo VaScoNcEloS,  23 laYSSa laYaNNE PalHa-
No dE aBrEU,  24 adriaNo PorTilHo BarroSo,  25 SoPHia da SilVa 
ViGario,  26 aNa PaUla oliVEira da SilVa PacHEco (sub judice),  27 
Joao PEdro doUrado GoUVEa coSTa,  28 aNa faBiaNNE lEiTao da 
coSTa,  29 lUcaS lEMES MoNTES,  30 SaBriNa fraNca daMaScENo,  
31 aNa alicE SilVa MoraES,  32 daNilo doS SaNToS PraZErES,  33 
aNdrEa alVES fariaS ( SUB JUdicE),  34 MoiSES ProGENio NoGUEira 
(sub judice),  35 aNa THaliTa SilVa aZEVEdo,  36 HUGo SaloMao MoN-
TEiro caValcaNTE,  37 MariENNY ViEira dE SaNTaNa,  38 MaTHEUS 
TEiXEira dE SoUZa,  39 rENaN PErEira da SilVa,  40 ZildoMar SilVa 
dE SoUZa JUNior,  41 adElaildo MaXiMo dE oliVEira,  42 THiaGo da 
SilVa BriTo liMa,  43 TalES cUNHa dE SoUSa,  44 alcioMar corrEa 
da SilVa,  45 NaTaN frEiTaS GalVao filHo,  46 GaBriEl PaloMBo,  
47 dalMir TEiXEira roliM,  48 JoSE THiaGo rodriGUES da SilVa,  
49 daNilo PErEira XaViEr,  50 ESTEVao MENEZES dE oliVEira,  51 
WESllEY GUiMaraES dE SoUZa,  52 JHoNNY HEBErT dE SoUZa fErrEi-
ra,  53 MarcElo PaUla dE oliVEira,  54 lUiS fErNaNdo acaSSio dE 
oliVEira,  55 GUSTaVo BalBiNo SoUZa da SilVa,  56 EMErSoN liMa 
MaoS,  57 WiGor GaBriEl SoUSa NoroNHa,  58 HENriQUE da SilVa 
BraGa,  59 carloS EdUardo GoMES lEao,  60 lUiZ carloS PaNTo-
Ja alVES JUNior,  61 BrUNNo dE NoVoa MarTiNS PiNTo,  62 filiPE 
TorriNHa MaciEl,  63 PEdro SalViaNo dUarTE PiNHEiro JUNior,  64 
EliElSoN da SilVa SErra,  65 VicTor fraNciSco SErrao PaNToJa,  
66 roMario araUJo GUiMaraES,  67 diEGo SadHaN PEGorETTi Si-
MoES,  68 aNToNio WilliaM rEBElo rEca,  69 BrUNo GraNGEiro dE 
caSTro caValcaNTE,  70 calEBE liMa carrEra,  71 roMUlo calado 
MoUra,  72 MarcoS HENriQUE BorGES araUJo,  73 EriKo HENriQUE 
PiNTo araUJo,  74 Marcio PaUlo dalMacio loBo,  75 SaMUEl oli-
VEira dE oliVEira,  76 roBErTo carloS VEriSSiMo corrEia JUNior,  
77 fEliPE MENdoNca dE oliVEira,  78 THaliSoN oliVEira dE MoraiS,  
79 ViNiciUS aUrElio roSa dE SoUZa,  80 rafaEl PEliSari BorTolET-
To,  81 carloS HENriQUE MElo SaNToS,  82 PaUlo HENriQUE PiNTo 
SaNTiaGo,  83 SEBaSTiao SaNGaMa NoGUEira SQUarcado,  84 JoSE 
HUGo BoTElHo MarQUES,  85 filiPE lUiZ da SilVa BENJaMiN,  86 
MaTEUS foNTaiNHa dE SoUZa,  87 raPHaEl araUJo dE oliVEira,  88 
ViNiciUS dE alMEida SaNTaNa MElo,  89 MoiSES SaNTiaGo dE oli-
VEira,  90 rafaEl JorGE fErrEira da foNSEca MorEira,  91 BrUNo 
MElo riBEiro,  92 faBio MElo laUriNHo,  93 JaiME araUJo fEiToSa 
JUNior,  94 TallES BrUNo fErrEira roSa,  95 aNdrE lUcaS doS SaN-
ToS fialHo,  96 MarcUS ViNiciUS PErEira da coNcEicao,  97 HiaGo 
KENNEd dE SoUZa NEVES,  98 Joao fEiToSa BarroS,  99 SaUlo do-
MiNGoS dE MElo PiNHEiro,  100 JoSE aUGUSTo MorEira cardoSo,  
101 diEGo foNTENEllE NaSciMENTo cHaVES,  102 GUilHErME oliVEi-
ra TroUcHET lEYdiEr,  103 lUiS fEliPE doS SaNToS MarTiNS,  104 
PaUlo afoNSo GUiMaraES da roSa,  105 dElToN faBricio JardiM 
liBorio,  106 JHoNNY SPiNdola dE SoUZa liMa,  107 EdUardo da 
SilVa coHEN,  108 rafaEl SoUSa araUJo PiMENTEl,  109 cHarlES Vi-
NiiciUS SoUZa dE caSTro,  110 PaUlo raNGEl dE araUJo liMa,  111 
adSoN dE MoraiS lEoNardo,  112 fErNaNdo SoUZa da coSTa NETo,  
113 Joao lUiZ QUarESMa MiraNda,  114 JoVaN HEillEr dE MiraNda 
SaNTiaGo,  115 JadiElSoN rEZENdE liMa,  116 rENaN WESlEY foN-
SEca dE oliVEira,  117 rodriGo SilVa da coNcEicao,  118 lEaNdro 
BaTiSTa riBEiro,  119 HiGoor PirES QUEiroZ,  120 JoNaS claUdiUS 
frEiTaS dE oliVEira aNdradE,  121 lEoNardo lUdGEro da SilVa 
BraNco,  122 JEffErSoN lEMoS SaNToS,  123 MaTHEUS dE oliVEira 
liMa,  124 EUclidES MaTHEUS da coSTa alVES,  125 ViTor aUGUSTo 
aTaidE coSTa,  126 iSac coNcEicao PiNTo,  127 BrENo PacHEco dE 
oliVEira coElHo,  128 HarriSoN BarBoSa NEVES,  129 EdioNES da 
coSTa coNcEicao,  130 iGor loPES dUarTE,  131 railSoN dE oliVEi-
ra cariPUNa,  132 MarcElo cUNHa SaNToS,  133 PaUlo ViTor liMa 
alVES,  134 roNald SUliVaN PErEira da lUiZ JUNior,  135 aNTo-

Nio BErNardo aNTUNES PErEira,  136 SaMUEl frEiTaS doS SaNToS,  
137 lUiZ EdUardo SoarES carNEiro NETo,  138 doUGlaS alBarado 
SarraZiN,  139 HEiTor caValcaNTE fiGUEirÊdo,  140 MiKaEl coSTa 
dE SoUSa,  141 BrUNo diNiZ calaNdriNi dE aZEVEdo,  142 MarcoS 
WYllKE SaNToS BraNdao (sub judice),  143 iTalo MaGNo rodriGUES 
loBo,  144 JaiME lUcaS da SilVa NErY,  145 ildEMarcio TadEU SilVa 
lEiTE,  146 JoHNaTaS loaMi MiraNda NUNES,  147 alEf cliNToN SoU-
Sa rocHa,  148 odirSoN MicHEl TaVarES da SilVa,  149 aNdErSoN 
dE alMEida GUiMaraES,  150 YaGo MaNiTo MarTiNS,  151 EWErToN 
aNToNio SaNToS da SilVa,  152 orlaNdo GoNcalVES BarBoSa JU-
Nior,  153 lUcaS dE MacEdo aSTolPHo,  154 daNiEl GUErrEiro dE 
BarroS BENTES,  155 railloN BoTElHo SilVa,  156 dENiSoN WaNdEr 
TEiXEira SaNToS,  157 lUcaS JUliaNo MESQUiTa doS SaNToS,  158 
dEYMMYSoN WEllToN fEiToSa MoTa,  159 carloS cESar MENdoNca 
filHo,  160 MaTEUS afoNSo NaSciMENTo dE SoUSa,  161 aUdrY Pi-
NHEiro doS SaNToS,  162 rafaEl lEoNaN TaVarES dE oliVEira,  163 
Joao KENNEdY GoNcalVES ToMaZ,  164 daNiEl da cUNHa crUZ,  165 
aNdrE diaS VaScoNcEloS JUNior,  166 fElicio fErrEira GoMES,  
167 JHoNaTHaN PErEira dE carValHo,  168 JoNH lENNoN PErEira 
SoBriNHo da SilVa,  169 Joao UcHoa da SilVa JUNior,  170 HUdSoN 
GoTardo dE MEdEiroS SilVa,  171 GESiEl SilVa da SilVa,  172 Wo-
dlEY GaBriEl rocHa alVES,  173 aBNEr MoNTEiro dE MiraNda,  174 
JadErSoN SaNToS doS SaNToS JUNior,  175 laUro WilSoN PiNTo 
PErEira,  176 aNdErSoN lUiZ SiQUEira MarQUES,  177 WaNdErSoN 
alENcar dE carValHo,  178 HaMilToN araUJo fariaS,  179 MadaKE 
MarcoS lEal do NaSciMENTo,  180 EliEiS PaNToJa MEdEiroS.
1- deixam de ser habilitados os candidatos abaixo relacionados por não 
comparecerem para habilitação:
08 JaN 2022
• ELTON ARAÚJO VIEIRA (2º colocado, matrícula 0273103973 e 86.00 pts)
• HIAGO ARAÚJO DE FREITAS (14º colocado, matrícula 0273100873 e 83.54 pts)
• ERYC ANGELLYS BARBOSA SILVA (20º colocado, matrícula 0273100388 
e 81.87 pts)
• FELIPE MATHAUS MEIRELES SANTOS (29º colocado, matrícula 
0273105555 e 80.95 pts)
• JORGE DA SILVA ARRUDA (31º colocado, matrícula 0273104819 e 80.80 pts)
• IGOR MAKIO BRASIL KANEHIRA (32º, matrícula 0273101855 e 80.70 pts)
• RENAN EDUARDO LOPES PEREIRA (45º colocado, matrícula 0273101410 e 78.37 pts)
11 JaN 2022
• LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA (48º colocado, matrícula 0273100112 
e 69.79 pts)
• VALMIR CAITANO DE ANDRADE JUNIOR (79º colocado, matrícula 
0273103774 e 67.10 pts)
• GABRIEL JOSE DE OLIVEIRA SOARES (83º colocado, matrícula 
0273105902 e 66.90 pts)
• RODRIGO DENIS NASCIMENTO DE SOUSA (91º colocado, matrícula 
0273104095 e 66.07 pts
2- o presente edital entra em vigor na data de sua publicação.

 JoSÉ diLsoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL

PoLÍcia MiLitar do ParÁ
dePartaMeNto GeraL de PessoaL

seÇÃo tÉcNica
sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto e PessoaL ciViL

HaBiLitaÇÃo dos caNdidatos ao coNcUrso PÚBLico Nº 001/ cFP/
PM/2020

editaL N.º 005/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, de 13 de JaNeiro de 2022
o GoVerNo do estado do ParÁ, por meio da Polícia Militar do Pará 
- PMPa, representada por seu comandante Geral, JoSÉ diLsoN MElo 
dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM, torna pública a homologação referente 
à habilitação dos candidatos aprovados e classificados dentro do limite de 
vagas ofertadas do concurso público nº 001/cfP/PMPa/2020, convocados 
por meio do edital nº 012/SSMrPc/2021, de 28 de dezembro de 2021 e 
dos candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas (cadastro 
reserva), convocados por meio do edital nº 003/SSMrPc/2022, de 05 de 
janeiro de 2022, para fins de matrícula e incorporação no Curso de Forma-
ção de Praças da Polícia Militar do Pará cfP/PMPa/2020.
cFaP (BeLÉM):1 aNa clara PUrEZa da SilVa, 2 Mario aUGUSTo SEr-
ra dE SoUSa filHo, 3 daNiEllE da lUZ loBo, 4 JUliaNE BarroSo 
PrESTES, 5 rENaN carNEiro dE alMEida, 6 VicTor oNaZiS coSTa 
aMaral, 7 NaYara MarQUES aZEVEdo, 8 EricK da coSTa rodriGUES, 
9 caMila adrYEllE MaciEl BarBoSa, 10 BrUNo EdUardo coNcEicao 
GaMa, 11 daNiEli SoarES BENTES, 12 MarloN GiBSoN NaSciMENTo 
da SilVa, 13 BEaTriZ ModESTo MEdEiroS, 14 KElViN MaTHaEUS coS-
Ta MaTToS, 15 MaUricio KaUE SaraiVa SaNToS, 16 lUcaS GoMES doS 
SaNToS, 17 iNara lariSSa doS SaNToS VaScoNcEloS, 18 lUcaS 
EMaNUEl riBEiro SaNToS, 19 NaTalia MoNiQUE dE SoUZa doS SaN-
ToS, 20 VicTor PiNHEiro MoNTEiro, 21 JUliaNa PiNTo PErEira, 22 
laYaNE carla SaNToS, 23 iaNdro fEliPE GaSPar da SilVa, 24 ElUaNi 
adalia BriTo da SilVa coElHo, 25 lUiS criSTiaNo da SilVa BENJa-
MiN, 26 KEViN MaNoEl GoNcalVES BalTaZar, 27 diaNE criSTiNa ro-
driGUES MElo, 28 WaNESSa GoES dE oliVEira GoNcalVES PaUliNo, 
29 THaiS GoMES riBEiro, 30 cHriSTiNE do roSario MorEira, 31 
iSadora do Socorro GoMES SiQUEira, 32 rodriGo PorPiNo cUNHa 
rodriGUES, 33 HEriclES TadEU coSTa lUcaS SilVa, 34 MYlENa TaZia 
SilVa dE SoUZa, 35 adriaNa SilVa dE SoUZa, 36 lETicia alVES dU-
Tra, 37 PaTricia loBaTo diaS, 38 BEaTriZ da SilVa TEiXEira, 39 MU-
rilo HENriQUE dE SoUSa cardoSo, 40 diVaNa Naiara corrEa, 41 
SaMUEl aNToNio dE MiraNda BEGoT, 42 JESSica do roSario VEraS 
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MacHado, 43 faBricio aMaral E SilVa, 44 EriNa PaTricia BorGES 
BarroS dE SoUZa, 45 dalETE alMEida aNaNiaS, 46 PEdro WilSoN 
MoraES da cUNHa JUNior, 47 cHriSla BrUNa MalHEiro liMa, 48 
alEf dE SoUSa MoUra, 49 MarlloN JHoNaTaN dE alMEida fiGUEirE-
do, 50 EriKa lariSSa MarTiNS da SilVa, 51 BEaTriZ do carMo fa-
riaS doS SaNToS, 52 rENaTo fUrTado da rocHa SilVa, 53 aldaNETE 
SaNToS roSario, 54 aNa caroliNa SilVa TENrEiro, 55 KaTHlENN 
aNNE MoNTEiro ViaNa da SilVa frEiTaS, 56 lUiS HENriQUE PiNHEiro 
alEiXo, 57 rUaN MoraES rocHa, 58 JorGE fEliPE rodriGUES PErEi-
ra, 59 rodriGo oliVEira rocHa, 60 WaNESSa cHriSTiNY GoMES Sil-
Va lEao, 61 GioVaNa PaolETTi MoNTEiro da SilVa, 62 SaNdErlY 
GoNcalVES dE alMEida, 63 lUiZ GUSTaVo dE liMa E SilVa, 64 iGor 
rodriGUES BriTo, 65 MaTHEUS rodriGo frEiTaS dE caSTro coSTa, 
66 MarcoS lUdE da SilVa fErrEira, 67 BrUNa PaTricia doS SaNToS 
BraGa, 68 caio cESar MoUra lEMoS, 69 BrUNa HacKENHaar Valca-
cio loPES da coSTa, 70 rafaEl dE MaToS diaS, 71 daNUZa do ValE 
caMPoS, 72 JoSE MilToN da coSTa PErEira JUNior, 73 laNa Erica 
PaiVa BriTo, 74 WElliToN PiNTo ModESTo, 75 KariNa SUHElEN SoU-
Sa doMiciaNo, 76 carloS EdUardo alVES doS SaNToS, 77 lEoNaM 
dE alBUQUErQUE rodriGUES collYEr, 78 JESSica TaVarES SilVa, 79 
JaQUEliNE TaVarES PiNTo, 80 HElio THiaGo da SilVa liMa, 81 HElio 
JoSE dE araUJo JUNior, 82 VicTor MaTHEUS BarroS SilVa, 83 Mar-
coS ViNiciUS rEiS dE oliVEira JUNior, 84 iZaBElE GoMES PacHEco, 
85 adria criSTiNa MoNTEiro coSTa, 86 ElENiZE fiGUEirEdo doS 
SaNToS, 87 JaQUEliNE daYaNE da SilVa MarTiNS, 88 raYSSa alVES 
dE BriTo, 89 iNGrid da rocHa JardiM, 90 carloS frEdErico dE 
alMEida BUlHoES, 91 caMila dE oliVEira dUarTE, 92 MarloN BraN-
do MarQUES NaSciMENTo SilVa, 93 raYaNE SilVa BarBoSa, 94 Sa-
MilY aNdrEZa do ValE SoUSa, 95 SaMara criSTiNa ESPiriTo SaNTo 
doS SaNToS, 96 ViTor loPES PErEira, 97 NaiQUilENE da crUZ Bar-
BoSa, 98 daYla alBUQUErQUE da SilVa, 99 SaraH GoMES da coSTa, 
100 JoSE ViTor oliVEira PiNHEiro, 101 KalENa BaTiSTa da crUZ, 102 
caMila BEaTriZ SilVa do ValE (sub judice), 103 lariSSa NEVES SaN-
ToS, 104 PaUla GUTiErrEZ SaNTaNa, 105 allaNiS cardoSo araUJo, 
106 MUrilo SaNTiaGo ValE rodriGUES, 107 PaUla THaiS alMEida 
BraBo, 108 aliNE alMEida SilVa, 109 NEEMiaS SalUSTiaNo coSTa, 
110 NaYra do NaSciMENTo oliVEira (sub judice), 111 rodriGo coSTa 
MoraES da SilVa, 112 EdUarda EVElYN oliVEira doS SaNToS, 113 
BrUNa fariaS rocHa, 114 fraNciSco JUNior Mafra fariaS, 115 la-
riSSa HUrSUla NEVES, 116 alEX SaNToS BorGES, 117 HaVila roBEr-
Ta MiraNda SaNToS, 118 MarilVaNY JUSSara TaPaJoS cardoSo, 119 
EliENaY MarcoS BENicio da SilVa, 120 daiaNa ValENTE SaBoia dE 
PaiVa, 121 PEdro HENriQUE aQUiNo PalHa, 122 lailSoN SilVa dio-
GENES, 123 lariSSa TErEZiNHa SilVEira NoroNHa, 124 aNNY lariS-
Sa PaiVa VaScoNcEloS, 125 JEaN lUcaS MacHado BraSil, 126 rYaN-
NE KiMBErlY loBaTo doS SaNToS, 127 MoNiQUE GaBriEllE SaraiVa 
SaNToS, 128 loUrENca oliVEira Maia, 129 diUliENE JaNNiNE doS 
SaNToS BENTES BarroS, 130 PHiliP alVES dE carValHo, 131 BrUNa 
ESTHEfaNE cardoSo doS SaNToS, 132 MiViaNE doS SaNToS MENdES, 
133 TaSSia lariSSE fErrEira BriTo, 134 aNToNia VaNESSa da SilVa 
coUTiNHo, 135 rENaN MoNTEiro alVES, 136 Maria JUliaNa da lUZ 
froZ, 137 KElVYN criSToffEr PirES dE araUJo, 138 faBiaNa BriTo 
cordEiro, 139 KEdMa lariSSa oliVEira da coSTa, 140 SaBriNa SaN-
Ta BriGida da SilVa, 141 WEliSoN lacErda BarBoSa, 142 JaMillY 
ViToria cadETE Gaia da SilVa, 143 GlaUBEr PaTricK da SilVa coS-
Ta, 144 JoSE lEaNdro coSTa ParaNHoS, 145 aNToNia JocilaNE SoU-
Sa doS rEiS, 146 JEaN carloS dE MoraiS BraGa, 147 WilliaM oli-
VEira GarUZZi, 148 daNiEl MaTHEUS crUZ GUiMaraES, 149 clEoMar 
riBEiro dE oliVEira, 150 Joao VicTor fErrEira da SilVa, 151 TiaGo 
roTa, 152 JoSE MaTHEUS SEPEda da SilVa Maia dE froTa rolo, 153 
EdiNEY MarcoS alVES da SilVa, 154 PaUlo MaTHEUS dE oliVEira 
GoMES, 155 KlEBEr fEliPE da SilVa lEao, 156 lUiS aUGUSTo BarBo-
Sa coSTa, 157 SHarloNY PaZ SoarES dE SoUSa, 158 JEaN MarcoS 
BorGES BiTENcoUrT, 159 YUri rocHa dE oliVEira, 160 VicTor car-
ValHo SoUZa, 161 rUdNElSoN ViEira MaGalHaES diaS, 162 NaTaNa-
El alMEida da SilVa, 163 JoSE alEff XaViEr SilVa, 164 WEYdEr lira 
PEiXoTo, 165 JoSUE rocHa MENdES JUNior, 166 rodriGo GalVao da 
SilVa, 167 iaN coSTa dE MoraES, 168 SaNdro corrEa araUJo, 169 
JUlio PiNHEiro VEiGa NETo, 170 rUBENS doUGlaS doS SaNToS 
EVaNGEliSTa, 171 GaBriEl liMa da SilVa, 172 rafaEl BaSToS dE 
frEiTaS, 173 MarcElo HENriQUE frEiTaS dUarTE, 174 iVaN cESar 
PESSoa VEloSo, 175 MoiSES coSMo MEdradE, 176 lEoNardo GUS-
Mao Kalif Maia, 177 aNdErSoN MaTHEUS JUViNo dE oliVEira, 178 
fEliPE aNdrE riBEiro dE SoUZa, 179 WENdEll dE SoUZa MarTiNS, 
180 carloS VicTor alMEida fErrEira, 181 roGEr WalTEr ValENTE 
crUZ, 182 iZaN JoSE da coSTa BriTo JUNior, 183 diEGo oliVEira 
PiMENTEl, 184 HaNValGlEBEr lira E SilVa, 185 aNdrE MaTHEUS ri-
BEiro da SilVa, 186 raMoN BrENdo oliVEira da SilVa, 187 ViNiciUS 
ricardo SaNToS alBUQUErQUE, 188 fraNciSco caMPoS dE MElo, 
189 dioNiSio alEcXaNdEr NUNES SoarES (sub judice), 190 WilliaM 
SilVa doS SaNToS, 191 MUrilo dE frEiTaS Moia, 192 MadSoN HUM-
BErTo coSTa dE alcaNTara, 193 rafaEl Garrido SaNToS doS SaN-
ToS, 194 GaBriEl Barra PraZErES, 195 aNdrEi alMEida doS SaN-
ToS, 196 MaTHEUS frEirE foNSEca, 197 WilliaM lUcaS fErrEira 
MUNiZ, 198 KEVEN doS aNJoS dE SoUSa, 199 Joao PaUlo doS SaN-
ToS dE liMa, 200 alaN BrUNo caBral PiNTo, 201 ViTor rafaEl rEiS 
dE SoUZa, 202 JUlio cEZar doS SaNToS oliVEira, 203 MarcoS ViNi-
ciUS dE oliVEira MoNTEiro, 204 criSToVao PiNHEiro da coSTa fa-
VacHo, 205 ricHard fraNcKliN MElo PErEira, 206 Haroldo dE SoU-
Za, 207 aNToNio MaTHEUS SardiNHa SaNToS (sub judice), 208 BrUNo 
SodrE NaSciMENTo, 209 ricardo aNToNio aMaNcio PiNHEiro JU-
Nior, 210 carloS rENaN PiNTo VilHENa, 211 WildSoN fErrEira dE 

MENEZES, 212 lUcaS BriTo SoUSa, 213 EliZEU dE SoUSa MElo doS 
SaNToS, 214 HYGor oliVEira Barral, 215 GaBriEl fraNKliN TriNda-
dE dE carValHo, 216 GaBriEl fEliPE coSTa BraSilEiro, 217 lUaN 
fEliPE PadilHa ViEira, 218 HENriQUE diaS da SilVa, 219 diEGo lEoN 
fraZao riBEiro, 220 afoNSo PiNTo faZZi, 221 filiPE JoSE PErEira 
da coSTa, 222 MarcElo lEiTE MacHado, 223 JHoNaTaN MarTiNS do 
NaSciMENTo, 224 roMUlo da SilVa cUNHa, 225 JUlio cESar da SilVa 
SoUSa, 226 daNildo BriTo doS SaNToS, 227 GEraldo diEGo PiNHo 
loBaTo, 228 dENiSSoN da SilVa SaNToS, 229 JoSE HiraN GraNGEiro 
filHo, 230 EliElSoN HUGo dE SoUZa GoMES, 231 GioVaNNY SoBri-
NHo dE aNdradE, 232 WilliaNS fariaS da SilVa, 233 fErNaNdo 
WEUlEr BarroS PrESTES, 234 lEoMar BaTiSTa dUarTE JUNior, 235 
HEiTor SaNTa BriGida do NaSciMENTo, 236 MaTHEUS da SilVa Bra-
Ga araUJo (sub judice), 237 SidNEY cardoSo WaNZElEr, 238 rafaEl 
da SilVa fariaS, 239 PEdro HENriQUE PErEira SilVa dE aQUiNo, 240 
PEdro filiPE GaldiNo dE araUJo, 241 alESSaNdro MorENo alMEida 
GUiMaraES, 242 JoSE carloS PirES BarBoSa JUNior, 243 YUri cE-
Sar riBEiro coSTa, 244 GlEidSoN EVaN GoMES, 245 lUcaS liMa dE 
SoUZa, 246 THiaGo JoSE dE SoUSa roQUE, 247 adENilSoN da SilVa 
JUNior, 248 MaTHEUS HENriQUE SoUZa BiTENcoUrT, 249 JUlio GlEi-
SoN MacHado da SilVa, 250 EVErSoN daMaScENo SaMPaio, 251 
EliElSoN NEVES daS NEVES, 252 carloS fEliPE PiMENTEl SilVa, 253 
rEiNilSoN dE dEUS fErrEira, 254 BrENo dE SoUZa BarBoSa, 255 
WENdEll KElViN liMa iNacio ViEira, 256 PaUlo VicTor dE oliVEira 
lEal, 257 GUilHErME do roSario SENa JUNior, 258 EriSSoN PaNTo-
Ja liMa, 259 carloS fElliPE da SilVa carValHo, 260 lEoNardo No-
BrE loPES, 261 filiPHE MaTHEUS caMPoS dE MElo, 262 GaBriEl WES-
lEY MENdES SoUSa (sub judice), 263 YUri SoBral caMPoS, 264 THia-
Go HENriQUE BarBoSa dE SoUZa, 265 rafaEl rodriGUES dE SoUSa, 
266 GladSoN HENriQUE coSTa MarTiNS, 267 EdSoN caSSio MENdES 
fariaS, 268 MaTHEUS MoNTEiro fErrEira, 269 aNdrE PiNHEiro Mar-
TiNS, 270 aNdrEY MoNTEiro MoraES, 271 roSiValdo oliVEira doS 
SaNToS JUNior, 272 lUiZ fEliPE PiNHEiro rodriGUES, 273 lUcaS 
oliVEira araUJo, 274 rENaTo BEcHEr, 275 MaUricio doUGlaS coS-
Ta PaES, 276 daNillo lUcaS daNTaS dE araUJo, 277 PEdro HENriQUE 
JUNior, 278 roNKallYo SilVa MUNiZ, 279 PEdro GUSTaVo SaNToS dE 
oliVEira, 280 rafaEl KlEYdSoN GUEdES da VEiGa, 281 alEXaNdrE 
PaTricio SilVa BarroS, 282 BrUNo rodriGUES dE SoUSa, 283 THYa-
Go JESSE cHUMBEr NEGrao, 284 ViTor MoNTEiro da coSTa BENJo, 
285 alEXaNdrE dalMacio PiMENTEl, 286 HUGo GUilHErME MoUra 
BaTiSTa, 287 liSoMar liMa doS rEiS JUNior, 288 GaBriEl MaUro 
caSTro dE SoUZa, 289 MiKE ricHardSoN dE SoUSa carValHo, 290 
WESdllEY rodriGUES SaNToS, 291 daNiEl ENrico craVEiro PElEra-
No, 292 caio daMaScENo PaNToJa, 293 fraNciSco da SilVa cardo-
So JUNior, 294 faBricio SoUZa do NaSciMENTo UcHoa, 295 liNo 
MacHado JUNior, 296 SilaS coElHo SilVa, 297 KENNEdY lEiTE Gar-
cia, 298 Joao ViTor BriTo ZEMEro riBEiro, 299 MaUro arTHUr da 
SilVa GUiMaraES, 300 iGor SoarES dE oliVEira, 301 ToNNY MicHElo 
TaVarES MaGNo, 302 aNToNio lUiS MacEdo doS SaNToS filHo, 303 
odilSoN JUNior SilVa dE aBrEU, 304 JHoNaTa da SilVa corrEa, 305 
JoSE ViTor rodriGUES Poca, 306 carloS GaBriEl GUEdES NaSci-
MENTo, 307 WENdErSoN do ESPiriTo SaNTo dE MiraNda, 308 alE-
XaNdrE liSBoa corrEa, 309 Joao MiGUEl MENdoNca PErEira, 310 
WallacY BaarS loPES dE SoUSa, 311 rodriGo fEliPE MoPNTErio 
SaNToS, 312 dENilSoN MiraNda doS rEiS, 313 aBElardo rUfiNo 
BarGES NETo, 314 iSraEl alVES do aMaral, 315 MoiSES SoUZa fa-
riaS, 316 KEViN BorGES coSTa, 317 KilldErY affoNSo fariaS Pri-
Mo, 318 rENaN NEPoMUcENa fiGUEirEdo, 319 WElBErT HEldEr dE 
liMa fiGUEira, 320 adEliNo aMaNcio doS rEiS NETo, 321 lUiZ HEN-
riQUE doS SaNToS dE SoUZa, 322 VicTor HUGo rEiS colarES, 323 
MUrilo aUGUSTo laMEira MoNTEiro, 324 clEoMaTSoN fErNaNdo 
PodEroSo SilVa, 325 JoSE JoNES da SilVa riBEiro, 326 alBErT dE 
carValHo SaNTaNa, 327 diEGo rodriGo cHaGaS dE oliVEira, 328 
aNdrE fElliPE BaYMa MarQUES, 329 lUaN liMa lUZ, 330 lUcaS ri-
cHardSoN fariaS cUNHa, 331 rafaEl fEliPE aMaral doS SaNToS, 
332 daNrlEY SoUSa MESQUiTa, 333 WEliNToN fEliPE coSTa raMoS, 
334 rafaEl BorGES araUJo BarrETo, 335 JEaN doUGlaS alVES, 336 
MaTHEUS dE oliVEira PaMPloNa, 337 diEGo oliVEira, 338 rEriSoN 
do carMo SilVa, 339 roGEr aGUiar foNSEca BriTo (SUB JUdicE), 
340 alliSSoN SEQUEira caMPoS da SilVa, 341 EdSoN da SilVa PE-
rEira, 342 MaTiEl doS SaNToS MoTa, 343 ElidiElZio doS SaNToS 
rodriGUES, 344 HENriQUE ViEira da SilVa, 345 lEoNardo BaSToS 
PiNHEiro, 346 TiaGo do ESPiriTo SaNTo MacEdo, 347 alEXaNdrE 
rEiS oliVEira, 348 rodriGo TadEU MENdoNca SoarES, 349 YUri 
doS SaNToS TaVarES, 350 MaTHEUS EdUardo Gaia SaNcHEZ, 351 
iTalo caio dE MElo fraNca TorrES, 352 raiMUNdo NoNaTo XaViEr 
dE SoUZa NETo, 353 daNiEl ViNiciUS dE MoraiS E BriTo, 354 GUTEM-
BErG coSTa NErY doS SaNToS, 355 iGor BriTo dE oliVEira, 356 
aNToNio claUdio rodriGUES daS cHaGaS, 357 EVErToN JUaN SaN-
ToS BriTo, 358 JoSUE MaTEUS doS SaNToS MoUra, 359 EliToN caM-
PoS SoUZa, 360 lEoNardo da SilVa MoraES, 361 adriaNo VENTiN 
lEMoS, 362 roSSiVaN PaiXao lacErda, 363 SaNdro alMEida SilVa, 
364 rUBENS rodriGUES dE caSTro, 365 Joao PEdro GaBriEl PiNHEi-
ro Barra, 366 dENilSoN lEal Barral, 367 WaGNEr fErNaNdo 
ScHUNG, 368 daNilo BriTo doS SaNToS, 369 JoNaTHaN daViS da 
SilVa GoMES, 370 VicTo aUGUSTo doS SaNToS, 371 roBErT doUGlaS 
alVES doS SaNToS GoMES, 372 clEBEr VicTor MoraiS coNcEicao, 
373 iSaiaS GUiMaraES da SilVa, 374 ViNicio SilVa oliVEira, 375 
HEliaSa lUZ da SilVa, 376 WalBEr dE SoUSa coSTa, 377 GaBriEl 
doS SaNToS MoUra, 378 rodriGo criSTiaNo carloS BarroS SilVa, 
379 JESiEl aMaral dE MoraES, 380 PaUlo GUilHErME MElo SilVa, 
381 STEPHEEN EdSoN BarroSo dE riBEiro, 382 aNdErSoN GUilHEr-
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ME MoNTEiro alMEida, 383 JoNaTaS MaTHEUS SilVa alcaNTara, 384 
JaNdErSoN VilHENa da SilVa, 385 SEBaSTiao dE SoUZa HENriQUES 
JUNior, 386 fraNciEl EMaNoEl fErrEira TorrES, 387 lUiS oTaVio 
doS SaNToS TEiXEira, 388 Karcio riMES araUJo, 389 MarcoS ViNi-
cioS PiNHEiro MaTiaS, 390 GaBriEl dE oliVEira loBo, 391 BrUNo 
raPHaEl dE liMa lEBrE, 392 rafaEl cUNHa GoUVEia, 393 Joao PaUlo 
SoUZa do NaSciMENTo, 394 ViTor PiEdadE da SilVa, 395 GaBriEl 
doUGlaS SoUZa coSTa, 396 GUSTaVo SalES do NaSciMENTo, 397 
WillaMES PENa SaNToS, 398 YUri BaTiSTa do ESPiriTo SaNTo PENa, 
399 rafaEl PErEira lEao, 400 JoNaTaN riBEiro oliVEira, 401 Ma-
TEUS dE liMa GoNÇalVES, 402 lUciaNo fErrEira ViEira, 403 EWEr-
ToN BrUNo MaGNo doS SaNToS, 404 TarciSo fErNaNdES raBElo, 
405 lEoNidaS HENriQUE da SilVa alMEida, 406 PaUlo SErGio da 
SilVa SoUSa filHo, 407 daNiEl cardoSo coSTa, 408 BrYaN BraGa 
BaTiSTa, 409 aBNEr GaBriEl SilVa, 410 fraNKliN rEGiS fErNaNdES 
JUNior, 411 aNdSoN doS SaNToS rodriGUES, 412 EMErSoN HENri-
QUE da SilVa, 413 YUri lUZ NaVarro dE SoUSa, 414 carloS EdUar-
do dE oliVEira foNSEca diaS, 415 MoaB da SilVa fErrEira JUNior, 
416 caio coUTo SilVa, 417 HElliNGToN MiraNda dE SoUZa, 418 JoSE 
GaBriEl da SilVa liMa, 419 alaN dE SoUZa PiNTo, 420 WrYaN SETU-
Bal MaUES, 421 arTHUr araUJo BoTElHo, 422 THiaGo rENaTo araU-
Jo doS SaNToS, 423 EdEr rodriGUES carValHo, 424 arTHUr GoMES 
liMa, 425 lUcaS JoSE aGUiar dE VaSoNcElo, 426 MaNoEl JUarEZ dE 
SoUSa WEiSS, 427 raVEl PErEira SaNTiaGo, 428 THiaGo PErEira dE 
MoUra, 429 Eric lYra dE MoUra, 430 WillYaM PErEira dE oliVEira, 
431 laErcio BESErra da SilVa, 432 aNdrEY cErEJa oliVEira rodri-
GUES, 433 fraNciSco faBio coNdE rEiS, 434 MaTHEUS PaMPloNa 
SaNTiaGo, 435 alEX KEViN SilVa da rocHa, 436 TarciaNo NaSciMEN-
To da coNcEicao, 437 THiaGo SilVa BarcEloS, 438 Elcio GoNcal-
VES MaGalHaES, 439 aNdrE coSTa dE SoUZa, 440 PaUlo HENriQUE 
corrEa E SilVa, 441 riaNGEliNo cEcilio aNaTaNaEl JESUS MoraiS 
dE alMEi, 442 JUlio cESar dE SoUZa carValHo, 443 GaBriEl alVES 
da SilVa, 444 GUSTaVo JUlio SaNToS froES, 445 rodriGo ocTaVio 
da crUZ JUNior, 446 BrUNo fEliPE cHaGaS MElo, 447 rHaMoN PE-
rEira dE PaUla, 448 caSSio MENdES PEdroSo, 449 JoSE da claY 
GUiMaraES fErrEira, 450 BrUNo Vidal da SilVa, 451 Joao VicTor 
QUEiroZ da SilVa, 452 Jairo loBaTo GoNcalVES JUNior, 453 ValdE-
Mir SodrE MoNTElo JUNior, 454 GaBriEl doS SaNToS fErNaNdES, 
455 PaUlo alMEida BarroS, 456 WENdErSoN EdUardo MorEira PE-
rEira, 457 caio WilliaM SaNToS da SilVa, 458 roMario fErrEira dE 
MaToS, 459 iGor doS rEiS coSTa, 460 cESar aUGUSTo coiMBra dE 
SoUSa, 461 ValMir dE oliVEira fErrEira, 462 MarcElo aUGUSTo 
MENdoNca da SilVa, 463 aGUiNaldo SoarES da SilVa, 464 MaTHEUS 
SalES da SilVa, 465 JorGE Maria do ValE GoMES NETo, 466 WENdEl 
MarTiNS loPES, 467 WENdEll iVaN NaSciMENTo dE SoUSa, 468 ra-
MoN rEBElo loPES, 469 rafaEl SilVa da coNcEicao, 470 ailToN doS 
PraZErES roSa, 471 JUcEliNo doS SaNToS VENTUra, 472 lUcaS Ga-
BriEl GoMES dE SoUSa, 473 JEffrEY doNoVaN GoNcaVES da SilVa, 
474 daVid fraNca da PaiXao, 475 alYSoN ESTaNiSlaU da SilVa 
lUNa, 476 faBricio SilVa dE liMa, 477 SaNdro corrEa oliVEira, 
478 caio ENZo liMa da SilVa, 479 fraNciSco WaldErSoN PErEira 
crUZ, 480 clEBSoN aUGUSTo dE SoUa GoNcalVES, 481 VicTor HUGo 
ViEira dE SoUZa, 482 MarcUS aNdrEY oliVEira PiNHEiro, 483 aMoN 
fEliPE PiEdadE fariaS, 484 Joao MarcoS caValcaNTE, 485 JEffEr-
SoN lUcaS SoUSa dE liMa, 486 VicTor KaUlYN SaNToS MoraiS, 487 
lEaNdro SoUZa da SilVa, 488 MarloN WENdEl coSTa da SilVa, 489 
Mario WilliaN rodriGUES dE SoUSa, 490 THiaGo WirllaNd NEVES 
da SilVa, 491 JEaN lUcaS lEMoS da coSTa, 492 HEidEr cHriSTiaN 
MoNTEiro MoNTEiro, 493 JoHN lUcaS PaZ da PiEdadE, 494 lUcaS 
MarcEl doS rEiS crUZ, 495 lEoNardo corrEa foNSEca, 496 lEo-
Nardo BriTo forTES, 497 MaUricio dUarTE doS SaNToS, 498 WaN-
dErSoN carloS dE liMa E SilVa, 499 JHEiSoN coSTa dE SoUSa, 500 
aNdrE GoMES oliVEira, 501 lUcaS HENriQUE dE SoUSa alVES, 502 
EMaNUEl fEliPE MElo SilVa, 503 lUcaS doS SaNToS fErrEira BiSPo, 
504 Joao MaTEUS GUará rEiS, 505 lUcaS EMaNUEl dE aZErEdo car-
doSo, 506 JHoNaTa SENa SoUSa, 507 PaUlo ricardo SoUZa BorGES, 
508 alEX MarloN SoUZa dE liMa, 509 carloS alBErTo SaNToS fi-
lHo, 510 EUalT oliVEira NETo, 511 JEoVaN dE SoUSa PaNToJa, 512 
JEffErSoN aSSUNcao rodriGUES, 513 aNToNio ViNicioS SaldaNHa 
carNEiro, 514 lEaNdro coSTa da SilVa, 515 rENaTo da SilVa SaN-
ToS, 516 BrUNo lEVY MiraNda doS SaNToS, 517 EliElSoN da SilVa 
SoUZa, 518 MaYloN criSTiaN aSSiS BarriGa, 519 aNdrE GUilHErME 
MarTiNS GoMES, 520 daNiEl MENEZES BESSa, 521 Joao ViTor Salda-
NHa da SilVa, 522 Joao BaTiSTa SiQUEira loPES, 523 carloS fEliPE 
fraZao HENriQUES, 524 aUrElio clEYToN dE alMEida BarBoSa, 525 
rafaEl cUNHa dE oliVEira, 526 MicHEl MaciEl GoMES, 527 faBio 
dirlaN SoUZa NEVES, 528 caSSiaNo JoSE Garcia da SilVa, 529 BrE-
No HENriQUE SoarES dE BriTo, 530 MaciEl fErrEira doS SaNToS, 
531 HENri KHallEd fErrEira da SilVa (SUB JUdicE), 532 caSSio alE-
XaNdrE PaiVa SilVa, 533 clEriSToN MaNoEl rodriGUES da SilVa 
(sub judice), 534 ViTor HUGo SaNTaNa MoUra, 535 fErNaNdo Mario-
Mar dE SoUZa PErEira JUNior, 536 PEdro HENriQUE SilVa dElGado, 
537 GENESiS aNdrWS cardiaS SilVa Baia, 538 laUriNdo riBEiro dE 
SoUZa NETo, 539 daNiEl da SilVa liMa, 540 JoSE EdValdo ViEira dE 
VaScoNcEloS, 541 adEJildo SilVa frEiTaS, 542 caMilo GUiMaraES 
rodriGUES crUZ, 543 lEoNardo da coSTa NaSciMENTo, 544 roB-
SoN WaGNEr dE araUJo JUNior, 545 frEd GlEidSoN cid BorGES, 
546 ToBiaS MENdES dE SoUSa, 547 BrUNo fariaS laNVErlY dE MElo, 
548 VaNdErSoN SoUSa do ESPiriTo SaNTo, 549 caMilo alBErTo da 
SilVa coSTa SaNTaNa, 550 BrENo fEliPE MoraES da SilVa, 551 lEo-
Nardo VicTor PErEira dE araUJo, 552 dailoN riaN corrEa ViaNa, 
553 aNToNio acriZio TEiXEira JUNior, 554 JoSE MorEira diaS NETo, 

555 alBErTo TEiXEira da SilVa, 556 diEGo MoNTEiro GUEdES, 557 
roMUlo faVacHo dE SoUZa, 558 rENaN HENriQUE SaNToS dE JESUS, 
559 YaN KEViN BraGa loPES, 560 JoSE lUciaN BarBoSa dE araUJo, 
561 ToMaS alMEida SilVa dE SoUSa, 562 lUiZ PaTricio da SilVa JU-
Nior, 563 JoNES GoMES doS SaNToS, 564 MarcoS daNiEl SilVa ra-
PoSo, 565 rodriGo NaSciMENTo frEiTaS, 566 PaBlo cordEiro diaS 
SoUSa, 567 claUdio SilVa dE oliVEira, 568 iaGo caMarGo oliVEira 
da SilVa, 569 roGErio liMa TEiXEira MENdES, 570 carloS lEaNdro 
MoNTEiro doS SaNToS, 571 WaGNEr cardoSo da SilVa, 572 ViTor 
da SilVa dE liMa, 573 EliaS da SilVa loBaTo, 574 VicTor HENriQUE 
MoNTEiro ViEira, 575 WEVErToN MoNTEiro NaSciMENTo, 576 lUiS 
aUGUSTo loPES da SilVa, 577 PaBlo dE JESUS lacErda NaSciMENTo, 
578 JoNaS TEodoro dE alMEida PEdroSa, 579 clErSoN BoMfiM 
SaNToS, 580 carloS alBErTo oliVEira alMEida, 581 alBErTo PaiVa 
da coSTa filHo, 582 rodriGo alMEida da coSTa, 583 MoiSES MEN-
dES SErra, 584 PHiliPE araUJo da coSTa, 585 aMaUri QUiriNo 
aBraNTES JUNior, 586 carloS EdUardo dE SoUZa MoUra, 587 GUS-
TaVo SoUSa BarBoSa, 588 WallaX MarloN da SilVa alMEida, 589 
fEliPE HEVErToN carValHo doS SaNToS, 590 dEJEaN TaVarES doS 
SaNToS, 591 rafaEl aUGUSTo fariaS raBElo, 592 cHarllE WilliaN 
SoUZa MESQUiTa, 593 GUilHErME MaTHEUS aPoliNario da SilVa, 594 
THiaGo BorGES TEodoro, 595 TarciSio TEiXEira NoBrEGa, 596 
alaN MiNdElo riBEiro, 597 SaNdErSoN alBErTo SEMBlaNo alVES, 
598 GlEidSoN PaiVa SilVa, 599 Joao fraNciSco coSTa da coSTa, 
600 cHaNdElYEr HENriQUE dE SoUSa, 601 aNdrEY rodNEY doS SaN-
ToS, 602 EUZENio roSENo SilVa, 603 MarlloN ViNiciUS SaNToS SaN-
ToS, 604 NYcHolaS raUl aMador MiraNda, 605 EliElToN iGor dE 
SoUZa GoMES, 606 fEliPE PESSoa GoNcalVES, 607 roMario da SilVa 
rodriGUES, 608 JoSE rafaEl caMPoS SilVa, 609 faBio JoSE GoNcal-
VES do ESPiriTo SaNTo, 610 loTHar MaTHEUS rocHa alVES, 611 ro-
GErio coElHo MoNTEiro, 612 THiaGo loPES da SilVa, 613 WaGNEr 
WillaME oliVEira fErNaNdES, 614 cElSo BEZErra dE SoUZa, 615 
alESSaNdro NUNES lEiTao, 616 roBErTo do carMo SilVa, 617 THia-
Go carValHo da SilVa, 618 aNdrE lUiS dE PaUla, 619 GEoVaNE rEiS 
do roSario, 620 BrUNo aUGUSTo dE oliVEira araGao, 621 EdYr 
carValHo dE oliVEira, 622 JoElToN araUJo da SilVa, 623 JoSE 
odiMario diaS NETo, 624 fErNaNdo raPHaEl coSTa cHaGaS, 625 
MarcoS ViNiciUS dE alMEida SaNToS, 626 lUaN ViTor QUEiroZ do 
roSario, 627 lEaNdro WaGNEr lEiTE da coSTa, 628 MilSoN NaSci-
MENTo araUJo, 629 JErSoN cardoSo dE PiNHo, 630 Elcio ricardo 
MElo dE oliVEira, 631 SidNEY roBErTo SilVa SoUSa, 632 clEofaS 
BErToliNo da SilVa, 633 railSoN da SilVa cHaVES, 634 PaBlo Soa-
rES dE SoUZa, 635 dEiVid raMoS fariaS, 636 lEoNardo caiQUE Go-
MES doS SaNToS, 637 fEliPE raYol SiQUEira, 638 BrUNo doS SaN-
ToS MarQUES, 639 aNdrE fErrEira SaNToS, 640 faBricio fErNaNdo 
da SilVa, 641 raiMUNdo alVES dE SoUSa filHo, 642 fErNaNdo Go-
MES da rocHa, 643 GUSTaVo da coSTa MaciEl, 644 doUGlaS ricar-
do caBral oliVEira, 645 aNToNio alEX dE BriTo SiQUEira, 646 
doUGlaS ViNiciUS dE SoUSa PErEira, 647 alEXaNdrE MElo rESEN-
dE, 648 lEoNardo SilVa araUJo, 649 fraNciSco da SilVa coNcEi-
cao, 650 BraNdoN NardiNo da SilVa, 651 claUdio ViNiciUS do ES-
PiriTo SaNTo, 652 fErNaNdo WilliaM da SilVa aQUiNo, 653 Eric 
Marcio alcaNTara da rocHa, 654 airToN NaVarro GoUVEia dE oli-
VEira, 655 THiaGo liMa BarBoSa, 656 NElSoN MorEira SoarES, 657 
KElToN cESar dE oliVEira liMa, 658 faBlicio ViNiciUS ViEira da 
SilVa, 659 GEorG lUKaS liMa SaNTaNa, 660 SilaS ViaNa da coSTa 
frEirE, 661 laErcioMarQUES dE SoUZa, 662 faBiaNo Maia da foN-
SEca, 663 riKElME SilVa MoraES, 664 lUiZ SErGio oliVEira PErEi-
ra, 665 odiloN loBo PErEira, 666 raffaEl PaTricK PiNHEiro coSTa, 
667 PHElliPE fErrEira lEal, 668 criSTYaN MaNoEl SaNToS dE aZE-
VEdo, 669 daMErSoN HENriQUE da SilVa TENorio, 670 daNiEl doS 
SaNToS alBUQUErQUE, 671 PaBlo GUSTaVo GaViNHo PErdiGao, 672 
raYllEfHEr ViEira da SilVa, 673 MaTHEUS HENriQUE da SilVa coS-
Ta, 674 PaUlo EdUardo aQUiNo GoMES dE MoUra, 675 rEiNaldo 
SilVa da GaMa, 676 lEoNardo PiNHEiro da coSTa do ESPiriTo SaN-
To, 677 dENilSoN roSario oliVEira dE oliVEira, 678 PaUlo aNdEr-
SoN diaS BoUcao, 679 daSSaEV rENaN aMoriM alVES, 680 fraNciS-
co lEoNardo carNEiro oliVEira, 681 rUiTEr lUiS NaSciMENTo Sil-
Va, 682 roBSoN dE oliVEira dE oliVEira, 683 JoSE MaTHEUS oliVEi-
ra cordoVil, 684 iSaEl clariNdo da SilVa, 685 GEorlaN MaTHEUS 
SilVa dUarTE, 686 rodriGo doS SaNToS MENdES, 687 lUcaS PErEi-
ra da SilVa, 688 lEUdSoN PESTaNa riBEiro, 689 fraNciSco dE aS-
SiS GoMES BarBoSa filHo, 690 PaUlo ViTor coSTa da SilVa, 691 
WalBEr dE oliVEira ladEira, 692 lEYr ENdErSEN BaSToS dE SoUZa 
raBElo, 693 WElliNSoN SilVa da PaZ, 694 alEXaNdrE EMMaNUEl Ba-
raTa, 695 ElToN JoSE da SilVa aGUiar, 696 aBraao WElliNGToN Sil-
Va VaNdErlEi, 697 dEYVid BrUNo da SilVa MoUrao, 698 KENNEdY 
WilliaM cordEiro SaNToS, 699 lUcaS NaSciMENTo doS rEiS, 700 
rafaEl EliSoN NaSciMENTo dE araUJo, 701 PaUlo HENriQUE cari-
MaN GoMES, 702 raMoN crUZ PErEira, 703 JacKSoN rEaN MorEira 
dE caSTro, 704 rafaEl MarcoS aSEVEdo THEodoSio, 705 lEaNdro 
KENEd diaS loBaTo, 706 dENilSoN PErEira da SilVa, 707 daNYlo 
EMaNoEl cardoSo faVacHo, 708 caio PiNHEiro NaSciMENTo da 
coSTa, 709 NElSoN TaKaSHi SilVa SaKaMoTo, 710 adElMar PErEira 
do laGo liMa, 711 rUaN rodriGUES dE aNdradE, 712 JUNio SoUSa 
dE SalES, 713 JoSE THalES faro BarroS da coSTa, 714 roMario da 
SilVa aNdradE, 715 rafaEl BarroS PESSaNHa alVES, 716 rENaN al-
MEida MoTa, 717 MarcElo KliNToN TEiXEira BaTiSTa, 718 EMaNUEl 
dE alMEida SalES, 719 claUdio WEriSoN PiNTo fErrEira, 720 Mar-
coS iUrY dUarTE loPES, 721 EricK lUcaS BaYMa da SilVa, 722 aliS-
SoN GoNcalVES alVES, 723 BrUNo daNTaS coSTa, 724 rodriGo SaN-
TaNa da SilVa, 725 aNdrEi SilVa do carMo, 726 GUilHErME da SilVa 
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dE carValHo, 727 GErSoN PErEira MarQUES, 728 JorGE iVaNildo 
da SilVa, 729 PEdro fEliNTo dE oliVEira NETo, 730 lUcaS lEiTE 
BaTalHa, 731 THaYloN liMa alENcar, 732 EdilSoN SoarES doS aN-
JoS filHo, 733 iSMaEl SilVa corrEia MaToS, 734 rENaTo MoNTEiro 
doS SaNToS, 735 WEllYNGToN NaSciMENTo dE araUJo, 736 PaUlo 
EdUardo corrEa NUNES, 737 EMErSoN MoTa fErNaNdES, 738 iaN 
BrUNo NEVES caValcaNTE, 739 Joao BaTiSTa da SilVa, 740 lUcaS 
SilVa GoUVEia, 741 EVaNdro BorGES doS rEiS, 742 THiaGo fErNaN-
do TEiXEira cardoSo, 743 JoSE VicTor rodriGUES SoUSa da SilVa, 
744 JoSiNEY GoMES SilVa, 745 aPollo caMPoS doS rEiS (sub judice), 
746 adriaNo aMaraNES doS SaNToS, 747 rafaEl SaNToS da SilVa, 
748 JoadSoN carloS caMPoS liNHarES, 749 BrUNo SaNToS da Sil-
Va, 750 fraNciSco JEaN GUiMaraES TEiXEira, 751 aNdrEY MicHEl 
cUNHa E SilVa, 752 rafaEl cardoSo fErrEira, 753 WalliSoN SErra 
GoMES, 754 faBio SoarES carValHo JUNior, 755 aGNaldo Mario 
diaS raiol JUNior, 756 BrUNo PErEira SilVa doS SaNToS, 757 aN-
dErSoN MarcElo GUEdES BarBoSa, 758 oTaZio dUarK Sa doS SaN-
ToS, 759 WilKErSoN HUlMME SoUZa doS SaNToS filHo, 760 daNiEl 
ViTor SaNToS dE oliVEira, 761 KaYo TElES fUrTado, 762 daNiEl dE 
SoUZa SilVa, 763 GlEYdSoN aNToNio da coSTa MElENdEZ alVES, 
764 carloS diEGo BENEdiTo da SilVa ( sub judice), 765 roMario 
MENdES liSBoa, 766 arY JoSE SoUSa MoNTEiro, 767 diEGo NaSci-
MENTo PErEira, 768 JaMES SaNToS carValHo araUJo, 769 laZaro 
BaTiSTa SaNToS, 770 MarcoS faGNEr liMa PErEira, 771 roSiVaN 
cUNHa da SilVa, 772 THalliSoN KEVEN dE carValHo, 773 faBio HEN-
riQUE dE aSSUNcao SoBriNHo, 774 KENNEdY oliVEira da SilVa, 775 
lEoNardo JUlio fErrEira da coSTa, 776 fraNciSco PiNHEiro Bor-
GES NETo, 777 clEiToN aNdErSoN NaSciMENTo, 778 HElldEr diaS 
NaSciMENTo, 779 JoSE Tacilo GUSMao rEiS, 780 adriEl da SilVa dE 
JESUS, 781 caio ViTor NEVES caMPoS, 782 EliaKiM aUrEliaNo da 
SilVa, 783 Joao GUilHErME SaNTaNa MarQUES dE aNdradE, 784 Val-
BEr roSa da SilVa, 785 iSaiaS aMaral BarBoSa, 786 NElSoN PaNTo-
Ja SiQUEira filHo, 787 aNdErSoN do NaSciMENTo alVES, 788 YWa-
KENoN BENTo dE MElo SoUZa, 789 Mario aNdrEY MoNTEiro oliVEi-
ra, 790 JEMErSoN WENdEll dE aViZ NaSciMENTo, 791 KlEYToN HEN-
riQUE araUJo da SilVa, 792 MarQUESES doS SaNToS cardoSo, 793 
BrUNo oTaVio SaNToS liMa, 794 rafaEl MiraNda VErGoliNo, 795 
alEX VaScoNcEloS MoNTEiro, 796 MaUricio MarQUES aViZ rEiS, 
797 iTalo BElTrao da SilVa NETo, 798 fEliPE dE SoUZa BarroSo 
BriTo, 799 lUiZ GUilHErME SoUSa da SilVa, 800 SaUlo aNdErSoN 
SoUSa PErEira, 801 JoSE riBaMar PaiVa dE aSSiS filHo, 802 roNald 
diaS SilVa, 803 MaTHEUS alMEida da SilVa, 804 GaBriEl WErfErS-
SoN da SilVa E SilVa, 805 alEX da SilVa SoUZa, 806 MarcElo Mar-
QUES raMoS, 807 rodriGo cardoSo PiGNaTario, 808 HENriQUE Mi-
GUEl dE SoUZa MoNTEiro, 809 ViNiciUS dE JESUS lacErda NaSci-
MENTo, 810 daNiEl aMoriM riBEiro, 811 ESdraS PiNHEiro dE oli-
VEira, 812 rUaNildo aNEZio da rocHa, 813 BrENdo dE PaUla diaS 
fErrEira, 814 VicTor da rocHa riBEiro, 815 WaGNEr da SilVa fEr-
rEira, 816 HUGo criSTiNo da SilVa lEiTE, 817 TaYlaN adrEaN Mo-
dESTo SoUZa, 818 EMErSoN lUcaS da SilVa dE SoUSa, 819 roMUlo 
arTHUr frEiTaS NaSciMENTo, 820 MoiSES dUTra dE liMa JUNior, 
821 caio filiPE PErEira alMEida, 822 aNToNio arNaldo MEdEiroS 
Vidal, 823 alEcKSaNdro alEiXo caldaS, 824 JoSE GoMES da SilVa 
NETo, 825 ViTor NoNaTo fraNco dE SoUZa, 826 JoNaS PErEira da 
SilVa coSTa, 827 SilaS dE SoUZa E SoUZa, 828 daVYd loPES Sidiao, 
829 NEWToN riBEiro lEMoS JUNior, 830 JErEMiaS da crUZ MoraES, 
831 EVaNdro SaVio SaNTaNa BaNdEira, 832 fErNaNdo GoMES da 
SilVa coSTa, 833 lUaN GaBriEl carrEira, 834 VicTor MaTHEUS do 
NaSciMENTo BarBoSa, 835 NicolaS SoUZa MoraES, 836 daVid 
iarllY dUTra dE SoUSa, 837 MarcElo GoNcalVES SilVa, 838 fEr-
NaNdo EGNaldo GoMES dE liMa filHo, 839 MaTHEUS fEliPE MarTiNS 
dE SoUZa, 840 lUcaS MaTEUS SoUZa GoMES, 841 fErNaNdo ViEira Ba-
TiSTa, 842 PEdro dE oliVEira Bordalo NETo, 843 WElliNGToN roNal-
do corrEa E corrEa, 844 criSTiaNo doS SaNToS PErEira, 845 adEMir 
dE liMa carValHo JUNior, 846 PaTricK KlEVEr da SilVa diNiZ, 847 
THiaGo GUilHErME rUfiNo da coSTa, 848 NarciSio PadilHa fErrEira, 
849 lUciEl dE liMa fariaS, 850 rodriGo JorGE TaVarES UcHoa da 
SilVa, 851 MarcoS daNilo dE liMa GoMES, 852 lUiZ fEliPE PalHETa 
da SilVa, 853 fraNciSco EVaNdro GoMES dE SoUSa, 854 aNdErSoN 
dE JESUS GoMES ValENTE, 855 daNiEl coSTa MENdES da SilVa, 856 
faBio MENEZES MoraES, 857 BrUNo MENSala fariaS BarroS, 858 
claUdio PiNHEiro da coSTa faVacHo, 859 JoNaS da SilVa flEXa, 
860 JadSoN HENriQUE MarQUES lEiTE, 861 PaUlo BEMErGUY SilVa 
PEGado, 862 raMoN fEliPE MiraNda MoUrao (SUB JUdicE)
PoLo ParaGoMiNas
1 GUalTiErio dE carValHo lEiTE,  2 ricHard WoSHiNGToN roSa 
coSTa,  3 fraNciSco WHaliSoN frEirE BEZErra,  4 rENaN rocHa 
da SilVa,  5 WESlEY fEliPE da SilVa dE SoUSa,  6 HalliSSoN lUcaS 
dE JESUS riBEiro SaNToS,  7 PaUlo dE SoUSa E SoUSa,  8 dEriVaN 
dE MoraES TorrES,  9 NaTHaNaEl SaraiVa dE oliVEira,  10 roMUlo 
PiNHEiro da SilVa fEiToSa,  11 floriaNo PEdro dE SoUSa NETo,  12 
diEGo dUrVal SoUSa,  13 lEaNdro doS SaNToS MaNiVa,  14 iGor Mi-
raNda fidEliS,  15 HENriQUE SoUSa fErrEira,  16 MarcoS aUrElio 
dE SoUSa BarroS,  17 WaGNEr HENriQUE frEirE dE liMa,  18 SaMUEl 
VicTor coSTa SilVa,  19 EMErSoN caio PErES alVES dE araUJo,  20 
fraNciSco MarTiNS GoNcalVES,  21 JadSoN PaTricK SoUSa SilVa,  
22 aXEl liMa dE SoUZa,  23 MarcoS ViNiciUS GoiS,  24 THalES HEN-
riQUE da SilVa riBEiro,  25 THiaGo ViTor dE araUJo NoGUEira,  26 
BENTo SoBriNHo dE SoUSa liMa,  27 MailSoN MariNHo da SilVa,  28 
Joao PaUlo PaNToJa da SilVa,  29 lEoNardo dE SoUSa coSTa,  30 
lUiS HENriQUE oliVEira riBEiro,  31 MarcoS PaUlo PErEira ParEN-
TES,  32 THiaGo fraNco liMa,  33 ViNiciUS GEorGE rioS da SilVa,  

34 afoNSo VEraS carValHo,  35 aNToNio GUilHErME oliVEira liMa,  
36 JoSE JEffErSoN caBral SalES,  37 PEdro TiTo SaNToS BaNdEira,  
38 alEXaNdrE MoTa dE SoUSa,  39 BrUNo MilKSoN doS rEiS Mari-
NHo,  40 fElliPE rodriGUES da SilVa MElo,  41 claYToN SoUSa Sil-
Va,  42 fElliPE rodriGUES TiBUrTiNo,  43 oTaViaNo alVES da SilVa 
NETo,  44 lUcaS da SilVa MaToS,  45 alEX NaSciMENTo doS SaNToS,  
46 EUllEr dE SoUSa SaNToS,  47 lUcaS coSTa SaNToS,  48 HElio 
loPES dE SoUZa,  49 adriaNo dE JESUS SErafiM,  50 KENNEdY lira 
oliVEira,  51 rUaN dE SoUZa MoTa,  52 HEriSSoN MElo SaNTaNa,  53 
daNiEl da coSTa SilVa,  54 dEYMYS roMUlo MiraNda da SilVa,  55 
fEliPE doS SaNToS oliVEira,  56 SaMUEl PaTricio dE oliVEira,  57 
diEGo JoSE liMa diaS,  58 carloS EdUardo MElo dE oliVEira,  59 
iGor JUarEZ dE araUJo,  60 daNiEl PErEira GalVao,  61 WENdEl 
ViEira da SilVa,  62 Joao PaUlo da SilVa MoraiS alEXaNdrE,  63 aN-
drE riBEiro da SilVa,  64 Kaio lUaN oliVEira aMaraNTE,  65 roMU-
lo liMa coSTa,  66 MaTHiaS corrEia araUJo,  67 MarloN dE SoUSa 
PErEira,  68 rafaEl da SilVa coNcEicao,  69 adalBErTo MaciEl lEi-
TE da SilVa filHo,  70 EVErToN JEoVa SilVa SalES,  71 ricardo da 
SilVa cardoSo fraNco,  72 cHarlES da SilVa dE araUJo,  73 Joao 
VicTor alVES raMalHo,  74 ErMErSoN dE oliVEira SilVa,  75 rafaEl 
alEXaNdrE do NaSciMENTo,  76 Joao VicTor acacio dE MiraNda,  
77 rafaEl SaNToS crUZ,  78 Joao VicTor fErrEira BaTiSTa,  79 Ma-
THEUS loPES dE PaUlo,  80 THEo dE SoUZa PErEira,  81 PEdENilSoM 
loPES da SilVa,  82 lUcaS MaTHEUS GoiS,  83 YUri coSTa SilVa,  84 
EMErSoN Maia dE araUJo,  85 daNiEl MElo da GaMa,  86 lUcaS dE 
SoUSa BriTo,  87 WaGNEr NUNES da SilVa,  88 WilliaN HENriQUE 
loPES SaNToS,  89 KadYMiEl fErrEira dE JEZUS,  90 fErNaNdo da 
SilVa coSTa,  91 PErSio arida alVES dE alENcar,  92 WESlEY da 
coSTa PiNHEiro,  93 JoSE iVaN da SilVa SaNToS,  94 fraNciSco ro-
driGo dE SalES SaMPaio,  95 lEoNardo NaSciMENTo da SilVa,  96 
rafaEl NaSciMENTo frEiTaS,  97 JoSE lEoNardo lira carValHo,  98 
rafaEl VicTor da SilVa rocHa,  99 ValTEr diaS dE oliVEira JUNior,  
100 PaTricK WElliNGToN SilVa VaNdErlEi,  101 ElSoN VENicioS da 
SilVa ViToriaNo,  102 MaTEUS da SilVa BriTo,  103 PEdro doUGlaS 
SilVa rodriGUES,  104 EMErSoN filiPE doMiNGUES ViEira,  105 
odailSoN SoarES MoNTEiro,  106 GaBriElSoN dE SoUZa GoMES,  
107 faGNEr WEMErSoN da SilVa,  108 alMir roSa doS SaNToS,  109 
claYToN lUcaS da SilVa coSTa,  110 MaX alVES da SilVa,  111 MaX 
oliVEira dE SoUSa,  112 MilToN loPES doS SaNToS,  113 daNiEl doS 
SaNToS SErra MoTa,  114 cliNEU cESar dE carValHo filHo,  115 
rEGiMarKSY da SilVa BriTo,  116 Joao VicTor fErNaNdES BaTalHa,  
117 JoNES MarTiNS doS SaNToS,  118 EdUardo MalcHEr PiNHEiro,  
119 WalEff NaSciMENTo SilVa,  120 METoN SaNToS dE aMoriM NETo,  
121 lEUdiVaN SaNToS SilVa,  122 MaiKE JUNior da SilVa MElo,  123 
ValdiNEi fErrEira da coSTa,  124 MaTHEUS SilVa dE oliVEira,  125 
MaTEUS dE SoUSa rocHa,  126 WENdErSoN dENNiS rodriGUES dE 
oliVEira,  127 daNiElE PiNHEiro dE araUJo BarroS,  128 JHENNY 
WEllEN SilVa GoMES,  129 daYSE florENcia SilVa fErrEira,  130 
daNiEla GoMES doS SaNToS,  131 EllEM JHUllY dE frEiTaS liMa,  
132 ValdEaNE da SilVa SaNToS,  133 TaMirES SilVa doS SaNToS (sub 
judice),  134 aNToNia roSiMEirE doS SaNToS frEiTaS
PoLo redeNÇÃo
1 cElio XaViEr SaNToS JUNior,  2 MarcElo rodriGUES do carMo,  3 
WaNdErSoN doS SaNToS oliVEira,  4 THiaGo rodriGUES PiMENTEl,  
5 aNToNio lUcaS BraGa ViaNa,  6 iTalo JoSHUa MoTa doS SaNToS,  
7 clEo loBaTo Baia JUNior,  8 diEGo SaMPaio rodriGUES,  9 iaGo 
coNcEicao PErEira,  10 rafaEl cErQUEira Sa,  11 MarcoS HENriQUE 
doS SaNToS,  12 EliEZEr SilVa SoarES,  13 EliEl araUJo MarTiNS dE 
JESUS,  14 lUcaS MorEira dE carValHo,  15 lUcaS JardEl doS SaNToS 
rodriGUES,  16 GalTiErY MENdES SilVa,  17 TiaGo aUGUSTo PErEira 
dE MElo,  18 ValdEViNo NETo PErEira doS SaNToS,  19 caEl SaNToS 
fErNaNdES,  20 ricHard QUEiroZ da SilVa,  21 daNiEl aSSUNcao Sil-
Va,  22 WENdErSoN MoiToZo MaciEl,  23 raYNNEr coSTa dE oliVEira,  
24 rodolfo HENriQUE SoarES da crUZ,  25 lUcaS EdUardo SoUSa da 
SilVa,  26 lEdSoN rodriGUES liMa,  27 adEMar GEraldo dE QUEiroZ 
NETo,  28 WilKEr alVES GoMES,  29 lUiS HENriQUE PaNToJa MoNTEi-
ro,  30 MaTHEUS ViEira MiraNda,  31 aNdErSoN cHaVES dE oliVEira,  
32 VicTor GaBriEl NaSciEMNTo fErNaNdES,  33 BrUNo rodriGUES dE 
oliVEira,  34 MarcoS VENiciUS VarGaS da SilVa,  35 TaliSSoN dUQUE 
cESar SilVa,  36 EliVElToN da coSTa BriTo,  37 caio HENriQUE dE 
oliVEira PErEira,  38 EdUardo frEiTaS Garcia,  39 MaTHEUS raMoS 
NUNES,  40 VicTor EMaNUEl BarBoSa araGao,  41 HEMErSoN rENaN 
GUiMaraES doS SaNToS,  42 MaTHEUS HENriQUE riBEiro MiraNda,  43 
EdUardo ViNiciUS SoUSa SallES,  44 ErNaNdES SaNToS SilVEira,  45 
MaTHEUS fErrEira oliVEira,  46 MarcoS alVES doS SaNToS,  47 fla-
Vio da SilVa araUJo,  48 WElESoN dE SoUSa aBrEU,  49 WilSoN alVES 
dE fariaS,  50 fraNco SilVa,  51 GUilHErME da SilVa,  52 lUcaS rocHa 
do NaSciMENTo,  53 ViTor HUGo ViEira MENdoNca,  54 rENaTo ETErNo 
BarBoSa BESSa,  55 JacKSoN SoBriNHo lEal,  56 MaXlEY alEXaNdrE 
oliVEira loPES,  57 STEllio THadEU fiGUEirEdo SaNToS,  58 YaGo oli-
VEira dE oliVEira,  59 WiTHalla JoHNaTHaN MoUra ParrEira,  60 lE-
aNdro raNGEl MorENo diaS,  61 SoSTENY JoaQUiM da SilVa NETo,  62 
lEoNardo MoraES doS SaNToS caMPoS,  63 GErSoN carloS SaNToS 
SilVa SoBriNHo,  64 NicolaS liNcolN SilVa MacHado,  65 railSoN 
MoNTEiro PErEira,  66 aliSSoN frEiTaS SoUSa MENdoNca,  67 VicTor 
SoUZa liMa,  68 lUcaS MarcoNY dE MoUra dUarTE,  69 GUilHErME 
SilVa GoNcalVES,  70 railSoN carloS SaNTaNa,  71 adElSoN liMa 
SoUSa,  72 lUiS fErNaNdo liMa dE MElo,  73 EliaS SoUSa fiGUEirEdo,  
74 raiMUNdo BaSToS diaS SilVa,  75 diVaNi PErEira rodriGUES,  76 
SaMara orrico alMEida,  77 Elica alVES doS SaNToS SilVa,  78 aliNE 
rocHa da SilVa,  79 aNa alicE dE SoUZa ValENTiM
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PoLo rio Maria
1 EliElSoN fErrEira doS SaNToS,  2 MarcoS fEliPE da SilVa aGUiar,  
3 ViNiciUS GoUVEia da SilVa,  4 caiQUE alVarES coSTa,  5 lUciaNo 
SilVa coSTa,  6 JUNior GaBriEl dE SoUSa MarTiNS,  7 KliNSMaN Sil-
Va E SilVa,  8 NYcollaS PEdroSa dE SoUSa BUSSU,  9 lUiS carloS 
SalUSTiaNo do NaSciMENTo SilVa,  10 cESar roGErio da SilVa oli-
VEira,  11 GaBriEl dE MElo MoNTEiro,  12 JEaN carloS caSSiaNo S. 
BriGida (sub judice),  13 adao GoMES dE aGUiar,  14 GilMar da Sil-
Va NEVES,  15 MaTHEUS riBEiro SoarES,  16 PaBlo PErEira GaMa,  17 
carloS EdUardo XaViEr da coSTa,  18 lUcaS PiNHEiro SaNToS,  19 
rENaTo da SilVa coSTa,  20 TUlio JoSE doS SaNToS,  21 iGor Joao 
aParEcido oliVEira,  22 EliZEU dE SoUSa SilVa,  23 roMario coSTa 
da SilVa,  24 JHoNYS fraNciSco PiNHEiro (sub judice),  25 MarcoS 
EdUardo dE SoUSa,  26 THiaGo cardoSo dE araUJo,  27 SaMUEl 
MaTiaS fErrEira,  28 alEX dE araUJo NoVaiS,  29 faBiaNo JUNior 
da SilVa,  30 fraNciSco cHaGaS da SilVa NETo,  31 THUlio JoSE doS 
SaNToS PErEira,  32 MaTHEUS SaNToS PoVoaS,  33 WESllEN lEal dE 
MoraiS,  34 MarcElo liMa da SilVa,  35 JoaBSoN SoUZa alVES,  36 
PaUlo HENriQUE aNTUNES riBEiro doS SaNToS,  37 KENNEdY liMa 
dE SoUSa,  38 JoSE roMario fErrEira dE SoUZa,  39 GildEGlaN Sil-
Va E SilVa,  40 JoNaS da SilVa,  41 arlaN MarcoS SoUZa oliVEira,  
42 MYKE BrENdoN BorGES,  43 lUiS GoNZaGa SaBoia dE MElo,  44 
aNaETH oliVEira GUrGEl,  45 HUHaNa alVES SaNToS
roNdoN do ParÁ
1 MoiSES MaGalHaES SilVa,  2 Noa GaBriEl GUiMaraES SaNToS,  3 
THalYSoN ViNiciUS MoraiS BarBoSa,  4 diWHEMErSoN BarBoSa dE 
SoUZa,  5 fraNciSco EMErSoN rodriGUES dE aSSiS,  6 EdUardo 
aUrElio da lUZ coElHo,  7 WEliNGToN loPES fErrEira,  8 roBErTo 
aMaro alVES,  9 rafaEl roSTENES doS SaNToS NaSciMENTo,  10 
JorGE WillaMES BarroS dE SoUSa,  11 dUarTE ViNiciUS liMa SilVa,  
12 WaGNEr GoMES ValES,  13 lUcaS adriaNo GoMES BarBoSa,  14 
caio VicTor oliVEira SilVa,  15 JoElSoN HENriQUE da SilVa,  16 Ga-
BriEl SoUSa oliVEira SilVa,  17 Joao HENriQUE carValHo SilVa,  18 
GUilHErME lEiTE coSTa,  19 lUiS fEliPE SoarES araUJo,  20 PaUlo 
HENriQUE PErEira dE alMEida,  21 MaTHEUS alVES SilVa,  22 aNTo-
Nio aNdrE SoUSa da SilVa,  23 afoNSo loiola BriTo,  24 adailToN 
oliVEira SilVa,  25 lUcaS araUJo dE Sa,  26 HUdSoN doS SaNToS 
liMa,  27 lEoNardo araUJo dE Sa,  28 ricardo BarroS PoNcE,  29 
MicaEl SilVa fErrEira,  30 rodriGo SoBral dE SoUSa,  31 Nildo 
dUarTE crUZ,  32 MaTHEUa araUJo da SilVa,  33 JoElSoN da SilVa 
SaNToS,  34 TiaGo doS SaNToS liMa,  35 THiaGo fraNco BoNfiM,  
36 PEdro HENriQUE oliVEira SilVa,  37 JoHNaTaN fErrEira coSTa,  
38 JoSE WilliaM BENa doS SaNToS,  39 ViTor GaBriEl doS SaNToS 
oliVEira,  40 doMiNiK arTUr SoUSa SilVa,  41 liaNE dEMETrio SilVa 
ViEira,  42 ElEN SaNToS ViEira,  43 KaTHiaNdYara GoMES da SilVa,  
44 SaMElla EVElYN rocHa SoUSa
PoLo saNtarÉM
1 MaYllaN alBErTH diaS loPES,  2 MaTEUS rUiZ PaNToJa,  3 MaloNE 
SaNToS da SilVa,  4 WadlEY BriTo frEirE,  5 Joao carloS doS SaN-
ToS ViEira,  6 rodriGo riBEiro da SilVa,  7 laEl SoUSa TaPaJoS,  
8 laUro HUGo doS rEiS SoarES,  9 lUcaS VaScoNcEloS ViaNa,  10 
MUrilo da SilVa BEZErra,  11 EricK BaTiSTa da NaTiVidadE,  12 
WESlEY SilVa NEVES,  13 Joao carloS doS SaNToS caTUNda,  14 
daNiEl HENriQUE fErrEira da SilVa,  15 JoENdSoN doUGlaS NaSci-
MENTo NoGUEira,  16 JoNaTaS SilVa dE liMa,  17 alBErTo dUarTE da 
SilVa JUNior,  18 alEX ESQUErdo PErEira,  19 cEliElSoN HENriQUE 
SilVa,  20 Joao VicTor BEZErra dE araUJo,  21 daNiEl dE SoUSa 
GUEdES,  22 JardEl dElETriZ dE MElo diaS,  23 lUcaS SilVa dE Ma-
ToS,  24 HElToN riBEiro daNTaS,  25 KEiVErSoN SilVa dE aZEVEdo,  
26 lUcaS ScooT WalfrEdo raNiEri,  27 JoilSoN ViaNa PoNTES,  28 
aNairaN liNcolN SaNToS dE aBrEU,  29 diEGo dE SoUSa NoGUEira,  
30 JoSE carloS MoTa BraNcHES NETo,  31 WaNdrESoN da SilVa 
carNEiro,  32 alaN rodriGUES ViaNa,  33 JUliaNdErSoN dE aBrEU 
SilVa,  34 TiaGo da SilVa SaNcHES,  35 alEX BrUNo riBEiro lira,  36 
roNaldo doS SaNToS raMoS dE Sa,  37 clEBEr HENriQUE daNTaS 
SilVEira,  38 fEliPE BraGa fraZao,  39 YaGo MaTEUS do aMaral 
fErNaNdES,  40 daNiEl rHiMoM oliVEira riBEiro,  41 daVi BEZErra 
dE VaScoNcEloS,  42 HENriQUE SaNcHES UcHoa,  43 WaldENirio 
aNdradE doS SaNToS,  44 WESTErlEY frEiTaS SoUSa,  45 VicTor 
HUGo PiNTo PiMENTEl,  46 daNiEl fErrEira dE aZEVEdo,  47 EdiEl-
SoN dE liMa SilVa,  48 railToN JUNio liMa doS SaNToS,  49 railSoN 
carValHo BarroS,  50 caSSio doS SaNToS alBarado,  51 HYaGo 
THiErrY da crUZ GalVao,  52 MaiKo PErEira aMaral,  53 adSoN 
MaTHEUS dE lUNa SaNToS,  54 BrUNo SaVio dE SoUSa aZEVEdo,  55 
daVi dE MENEZES fariaS,  56 Joao BaTiSTa PiMENTEl PalMEriM,  57 
TalES dE alMEida BElo,  58 faBricio NaZario dE liMa,  59 caS-
Sio roNaN frEiTaS fErNaNdES JUNior,  60 aSaff HErNaN SilVa doS 
SaNToS,  61 iGor fErrEira do NaSciMENTo,  62 cHarliSSoN laVor 
coUTiNHo,  63 JoSiVaN do NaSciMENTo da SilVa,  64 fEliPE NoGUEi-
ra corrEa,  65 JUlio cESar SoUSa SENa,  66 lEoNardo NoGUEira 
do aMaral,  67 ViTor GaBriEl MarQUES BaTiSTa,  68 JaNdErSoN 
JESUS carValHo TaVarES,  69 ElViS HENriQUE dE MEdEiroS rEBElo,  
70 airToN fraNciSco SoUSa E SoUSa,  71 laUriNdo GUiMaraES PiN-
To,  72 PEdro aNdrE PiNTo PErEira,  73 alBErTo SoarES da SilVa 
filHo,  74 MaTHEUS ricardo da coSTa liMa,  75 EdUardo PErEira 
doS SaNToS,  76 JorGENildo doS SaNToS SacraMENTo,  77 KaMYla 
dE frEiTaS aUGUSTo Maia,  78 aNdrESSa lUiZa Marafao,  79 NaTalia 
NEVES dE liMa,  80 raNNiara KaWENdY dE liMa TElES,  81 roBErTa 
laBEllY cEZar da SilVa alVES,  82 daNiElE da SilVa alVES,  83 EdVa-
NE dE loUrdES PiMENTEl ViEira,  84 Maria aliNE SilVa dE SoUSa,  85 
Maria JUNaira fErNaNdES dE SoUSa,  86 carla carNEiro dE car-
ValHo,  87 lUaNE MoNaYara iMBiriBa dE frEiTaS,  88 aMaNda doS 
SaNToS SilVEira,  89 MarciElY KaTMaN SiQUEira da SilVa E SilVa

PoLo coNceiÇÃo do araGUaia
1 SaNdiE SoarES caMPoS,  2 oSMar JUNior MarQUES MarTiNS,  3 
JUliGlEiSoN MarTiNS da crUZ,  4 THaiSoN aNToNio GoNcalVEZ VE-
NaNcio dE oliVEira,  5 JardEl oliVEira da SilVa,  6 HiTallo NE-
rES doS SaNToS,  7 WESlY fErNaNdES caMPoS,  8 PEdro oTaVio 
fErrEira SaNToS,  9 KElViS doUGlaS SoUSa SaNToS,  10 MarcoS 
ViNiciUS SoarES BarBoSa,  11 VicTor loPES lEiTE,  12 doUGlaS dE 
oliVEira SaraiVa,  13 MaTEUS oliVEira MiraNda,  14 ViNiciUS dE 
SoUSa coElHo,  15 THiaGo lUcca alVES dE MElo,  16 roBErTo loU-
ZaN fErNaNdES dE MElo,  17 alEXaNdrE ViSNiESKi,  18 GUilHErME 
PErEira PacHEco,  19 rafaEl TElES da foNSEca,  20 BrENo riBEiro 
dE SoUSa,  21 dENilSoN fErNaNdES riBEiro,  22 PaUlo alESSaNdro 
SilVEira coUTo,  23 iaGo PErEira GoMES,  24 GUilHErME fErrEira 
PoNTES,  25 aNToNio fErrEira doS SaNToS,  26 rHiaN MoNTEiro dE 
SoUSa,  27 ViNiciUS alTiNo NoGUEira,  28 JorGE MorEira dE aSSiS 
NETo,  29 GaBriEl fEliPE aNdradE GoMES,  30 WaNdErSoN MoN-
TEiro SoBral,  31 EMaNoEl corrEia rocHa JUNior,  32 lEaNdro 
oliVEira MiraNda,  33 MarcoS ViNiciUS SilVa MoraiS,  34 HEriK 
MaTHEUS JESUS SoUZa,  35 MaTHEUS araUJo SiMoES do NaSciMEN-
To,  36 faBio aVEliNo dE alMiEda,  37 WillaM EMaNUEl fraGa SilVa,  
38 MaTHEUS GodoY faUSTiNo,  39 Joao dEYWid diaS da SilVa,  40 
PEdro HENriQUE BarroS MarTiNS,  41 daNiEl coUTiNHo dE SoUSa,  
42 rENNaN foNSEca GoNcalVES,  43 ViTor HUGo coElHo SaGaWa,  
44 arioSValdo dE araUJo dE aSSiS,  45 THoMaZ ViNiciUS MacHado 
liMa,  46 iaN VicTor SaraiVa riBEiro,  47 caio ViNiciUS carValHo 
coElHo,  48 lUcaS iZEQUiEl dE SoUSa BENTo,  49 TiaGo fErrEira 
roSa,  50 WEriclES aYrES doS SaNToS,  51 PEdro HENriQUE TraJa-
No da SilVa,  52 cilaS SilVa SaNToS,  53 GUSTaVo fErraZ SoUSa,  54 
ViNiciUS SaNToS MorEira,  55 oZiEl riBEiro cardoSo,  56 rodriGo 
araUJo SilVa,  57 lUcaS lira dE carValHo,  58 aloNSoN dE oliVEi-
ra ViEira,  59 rENaTo alVES MilHoMEM,  60 lUcaS MicloS SoarES,  
61 HErllY JUNior loPES ESTrEla,  62 raMiro alVES doS rEiS NETo,  
63 JailSoN do ValE MoraES,  64 alaN GaBriEl araUJo MElo,  65 
EValdo MYcaEl coSTa dE SoUSa,  66 iSaBElla MarTiNS fraNÇa,  67 
cYNTHia BarroS liMa,  68 adilciMara carValHo BarBoSa,  69 HE-
lEN KaroliNNE alVES fErrEira,  70 daNNiElla dE oliVEira SaraiVa,  
71 EVElYN NaYara da SilVa
PoLo aLtaMira
1 daNiEl SilVa E SilVa,  2 fraNciSco SoBriNHo da SilVa filHo,  
3 VaGNEr VEloSo daNTaS,  4 NElSoN BoGEa NUNES dE SoUZa,  5 
daNiEl carNEiro PErEira,  6 liNdoMar GoMES da SilVa JUNior,  7 
raMoN dE SoUZa MESQUiTa,  8 WaNdErlaN MoTa da PaiXao,  9 aNd-
SoN PaTricK rocHa,  10 raMiro MESSiaS MESciaS,  11 fraNciSco 
daNiEl dE araUJo,  12 aNToNio EdNaldo da SilVa rocHa (sub judi-
ce),  13 JoNaS daBY GoMES dE SoUSa,  14 TiaGo doS SaNToS cUrTi,  
15 adriaNo SoUZa SaNToS,  16 JoNaTaS PiNHEiro crUZ,  17 aNdrE 
fErrEira da SilVa,  18 dEociclEi SoarES MElo,  19 KlEiToN da Sil-
Va fErrEira,  20 fEliPE liMa dE BriTo,  21 roNaN caio caValcaNTE 
riBaS,  22 SilaS PaiVa dE aGUiar,  23 lUa falcao cirElli fErrEira,  
24 aNdErSoN rafaEl SilVa,  25 lUiZ oTaVio cirElli fErrEira,  26 
EMErSoN coElHo doS SaNToS,  27 GElBi SoarES alENcar,  28 Mica-
El MoTa dE araUJo,  29 EliNaldo do NaSciMENTo PErEira,  30 WEN-
dEll MaX dE liMa do NaSciMENTo,  31 MacElio da SilVa araUJo,  32 
roGEr WillYaM dE frEiTaS ViEira,  33 fraNciSco da SilVa oliVEira,  
34 caYQUE JUlio BaTiSTa dE carValHo,  35 dHiEffiSoN doUGlaS dE 
MoUra coSTa,  36 JEdSoN MarTiNS dE fraNca oliVEira,  37 BrEN-
doN daNTaS VaScoNcEloS,  38 EliaS carNEiro dE MoraiS fErrEira,  
39 alEXaNdrE diaS da SilVa,  40 GUilHErME BaNdEira liMa,  41 
MarcoS da MoTa NaSciMENTo,  42 fErNaNdo dE SoUSa raBElo,  43 
lUiS EdUardo BriTo da SilVa,  44 lUcaS fErNaNdES PErEira,  45 
THYaGo PErEira da SilVa,  46 ailSoN MoraiS ModESTo,  47 JoYl-
dSoN MENdES loPES,  48 aNdErSoN riBEiro dE SoUZa,  49 daNiEl 
dE oliVEira SiNTra,  50 raNdErSoN raiol NaSciMENTo SilVa,  51 
dHYEKSoN dE oliVEira araUJo,  52 PEdro HENriQUE GoMES da SilVa 
(sub judice),  53 JHoN rEiS SoUSa,  54 GaBriEl dE JESUS SilVa,  55 
aGlEBSoN dE araUJo BraGa,  56 TErcio aNdrE fraNciSco MaNoEl 
doS SaNToS SoUSa,  57 WilliaM liMa dE carValHo,  58 MaXriGlEY 
rodriGUES dE MEdEiroS,  59 THiaGo roGiSS arraiS alcENo,  60 
MarcoS ricKSoN ToSSi,  61 roBSoN SoUSa liNHarES,  62 JoSE ro-
driGUES PaES filHo,  63 JoilSoN fErrEira rodriGUES,  64 cicEro 
HEroN SaBiNo SilVa,  65 aGENor PacHEco NETo,  66 lUcaS GaBriEl 
SoUZa alVES,  67 alEX doS SaNToS daMaSio,  68 PaUlo EdUardo 
GoMES rodriGUES,  69 MaTHEUS MariNHo liMa,  70 aBiMaEl coE-
lHo da SilVa,  71 BrUNo frEiTaS da SilVa,  72 JHoNNE PErEira dE 
alMEida,  73 ViTorio foScariM MorEira,  74 iGor liMa BriTo,  75 
filiPE oliVEira MarQUES,  76 MarcoS WilliaN MESQUiTa PErEira,  
77 EliaS dE JESUS SoUZa,  78 GlEYSoN cardoSo SoUSa,  79 WilliaM 
da SilVa PiNTo,  80 WENdErSoN claro VaiS,  81 SaVio KalEB daVila 
SilVa,  82 cESar liMa,  83 JoSE alBErTo dE JESUS frEiTaS,  84 JoSE 
fEliPE dE alMEida MaciEl,  85 EVaNdro BrUNo dUTra doS SaNToS,  
86 diEGo PErEira dE liMa,  87 arioSValdo fEiToSa alMEida,  88 
HiGor MarcoS dE oliVEira BriTo,  89 GErdiEl NaSciMENTo doS 
SaNToS,  90 JacKSoN carValHo GoNcalVES,  91 GEoVaNE coSTa da 
SilVa,  92 MarciEl JESUS SilVa,  93 alEX Kidd da SilVa SoUSa,  94 
iUrY cESar frEiTaS dE liMa,  95 WENdEMBErGH filliPE da lUZ Sil-
Va,  96 ENriQUE PErEira SilVa,  97 doUGlaS SilVa da foNSEca,  98 
arTHUr HENriQUE MEdEiroS dE araUJo,  99 BrUNo doS SaNToS Ta-
VarES,  100 THiaGo aUGUSTo da SilVa,  101 fEliPE dE SoUSa SilVa,  
102 TaYNaN liMa aSSUNcao,  103 aNdrESoN QUEiroZ da SilVa,  104 
PaUlo MaGNo raMoS da coSTa,  105 GEoVaNE GoMES MaScENa JU-
Nior,  106 ricardo HENriQUE loPES dE araUJo,  107 HErMENEGildo 
SarMENTo SalES NETo,  108 EdUardo SoUZa do NaSciMENTo,  109 
HElENa rocHa dE SoUSa,  110 SacHa MoNiQUE PiNTo caSTro,  111 
EliENE dE oliVEira SalES raMoS,  112 dENiSE cardoSo da SilVa



48  diário oficial Nº 34.830 Sexta-feira, 14 DE JANEIRO DE 2022

PoLo itaitUBa
1 aNdrYo liNdoN lEiTE cardoSo,  2 rodriGo fErrEira da SilVa,  3 
JoNH alEfE SoUSa caSTro,  4 STEfESoN NaSciMENTo alVES,  5 EZio 
doMiNiK caValcaNTE dE liMa,  6 MaX MiGUEl WicHroWSKi,  7 JHoNY 
JUNior coSTa SilVa,  8 criSTiaNo dE BriTo SoUZa,  9 PEdro WilliaM 
MaZUr SErra,  10 GEoVaNE BrUNo airES diaS,  11 MarloN SoarES 
doS SaNToS,  12 dEiViSoN ViaNa SilVa,  13 lEaNdErSoN SaNToS 
lEal,  14 lUiZ dE SoUZa fUrTado NETo,  15 MoUZacilE fErrEira oli-
VEira,  16 PaUlo roBErTo do NaSciMENTo BraGa,  17 SalVaN GUE-
dES do ValE,  18 VaNdoilSoN alVES TEiXEira,  19 JorGE lUciaNo 
doS SaNToS caValcaNTE JUNior,  20 HEldo SoUSa SaNToS JUNior,  
21 ENErSoN MacEdo da SilVa,  22 NaWaN NUNES,  23 BrUNo MaToS 
ParENTE,  24 WENdErSoN PErEira MorEira,  25 ilToN PErEira da 
crUZ,  26 JoSiEl SaNToS PacHEco,  27 roMilSoN frEiTaS MarTiNS,  
28 GErfESSoN aQUiNo da SilVa,  29 fErNaNdo HENriQUE cardoSo 
da SilVa,  30 HUdSoN KENNEdY dE caSTro da SilVa,  31 KElViN ricK 
JaNUario PiNHEiro,  32 EricK GodiNHo fiGUEirEdo,  33 MaYK aN-
dradE MoraES alMEida,  34 raiMUNdo Valdir fErrEira da SilVa JU-
Nior,  35 rafaEl rEBElo PaNToJa,  36 JoSiaS SoUZa dE SiQUEira,  37 
JoSE roMario dE oliVEira BarBoSa,  38 EdUardo ViNiciUS rocHa 
SilVa SoUSa,  39 GEoVaNE liMa dE SoUZa,  40 arilSoN VEraS Mora-
ES,  41 rodriGo MaGNo dE SoUSa,  42 VicTor daNiEl PiMENTEl da 
SilVa,  43 JHEYSSoN doS SaNToS caSTro,  44 WElliToN dE oliVEira 
NoBrE,  45 JESUS roMario JaTi da SilVa,  46 aNdErSoN fErrEira da 
PaZ,  47 lUciaNo WaGNEr riPardo aMaral,  48 faBricio GoNcal-
VES dE SoUSa,  49 fraNKliN da SilVa BriTo,  50 adaNiEl da SilVa 
E SilVa,  51 roBErTo rUaN NaSciMENTo da SilVa (sub judice),  52 
iSraEl NEllYS da SilVa ModESTo,  53 MUllEr SilVa SaNToS,  54 ra-
faEl coSTa liMa,  55 JacKSoN JoHNNYS dE SoUSa E SilVa,  56 SilVio 
cESar PaNToJa PErEira JUNior,  57 MaTHEUS dE SoUSa ViaNa,  58 
aNGElo BraNdao dolZaNE,  59 aNdrE ricardo PEdroSo dE SoUSa,  
60 MaKSoN MoTa doS SaNToS,  61 roGErio oliVEira dE araUJo,  62 
ViNiciUS alBUQUErQUE TriNdadE doS SaNToS,  63 clEBErSoN SoU-
Sa dE oliVEira,  64 Marcio lUcaS SoarES MiraNda,  65 EMErSoN dE 
SoUZa daMaScENo (sub judice),  66 alEf YaNN dE SoUSa PiNHEiro,  
67 iTaMar iUrY MUNHoZ liNHarES,  68 WaGNEr ViaNa NUNES (sub 
judice),  69 PaUlo aUGUSTo BorGES riBEiro SoBriNHo,  70 SMiTH 
lEMoS dE aNdradE,  71 aldErlaN daNiEl aGUiar do NaSciMENTo,  
72 PaUlo VicTor aGUiar da SilVa,  73 faBricio NaSciMENTo dE oli-
VEira,  74 WilliaM SilVa doS SaNToS,  75 lEaNdro rafaEl BarroS 
dE liMa,  76 rodriGo SENa da foNSEca,  77 aNToNio EVaNdro dE 
oliVEira BriTo JUNior,  78 alESSaNdro BaraNda BarroSo,  79 El-
dErlaN NoGUEira dE SoUSa,  80 daNiEl BENTES lEal,  81 roSiaNE 
PESSoa ViEira,  82 diEllE riBEiro BriTo,  83 rafaEla coNcEicao 
da SilVa,  84 JHUliaNa dE SoUSa alMEida,  85 EVElYN dE SoUZa 
fErrEira,  86 Erica THalicia SilVa da rocHa,  87 JaMila dE caSSia 
da SilVa cUNHa,  88 daNiEla MarQUES E SilVa,  89 aNdrEaNE doS 
SaNToS alVES, 90 JaNETE dE oliVEira PorTEla
PoLo soUre
1 MUrilo MaUro PoMBo ParaENSE,  2 criSToVao SilVa NaSciMENTo,  
3 raiMUNdo carloS diaS PEiXoTo,  4 lUciValdo PiNHEiro oliVEira,  
5 SHarlEY GUiMaraES ViEira,  6 rENaN aNdrEY PoMPEU NaSciMEN-
To,  7 JarBES GillEad SilVa carNEiro,  8 iaGor SarMENTo NaSci-
MENTo,  9 roBSoN SilVa BriTo,  10 fEliPE NUNES da coSTa liMa,  11 
Joao BrENo PErEira TaVarES,  12 daVid rafaEl BarBoSa doS SaN-
ToS (sub judice),  13 aNToNio liNo raMoS liNo,  14 dHioGo rodriGo 
SoUSa MoNTEiro,  15 SErGio aUGUSTo doS SaNToS corrEa JUNior,  
16 irlEi doS SaNToS SoUZa,  17 rodriGo SErGio SilVa corrEa,  18 
HErlEN cardoSo daS cHaGaS,  19 ViNiciUS dE SoUSa,  20 WaNdEr-
SoN WElliNGToN EVErToN dE alcoBaca (sub judice),  21 TiaGo da 
SilVa fraZao,  22 HENriQUE fErrEira da SilVa,  23 WalaN MENdoN-
ca dE araUJo,  24 iaN liWT MoraES doS SaNToS,  25 diEGo MiraNda 
TriNdadE,  26 HUMBErTo roUMiE da SilVa BEZErra,  27 rafaEl flo-
rENcio dE dEUS,  28 GlEiSoN Prado loPES,  29 lorMaN cHriSTiaN 
alBUQUErQUE PaiVa,  30 faBio lEoNardo NaSciMENTo corrEa,  31 
aNToNio EdUardo MoraES SaMPaio,  32 rENaN dE SoUSa cUNHa,  33 
THiaGo HENriQUE oliVEira E SilVa,  34 daNilo da coSTa ViEira,  35 
WaldiNEi dE oliVEira carValHo,  36 BrUNo PaNToJa fiGUEirEdo,  
37 JoSEff dE liMa EValdT,  38 PaUlo Marcio SoUSa GoVEia,  39 
rafaEl JaSoN MoraES doS SaNToS,  40 SilaS da SilVa NUNES,  41 
MarcEllo aNTHoNY da SilVa lacErda,  42 rodriGo JorGE SoarES 
MarQUES,  43 JoHNE MarTiNS GoNcalVES,  44 aNToNio carloS Bi-
BaS dE BarroS,  45 lEoNardo coNcEicao da SilVa,  46 Joao dE 
dEUS da SilVa BaSToS JUNior,  47 ElToN MarTiNS dE alMEida,  48 
ViTor MoNTEiro QUEiroZ SaNToS,  49 rodriGo ZidaNE NaSciMENTo 
SoUSa,  50 arNaldo rodriGUES MarVao JUNior,  51 lEoNardo lE-
MoS MEdEiroS,  52 EVErToN lUiZ coUTiNHo ViEGaS,  53 GUilHErME 
VicTor VaScoNcEloS doS SaNToS,  54 rafaEl BrUNo coSTa ViEira,  
55 rodNEY fEliPE TriNdadE BriTo,  56 WEdSoN HUGo PorTal aS-
SUNcao,  57 allEX MaTHEUS BaSToS aTaidE,  58 fEliPE dHoGENNE 
MoraES da SilVa,  59 MarcoS PaUlo Maia diaS,  60 MaNoEl ValE 
dE araUJo JUNior,  61 rENaN MicHEl SoUZa do ValE,  62 MUrilo 
JoSE MarQUES GoNcalVES JUNior,  63 rafaEl da SilVa GUErra,  64 
faBio dE MElo aUad da SilVEira,  65 JoSUE TEiXEira ModESTo,  66 
THiaGo corrEa GoMES,  67 WilliaM alENcar dE oliVEira liMa,  68 
WilliaM GiBSoN dE oliVEira MoUra,  69 ENZo MaTHEUS da SilVa 
lacErda,  70 EMaNoEl fErrEira do aMaral JUNior,  71 JHoNaTaN 
SilVa VirGoliNo,  72 ViNiciUS da SilVa PorTal,  73 Joao EVaNGEliS-
Ta JUNior MEdEiroS loBaTo,  74 lUiZ fEliPE BoUcao dE SoUZa,  75 
lUcaS ViNiciUS NaSciMENTo dE SoUSa,  76 roMUlo cardoSo doS 
SaNToS,  77 JaNiValdo NaSciMENTo liMa JUNior,  78 dEMErSoN da-
NiEl da coSTa E SilVa,  79 aNdErSoN cUNHa GUrJao,  80 WESlEY 

SaNToS dE oliVEira,  81 BrUNo aMoriM carValHo,  82 raNYEricK 
oliVEira BarBoSa,  83 fraNciSco PaTriK NaSciMENTo dE SoUZa,  84 
ricHard caSSio dE aBrEU PaiVa,  85 idElVaN da SilVa riBEiro,  86 
lUaN carloS loBaTo GUEdES,  87 Joao oTaVio dE alMEida aNTUNES 
JUNior,  88 WilliaMS carloS lEal da coSTa,  89 NaTalia dE JESUS 
daMaScENo,  90 lENiSE EVaNGEliSTa fErrEira da SilVa
PoLo BreVes
1 lEoNardo da SilVa SaNToS,  2 daNiEl fEliPE SilVEira SilVa,  3 
EliElBSoN alMEida MarQUES,  4 fEliPE doS SaNToS lEiTao,  5 Wal-
TEr aSSUNcao SilVa JUNior,  6 alEXaNdrE MoraES doS SaNToS,  7 
lUiZ HENriQUE dE alMEida Garcia,  8 PUBlio caio MoUra caNTo,  
9 WaYloN PErEira PEiXoTo,  10 alEX do carMo liMa,  11 rodriGo 
MarTiNS ValENTE,  12 EUclidES rodriGUES GoMES JUNior,  13 dJa-
VaN NUNES cHaGaS,  14 EUlESSoN carValHo coNcEicao,  15 roMUlo 
NETo loBaTo,  16 rodriGo PaiVa BorGES,  17 ElBY lEao fialHo,  18 
Joao MarcElo Garcia corrEa,  19 YaN lUiS liMa dE SoUZa,  20 caS-
Sio SaNToS foNSEca,  21 darWiNG PErEira PEiXoTo,  22 adEMilToN 
BarrETo facUNdES,  23 JEaN cardoSo PiNHEiro,  24 BrUNo SilVa da 
SilVa,  25 lUcaS ProTaSio MarQUES,  26 MarcoS BrENo crUZ SalES 
(SUB JUdicE),  27 Joao PaUlo BarrETo PErEira,  28 MESSiaS airES 
dE SoUZa,  29 GaBriEl dEMES GoNcalVES,  30 carloS EdUardo ro-
cHa da SilVa,  31 railoN MElo TEiXEira,  32 Maico MacHado BriTo,  
33 JoSE alEff da SilVa corrEa,  34 BraWilliaM corrEa rodriGUES,  
35 SaMUEl rodriGUES BraGa,  36 adriaNo NETo BriTo,  37 roBE-
NilSoN fErrEira dE aNdradE,  38 BrENdo rodriGUES GUEdES,  39 
MaYcoN EMBiSSoN SoUZa rodriGUES,  40 roMUlo GUEdES PErEira,  
41 THaiSoN dE oliVEira ViaNa,  42 JoSE dUTra da foNSEca NETo,  
43 BrUNo MoraES PErEira,  44 ViNiciUS alEXaNdrE PUrEZa dE SoU-
Za,  45 aNdrE da SilVa loBaTo,  46 clEUToN dE SoUZa ViEGaS,  47 
VicTor JorGE GaMa dE QUEiroS,  48 BrENo liMa fariaS,  49 BrUNo 
ViNiciUS BaliEiro TEiXEira,  50 roSiElToN BaliEiro da SilVa,  51 
raY PaTricK fErrEira doS aNJoS,  52 MaTHEUS PaNToJa dE oliVEira,  
53 aNdErSoN rocHa GoNcalVES,  54 TiaGo dE oliVEira ViToriNo,  
55 dElBSoN da SilVa NEVES,  56 MarcElo MacHado QUEiroZ,  57 
ElidElToN doS SaNToS ViaNa,  58 daNiEl alVES BriTo,  59 rodolfo 
caValcaNTE alENcar,  60 EMENSoN PaBlo loPES E loPES,  61 MaNo-
El BarrETo dE araUJo filHo,  62 JorGE EMaNoEl da SilVa SoarES,  
63 aNiBal TEiXEira foNSEca,  64 THalliSoN SoarES frEiTaS,  65 
JEffErSoN diEGo da SilVa JaciNTo,  66 YaN dE SoUZa fErrEira,  67 
iVaN lUiZ ESTUMaNo PErEira JUNior,  68 iGor KElVEN dE oliVEira 
SilVa,  69 daNiEl MarTiNHo daMaScENo PiNTo,  70 GaBriEl da SilVa 
Vila rEal,  71 raaMYaS HaloES PalHETa dE SoUZa,  72 HUdSoN da 
SilVa PErEira,  73 BrENdo da coSTa aZEVEdo,  74 aNToNio fErNaN-
do SiQUEira TriNdadE,  75 rafaEl GoMES da SilVa,  76 EliVElToN 
rodriGUES alVES,  77 daVid JHoNaTa SoUSa coSTa,  78 doUGlaS 
iSaac do ValE NEVES,  79 criSTiaNo MoraES daS MErcES,  80 caHio 
PEdro SaNToS PaNToJa,  81 lEUri carValHo cHaVES,  82 TaiS dEMES 
GoNcalVES,  83 TaiNara dEMES GoNcalVES,  84 PaTricia caroliNE 
MarTiNS BarBoSa
PoLo aBaetetUBa
1 alEX fraNKlEr coSTa rodriGUES,  2 daNiEl oliVEira fErrEira,  3 
iaN daMacENa cardoSo,  4 SaUlo roBErTo fEio fErrEira,  5 EW-
ToN SENa SardiNHa,  6 SaUl KEMil SoUSa doS SaNToS,  7 lUciaNo 
crUZ da crUZ,  8 PEdro lUcaS da coSTa diaS,  9 ElaNdo PaNToJa E 
PaNToJa,  10 rodriGo BarBoSa cardoSo,  11 SElEMiaS MoraES dE 
caSTilHo,  12 roSiNaldo aZEVEdo SaNToS JUNior,  13 faBio rENaN 
doS SaNToS diaS,  14 Joao NETo fUrTado cardoSo,  15 MarlESoN 
WilcK da SilVa aTaidE,  16 JEaNdErSoN araUJo liBorio,  17 daNiEl 
JoSE MiraNda da coSTa,  18 JHENiSoN MiraNda do carMo,  19 JoEl 
da SilVa Maia,  20 EliSoN loBaTo SaNToS,  21 riciEl da coSTa Sil-
Va,  22 alEXaNdro JUNior GoNcalVES,  23 ViTor Gordo da SilVa,  
24 rafaEl carValHo dE SoUZa,  25 EricK da coNcEicao da SilVa 
fErrEira,  26 EdESio diaS rEGo,  27 rEiNildo NUNES doS SaNToS,  
28 ESaU GoMES SoUZa,  29 HElUaN criSTiaN SoarES PaNToJa,  30 
MarloN fariaS corrEa,  31 lUcENildo dE frEiTaS rodriGUES,  32 
Ercio da coSTa fariaS JUNior,  33 GilVaNE Baia rodriGUES,  34 
SaNdErSoN da coSTa alfaia,  35 clEidiValdo liMa ValE JUNior,  36 
GUNar alBErTo SilVa caldaS,  37 ricardo corrEa caldaS,  38 WEl-
ToN da SilVa SErrao,  39 dEYVid dE SiQUEira liMa,  40 fraNciSco 
PoMPEU fUrTado,  41 laUra lETicia dE frEiTaS crUZ,  42 laiS laUa-
NE Gaia VEraS,  43 BETaNia PiNHEiro E PiNHEiro,  44 Zaira SolaNo 
NEGrao,  45 JHENifEr MacHado dE SoUSa
PoLo BarcareNa
1 Mario MarloN SilVa alMEida,  2 filiPE riBEiro dE aSSiS,  3 WaN-
dErSoN dUTra BraGa,  4 JEffErSoN liMa VEraS,  5 diEGo da SilVa 
alVES,  6 laUro MaGNo doS SaNToS NETo,  7 PaBlo WEVErSoN fEr-
rEira BriTo,  8 PEdro lUcaS liMa SaNcHES,  9 JorGE NETo da SilVa 
frEiTaS,  10 allaN liaN cardoSo fUrTado,  11 iZEQUiaS rodriGUES 
carNEiro,  12 ElYSoN da SilVa MariNHo,  13 MarcoS ViNiciUS BEr-
NardiNo,  14 WaliSoN NoGUEira SErra,  15 BrENo MaUricio doS 
SaNToS SilVa,  16 GaBriEl alMEida MEdEiroS,  17 VicTor HUGo al-
VES do NaSciMENTo,  18 JoSE alBErTo loBaTo cardoSo,  19 EliTo 
da SilVa MarQUES,  20 daNilo SaNTaNa MENdES fErrEira,  21 Vic-
Tor MaTHEUS MElo MUNiZ,  22 PliNio aNTao dE alENcar loPES,  23 
daVi alMEida SoBriNHo,  24 lUcaS ViNiciUS NUNES SaNToS (sub 
judice),  25 daNiEl clEiNo PiNHEiro TaVarES,  26 cESar ViTor SalES 
fErrEira oKaJiMa,  27 JordaN BErNardo doS SaNToS SilVa,  28 
lUiS carloS SErra filHo (sub judice),  29 allEN frEiTaS PiNTo,  30 
lUcaS da SilVa MariNS,  31 JoSE aNdrE foNSEca MaciEl,  32 lUcia-
No PErEira doS SaNToS,  33 rUBENS GlEcio PiNHEiro E PiNHEiro,  
34 EWErSoN UBiraTaN fariaS NUNES,  35 ricardo GEoVaNio BaTiS-
Ta fUrTado,  36 darlYSoN fErrEira SilVa,  37 VicTor rodriGo SaN-
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ToS ViEira,  38 claUTENYS STEfaNo caSTro MarQUES,  39 MaTHEUS 
alENcar ValENTE doS SaNToS,  40 MESSiaS dE MacEdo MoNTEiro,  
41 GaBriEl doS SaNToS,  42 EdNilSoN WaNZElEr dE frEiTaS,  43 
BrUNo loBaTo PErEira diaS,  44 lUcaS do Socorro carMo coSTa,  
45 MiGUEl JUNior cardoSo MElo,  46 lEaNdro alBUQUErQUE Ni-
coliNo,  47 cicEro aUGUSTo cHaVES GoMES,  48 alYSoN ENGracio 
GoNZaGa do NaSciMENTo,  49 rodriGo doS PraZErES cUNHa,  50 
raildo corrEa da coNcEicao,  51 lEoNaN raMoS doS SaNToS,  52 
JorGE lUiS roSENdo SilVa,  53 Marcio GlEYK carValHo rodriGUES,  
54 WEliNGToN clEiToN SilVa SaNToS,  55 BrENNEr oliVEira da Sil-
Va,  56 MarcoS caSSiaNo SaNTa BriGida,  57 lUiS aNdErSoN rodri-
GUES frEiTaS,  58 MariVaN MaUES da coSTa,  59 MaTHEUS MENdES 
PiNHEiro,  60 iVaNil liMa GoNcalVES JUNior,  61 EliElToN BraNdao 
SErrao,  62 JoNaTa SaNToS SilVa,  63 ESdraS diaS cardoSo JU-
Nior,  64 aNToNio dErENaldo alVES MariNHo,  65 MaUricio MElo 
rodriGUES,  66 lUcaS HENriQUE aracaTi SaraiVa,  67 aMaUrY GoES 
BarroS,  68 JoSE coElHo raMoS NETo,  69 claUdio oSNi fiGUEirE-
do fErrEira JUNior,  70 JEffErSoN BrUNo NaSciMENTo caNaBraVa,  
71 fraNciSco BrENdo NUNES riBEiro,  72 rarErSoN liMa cardo-
So,  73 EricK NUNES PraSErES,  74 aNdErSoN HENriQUE roSario 
doS SaNToS,  75 aNToNio MarcoS coNcEicao SilVa,  76 JacKSoN 
JaNUario cUNHa GoNcalVES,  77 GioVaNNi coSTa dE oliVEira,  78 
fraNSUE TiMoTEo dE oliVEira,  79 raUl NEVES doS SaNToS,  80 
dENilSoN SoUSa dE SoUSa,  81 GUSTaVo HENriQUE SoUSa NUNES,  
82 JoEl HaBacUQUE carNEiro dE oliVEira,  83 JUMaraci fiGUEirE-
do QUEiroZ,  84 clEBSoN SaNToS MacEdo,  85 iaNdala MoNTEiro 
MoraES,  86 BrUNa TEiXEira SoarES,  87 aNa rEGiNa doS PraZErES 
cUNHa,  88 lilYa alVES dE alMEida,  89 JaNaiNa dUarTE PiNHEiro,  
90 ElaNE oliVEira cUNHa
PoLo BraGaNÇa
1 JoEl alVES NoGUEira,  2 JoSE alEXaNdro dE SoUSa SilVa,  3 Ma-
TEUS da coNcEicao fErrEira,  4 lUcaS MaTHEUS diaS GaMa,  5 ro-
driGo MaciEl riBEiro da SilVa,  6 JUaN PaBlo TEiXEira alcaNTara 
do NaSciMENTo,  7 TafarEl fariaS dE liMa,  8 WaGNEr do NaSci-
MENTo MoNTEiro,  9 rafaEl SilVa dE SoUZa,  10 oTaVio dE JESUS 
riBEiro da SilVa,  11 rodriGo oliVEira NaSciMENTo,  12 JEfErSoN 
lUiS SaNToS GarroS,  13 alESSaNco SaGica carValHo,  14 JoSE 
fEliPE PrESTES oliVEira,  15 ElioNE da SilVa carValHo,  16 car-
loS EliVElToN dE araUJo SaNToS,  17 JoSE ViTor SilVa,  18 aYrToN 
da SilVa liMa,  19 raPHaEl fErrEira dE SoUSa,  20 lUcio daNilo 
riBEiro coNdE,  21 KEVEllYN TEiXEira frEiTaS,  22 daNiEl VicTor 
caMPoS araUJo,  23 JoSE riBaMar coSTa PErEira,  24 JadSoN fEliPE 
SoUSa da SilVa,  25 JaYdaN araUJo da SilVa,  26 fraNciSco raMoN 
NUNES TEiXEira,  27 HiGor BraGa fUKUda,  28 Joao alBErTo da 
SilVa,  29 MarcoS SoarES alVES SalGado,  30 diEGo MoiZES GoMES 
riBEiro,  31 lUcaS SilVa coSTa,  32 KaYroN dE oliVEira SilVa,  33 
JoSE Marcio dE araUJo MElo,  34 JEaN da PUrificacao PirES (sub 
judice),  35 EdSoN SoUZa dE liMa,  36 daWiSoN THiaGo MElo da coS-
Ta,  37 Joao BaTiSTa da crUZ GoNcalVES,  38 aUrENilToN PErEira 
da SilVa,  39 ralrYSoN HENriQUE liMa dE Sa,  40 WilliaM Garcia da 
SilVa,  41 ToNY rafaEl da SilVa SoUZa,  42 Joao ViTor dE aNdradE 
SaNTaNa,  43 JEffErSoN da SilVa alVES,  44 caio alaN dE PaUla 
SilVa,  45 EdValdo VarGaS BraSilEiro dE alcaNTara PErEira coE,  
46 iaN Mario da SilVa SoarES,  47 EliVElToN BUlHoES alMEida,  48 
JoSE ViNiciUS da SilVa SoarES,  49 lUcaS HENriQUE doS SaNToS 
SilVa,  50 alYSSoN VicTor SoUZa coSTa,  51 JaMESoN araNHa fEr-
rEira,  52 aNToNY caio dUarTE carValHo,  53 JErEMiaS TENorio 
alVES (sub judice),  54 EliaS SiMao doS SaNToS NETo,  55 aTila SilVa 
fErNaNdES,  56 lEilSoN PErEira SilVa,  57 GaBriEl NoBrE BarroSo 
da SilVa,  58 lUiS ViTor da SilVa alBUQUErQUE,  59 clEidSoN al-
BErTo lEiTE PiNHEiro,  60 JUraNdY SoarES MarTiNS,  61 iGor MaS-
Sao SoarES NaGaSHiMa,  62 rodriGo dE SoUSa TEraN,  63 clEiToN 
alBErT PErEira BEZErra,  64 Eric MaNoEl MoNTEiro GoNcalVES,  
65 YaN MoNTEiro HoriGUcHi,  66 MarcoS ViNiciUS GoMES SoarES,  
67 JHoNaTaN SaNToS dE SoUZa,  68 cElSo rEGo NEGrEiroS,  69 
rodriGo MaToS doS NaSciMENTo,  70 JEffErSoN da SilVa NEGrao,  
71 roNiclEY BraZ da SilVa,  72 lUcaS MoTa Maia,  73 rafaEl iNa-
cio doS SaNToS corrEa,  74 THiaGo dE SoUZa MoraES,  75 KESSiS 
roNald MENEZES cardoSo,  76 GaBriEl aMaral TaVarES,  77 allaN 
rafaEl SoUSa coNdE,  78 YUri NEVES do roSario,  79 dENilSoN 
liMa fErrEira,  80 WElliToN aNdradE doS SaNToS,  81 aNdErSoN 
riBEiro lEal,  82 Maria clara da SilVa TriNdadE,  83 TaMilE raEl-
lEN SilVa da coSTa,  84 caMila criSTiNa dE oliVEira PiNHEiro,  85 
ElaNE NaSciMENTo da SilVa,  86 ESTEla dE SoUSa cUNHa,  87 Erila-
NE GoMES lira,  88 JESSica MilENa SilVa do NaSciMENTo,  89 carla 
oliVEira cHaVES,  90 JoYcE GaMa SoUZa
saLiNÓPoLis
1 HENriQUE liMa dE SoUSa,  2 PaTricK JEroNiMo daNTaS,  3 alES-
SaNdro ViTor do carMo JUNior,  4 BrUNo ViNiciUS dE liMa caS-
Tro,  5 BrENdo rHENaN coQUEiro fraZao,  6 BrUNo HENriQUE 
coNcEicao dE liMa,  7 Sac MaYoN dE oliVEira MoUra,  8 adEildo 
JEroNiMo doS SaNToS JUNior,  9 fraNciSco diEGo ViaNa BalTaZar,  
10 NadSoN NadaBE SoarES araUJo,  11 caZUZa JoSE iNacio dE SoU-
Sa,  12 ricK TaYNaN fErrEira QUadroS,  13 GEilSoN carValHo doS 
aNJoS,  14 farlEY VicTor liSBoa MoUra,  15 HUMBErTo GoNÇalVES 
da SilVa,  16 EdNU lUiZ do NaSciMENTo,  17 JoSE raMirEZ dE PaUlo 
MENdES,  18 dioNiclEi da SilVa MiraNda,  19 fraNciSco dE aSSiS 
MiraNda BriTo,  20 JoSE raYSoN da SilVa rocHa,  21 JacKSoN Ga-
BriEl da rocHa,  22 raiMUNdo da coNcEiÇÃo QUEiroZ,  23 KlaUS 
EliPHaS SilVEira dE SoUZa (sub judice),  24 KElcEMY ViNicioS da 
SilVa,  25 lUcaS BarBoSa dE MElo,  26 WalTEr ciPriaNo rodriGUES 
da SilVa,  27 roNilSoN lUcENa corrEa,  28 lEaNdro PErEira alBi-

No,  29 iTallo fEliPE BEZErra BErTo,  30 lUcaS da SilVa oliVEira,  
31 aNToNio JoNaElSoN dE SoUSa PaiVa,  32 WElErSoN rodriGUES 
dE oliVEira NaSciMENTo,  33 PEdro PaUlo fErNaNdES doS SaNToS,  
34 JEaN carloS NEVES dE SoUSa,  35 diEGo PErEira dE aQUiNo Sil-
Va,  36 NailSoN WilliaM araUJo corrEia,  37 THiaGo alEX SaNToS 
BENTES,  38 MarcUS ViNiciUS dE SoUZa cUNHa,  39 alYSSoN rodri-
Go PaiVa ViaNa,  40 SiMao ViTor MoraES dE SoUZa,  41 aNToNio 
carloS SilVa MESQUiTa,  42 GENESio PiNHEiro MENdoNca filHo,  
43 daNiElE EMaNUEllE fErrEira,  44 SaraH STTEfaNNY SilVa NaSci-
MENTo,  45 MicElia caroliNE PaSSiNHo doS rEiS
PoLo MaraBÁ
1 alEXaNdrE MoNTEiro doS SaNToS,  2 roGErio da SilVa,  3 PaBlo 
PaiXao PErEira lEMoS,  4 ricKSoN da crUZ oliVEira,  5 JoNaTHaS 
rodriGUES dE SoUZa,  6 aNGElUS dE SoUZa riBEiro,  7 PEdro HEN-
riQUE NUNES SoarES,  8 aNToNio JoSE da lUZ SaBiNo,  9 JoSE frEi-
TaS PirES NETo,  10 ilaMar aMoriM doS SaNToS,  11 WESlEY liMa da 
SilVa,  12 aNToNio WairaN da SilVa fErrEira,  13 claUdio aMoriM 
doS SaNToS JUNior,  14 daNiEl ViTor rodriGUES fErrEira liMa,  15 
fErNaNdo dE oliVEira TraVaSSoS,  16 EliaKiM doS SaNToS diNiSio,  
17 alESSaNdro riBEiro doS SaNToS,  18 fEliPE cUNHa SoUZa,  19 
aNToNio MarcoS dE SoUZa SilVa,  20 Joao BaTiSTa da SilVa lEiTE,  
21 railSoN aNdradE doS SaNToS,  22 dEMiSoN da coSTa SaNToS,  
23 THiaGo caValcaNTE dE oliVEira,  24 JoNaTHaN doS SaNToS,  25 
JoaTTaN doS rEiS SErra,  26 fraNciSco MoiTiNHo SaNToS NETo,  27 
THiaGo PaUlo caSTro dE JESUS,  28 lUcaS laMEira SaNToS,  29 Ja-
Nio GoMES doS SaNToS,  30 JorGE EdUardo carValHo da SilVa,  31 
EZio do NaSciMENTo liMa,  32 WaNdErSoN lUcENa rocHa,  33 WES-
lEi HaHN dE SoUZa,  34 lUiZ fErrEira SaNToS,  35 WElToN doS SaN-
ToS BaNdEira,  36 daNiEl lUcaS do NaSciMENTo SoUSa GoMES,  37 
ViNiciUS foNSEca da coSTa,  38 GlEYdSoN MaKaliSTEN doS SaNToS 
aNdradE,  39 HErYc SilVa diaS,  40 lEoNardo da SilVa BarBoSa,  
41 JoSE da lUZ riBEiro doS SaNToS,  42 lEoNardo dE SoUZa BriTo,  
43 GaBriEl TarGiNo SilVa,  44 lEoNardo SaNToS do NaSciMENTo,  
45 Eric BEZErra dE BriTo,  46 HUGo aUGUSTo MarTiNS MENdoNca,  
47 cHarlES SoUSa SilVa,  48 rUHaN roBErTo SoUSa SErEJo,  49 JU-
VENco caNUTo dE carValHo NETo,  50 TiaGo da SilVa rodriGUES,  
51 oSEiaS dE SoUSa BarBoSa,  52 roSEaN fEliPE dE SalES SilVa,  
53 daVi NaSciMENTo da SilVa,  54 raiMUNdo NoNaTo PErEira dE 
JESUS,  55 clEiToN loPES dE carValHo,  56 BrENo lUiZ GoMES oli-
VEira,  57 GUilHErME oliVEira alVES,  58 ricardo loPES MEdrado,  
59 fraNciEl liMa carValHo,  60 allYSSoN dE oliVEira SoUSa,  61 
PaUlo HENriQUE SilVa E SilVa,  62 rafaEl SilVa da coSTa,  63 KEViN 
SoBriNHo dE SoUSa,  64 fraNciSco BENTo MoNTEiro,  65 Marcio 
TUlio faria BicalHo,  66 JioN ViTor caValcaNTE doS SaNToS,  67 
JEfErSoN da SilVa coNcEicao,  68 MaUro JHoNaTaN GoMES da Sil-
Va,  69 EliaS SaNToS MarQUES,  70 MarcoS aNToNio GoMES MEN-
doNca,  71 GUilHErME MoNTEiro caMUrca,  72 SaMUEl MiSSEl PE-
rEira da SilVa,  73 aNdErlaN fErrEira MorEira,  74 JaMES dE araU-
Jo SoUSa doS SaNToS,  75 odair JoSE da SilVa PErEira,  76 flaVio 
cUrciNo da SilVa,  77 lUcaS GaBriEl SoarES BarBoSa,  78 carloS 
EdUardo SaMPaio doS SaNToS,  79 lUcaS doS SaNToS PiNTo,  80 
iGor fErrEira daMaScENa,  81 lUcaS aMaraNTE lUcENa,  82 BrUNo 
diaS oliVEira,  83 alESSaNdro SilVa da SilVa,  84 JUlio cESar da 
coNcEicao MarTiNS,  85 PEdro HENriQUE MoraiS doS SaNToS,  86 
Joao VicTor SilVa araUJo,  87 fEliPE adoNiS rESPlaNdE SaNToS 
SilVa,  88 fErNaNdo coSTa SilVa JUNior,  89 Joao ViTor GoMES dE 
liMa,  90 aNToNio GaBriEl GoMES alVES,  91 Joao PEdro lEal dE 
SoUSa,  92 GilfraN PaiVa dE alMEida,  93 doUGlaS SilVa oliVEira,  
94 MaYcoN doUGlaS loPES MoTa,  95 daNiEl da SilVa araUJo,  96 
rafaEl PErEira doS aNJoS,  97 aNToNio ViTor do carMo SilVa,  98 
alaN alVES fErro,  99 WalliSSoN MarQUES SaNToS,  100 GaBriEl 
fraNciSco MoTa Maia,  101 lEoNardo dE aGUiar foNSEca,  102 lU-
caS MariaNo PoNTES,  103 aliSSoN SoUSa carValHo,  104 SErGio 
aUGUSTo SilVEira SilVa,  105 lUiZ MarcElo SaNToS SiQUEira,  106 
rUBENS MalVEZZi,  107 EdUardo doS rEiS coSTa,  108 JEffErSoN 
coSTa da SilVa,  109 roTErdaM dE JESUS ViEGaS GUiMaraES NETo,  
110 JoSE Mario da SilVa MarSal dE oliVEira,  111 WilliaM lEiTE da 
SilVa,  112 carloS aNdrE da SilVa araUJo,  113 GUSTaVo doS SaN-
ToS claro,  114 NaTHaN lUiS fEiToZa BarNaBE,  115 ricHard SaN-
TUrEllE liMa BarroS,  116 rafaEl oliVEira da coSTa,  117 carloS 
alBErTo da SilVa PErEira,  118 diNifraNciS dE frEiTaS oliVEira,  
119 MicHaEl MoNTEiro doS SaNToS,  120 fEliPE aUGUSTo fEliX dE 
liMa,  121 doMiNGoS SaVio coElHo,  122 raYlaNE MoNTEiro PE-
rEira,  123 ElaiZE do carMo SaNToS,  124 loHaME loPES VaZ,  125 
TaTiaNa EloY diaS,  126 BrUNa fEiToSa da SilVa,  127 lUiZa cHrYS-
TiNa loPES filGUEira,  128 Marcia fariaS da SilVa,  129 GaBriEla 
GUEdES SilVa,  130 GlEYciaNE TorrES fErNaNdES,  131 aNa PaUla 
doS SaNToS SilVa,  132 ViToria araUJo NErES da SilVa,  133 EdU-
arda SaNTiaGo dE alENcar,  134 KariTa laNaYa SilVa coSTa,  135 
KEllY criSTiNa SilVa PorTEla
PoLo castaNHaL
1 PEdro HENriQUE doS SaNToS oliVEira,  2 SaMir loPES da SilVa,  
3 carloS daNiEl MoTa oliVEira,  4 VicTor frEiTaS MoNTEiro,  5 
diorGENES dE SoUZa NaSciMENTo,  6 dioGo da SilVa SoUSa,  7 
JEffErSoN EMaNoEl da SilVa coSTa,  8 MarcoS EWErTHoN SaNaTa-
Na PiNHEiro,  9 aUGUSTo cESar SoUSa dE QUEiroZ,  10 dioGENES 
TaVarES PESSoa filHo,  11 rodriGo BraGa aSSUMPcao,  12 SaVio 
fEliPE liMa aTaidE,  13 THiaGo aNdrE alMEida aNdradE,  14 afoNSo 
fEliPE dE JESUS lardoSa,  15 JoSE alMir SaMPaio NEVES,  16 MaTEUS 
cHaVES dE SoUSa,  17 caio riaN PErEira dE aNdradE,  18 rENNEdY 
fErrEira fariaS,  19 JHoNaTaN raMoN SoarES dE MEdEiroS,  20 
lUcaS rodriGUES doUrado,  21 Waldir lUcaS SoUZa SilVa,  22 
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JHYEffErSoN BrUNo fErNaNdES dE SoUSa,  23 Joao ViTor da SilVa 
liMa,  24 WESlEY dE JESUS MaciEl,  25 aliSSoN aMoriM aNGEliM,  
26 WilliaME fErrEira cardoSo,  27 MariElSoN criSTof roHa da 
SilVa,  28 JoaQUiM GoMES MoNTEiro NETo,  29 GaBriEl raMoS dE 
aZEVEdo,  30 daNilo dE SENa rodriGUES,  31 JoSE oliVEira BarBo-
Sa JUNior,  32 arTHUr fEliPE SoUZa GoMES,  33 alaN MarTiNS dE 
SoUSa,  34 MaTEUS HENriQUE carValHo da coSTa,  35 JoSE lUcaS 
frEiTaS cardoSo carNEiro,  36 NiKacio KEVEN da SilVa laMEira,  
37 iGor HENriQUE rodriGUES dE SoUZa,  38 flaVio JUNior lUiZ doS 
SaNToS,  39 JoSE MariValdo SaNToS SoUZa JUNior,  40 MaUricio 
BarBoSa da SilVa,  41 lEoNardo corrEa MaGalHaES,  42 MaYcoN 
oliVEira doS SaNToS,  43 VicTor lUcaS NUNES MESQUiTa,  44 Joao 
BaTiSTa MorEira dE SoUSa,  45 adSoN daNTaS PErEira,  46 Joao 
PaUlo SaNTaNa SaNToS,  47 MaYcoN GaBriEl liMa PiMENTEl,  48 
aNaNiaS dE liMa caMPoS,  49 diEGo liMa fErrEira,  50 lUcaS foN-
TiNElES PErEira,  51 PaBlo HENriQUE diaS dE BriTo,  52 NaclEY 
PiTEira XaViEr,  53 JoSE dE JESUS coSMo da rocHa,  54 doUGlaS da 
SilVa MENdES,  55 EdrEdiS NoGUEira dE MElo,  56 aNToNio carloS 
iSaiaS araUJo,  57 JoÃo VicTor falcÃo dE araUJo,  58 rafaEl fEliX 
riBEiro da coSTa,  59 lEoNardo oliVEira dE alMEida coSTa,  60 
lUcaS dE MENEZES araUJo,  61 roMario riBEiro dE oliVEira,  62 
daVi MorEira do laGo,  63 ElVio fErrEira doS SaNToS,  64 JoSE 
rEiNaldo rodriGUES dE caSTilHoS JUNior,  65 NicK ENdriW Sil-
Va SoUZa,  66 rafaEl PiNHEiro carValHo,  67 loUrENÇo EMidio 
carrEra ValENTE,  68 JaNdErSoN MiGUEl caNTaNHEdE araNHa,  69 
rafaEl MarTiNS da SilVa,  70 daNilo BrUZaca PiNHEiro,  71 clEd-
SoN roSENdo doS SaNToS,  72 lUcaS doS SaNToS coSTa,  73 aNTo-
Nio JUraNdir SilVa MorEira,  74 MYKaEl liMa MElo,  75 lEoNardo 
MaGalHaES da SilVa,  76 aNToNio JUaN SaMPaio raBElo,  77 caio 
ViNiciUS doMiNGoS MElo,  78 lEoNardo dE oliVEira GaSPEri,  79 
daVid SiQUEira MENdES,  80 lUiZ GUSTaVo WUNdErVald JUNior,  81 
MEliSSa TaTiaNE Sa NaSciMENTo,  82 laila criSTiNa doS SaNToS 
SilVa,  83 KETriNE MoraES do NaSciMENTo,  84 SUElEN Maia foN-
SEca,  85 JESSica loPES da SilVa SaraiVa,  86 STEfaNY TriNdadE 
MaciEl,  87 aNa PaUla rodriGUES da SilVa,  88 Maria caroliNE 
PoNTES caSTilHo,  89 PaMEla raNiElY doS SaNToS SoarES,  90 aNNE 
caroliNE SaNToS dE SoUZa
PoLo MosQUeiro
1 MarcoS THiaGo riBEiro MEirElES,  2 flaUBErTH lEoNardo lEiTao 
dE aBrEU,  3 raMMoM HaYMaM doS SaNToS BriTo,  4 rENdrEo car-
loS doS SaNToS MarTiNS,  5 lUaN SilVa MElo,  6 EdUardo oliVEira 
MENdES,  7 adaiaS lUcaS SilVa alMEida,  8 EdSoN fraNKlE PiNHo 
dE Sa,  9 GaBriEl SilVa dE SoUSa,  10 NaTa SaNTaNa SilVa,  11 diE-
Go rEiS SoUZa,  12 WalTEr da SilVa Barra,  13 lUcaS fErNaNdES 
MaToS,  14 aNdrEW YUri cEciM coSTa (SUB JUdicE),  15 rEGiNaldo 
da SilVa MElo,  16 JoSE PaUlo SilVa dE SoUZa,  17 raYNoN flaYN 
MoraES PErEira,  18 JoSE cardoSo doS SaNToS JUNior,  19 liaGNEY 
dE JESUS foNSEca PErEira,  20 TiaGo MENdES da SilVa,  21 GaBriEl 
alEX SoUSa dE araUJo,  22 EfraiM EliaBE da GaMa MoNTEiro,  23 
JoNNaS fErrEira PaiXao dE SoUSa,  24 aNToNio EBErSoN MENdES 
da SilVa,  25 daNilo PaNToJa dE aSSUNÇÃo,  26 rafaEl ValENTE 
faGUNdES ( SUB JUdicE),  27 HadNEY dE JESUS foNSEca PErEira,  28 
lEoNardo MiHard BEZErra da SilVa,  29 YaN aNdErSoN MaGalHa-
ES PiNa,  30 Joao roNald SaNToS lacErda,  31 TarciZio MarTiNEZ 
dE SoUZa,  32 BrUNo lEoNardo doS SaNToS MoraES,  33 MicHaEl 
rUaN NUNES dE liMa,  34 callEB HENriQUE dE SoUZa daS NEVES,  35 
roNald ErlY dE oliVEira SaNToS,  36 MoiSES cardoSo,  37 allaN 
rodriGUES liMa,  38 WEliSSoN oliVEira da SilVa,  39 SEBaSTHYaN 
STEYNNE PiMENTEl oliVEira,  40 Kaio dElEoN Barra riBEiro,  41 
MoiSES GoMES da SilVa JUNior,  42 WENdEl aPoÊNo rEiS rEGo,  43 
raiMUNdo BiTENcoUrT aMaral filHo,  44 HUGo Kalil MarcEliNo da 
SilVa,  45 arNoWdHY HUdSoN SaraiVa SilVa,  46 lUiZ WaGNEr PaN-
ToJa araUJo dE SoUZa,  47 WilliaM doUGlaS loPES diaS,  48 HUGo 
SaNTa BriGida doS SaNToS,  49 BraYaNN dE oliVEira BarBaS,  50 
GaBriEl doS SaNToS fErrEira,  51 PaUlo fErNaNdo liMa NaSciMEN-
To,  52 lEaNdro GErHardT oliVEira,  53 dENNEr BarroS araUJo,  
54 aNdrEY PoTiGUara doS SaNToS foNSEca,  55 rodriGo PErEira 
da SilVa,  56 raNdEll dENilSoN fUrTado doS SaNToS,  57 BrENo 
MacHado da SilVa,  58 BrUNo liMa MarTiNS,  59 Joao allaN fiGUEi-
ra BaNdEira,  60 lEoNardo dE oliVEira ValE,  61 WilliaN da SilVa 
PErEira,  62 ESTEfaNo dE SoUZa SaNToS,  63 aNToNYEl dE alMEida 
fErrEira,  64 alEcio ViEira dE SoUZa,  65 lUcaS aNdrE caNTaNHE-
dE SilVEira,  66 MaNoEl SiQUEira ModESTo,  67 aNToNio SilVaNNEY 
da SilVa Marcal,  68 lUcaS da SilVa caETaNo,  69 Joao WicTor 
SaNToS doS SaNToS,  70 caio lEoNardo foNSEca da coSTa,  71 
ESEr JUNior NUNES SoUSa,  72 NaTHaN carValHo dE aNdradE,  73 
rafaEl rollo PaZ,  74 BrUNo fEliPE SilVa VaScoNcEloS,  75 JEaN 
carloS ESTEVES BraSil,  76 JoSafa MariaNo PaSSoS,  77 Gil aNdEr-
SoN SoUSa da SilVa,  78 PaUlo MoraES TEiXEira NETo,  79 MarcElo 
QUarESMa MiraNda,  80 fErNaNdo MaTiaS SaNToS fErrEira,  81 
JEaN liMa raMoS,  82 PaUlo HENriQUE da SilVa ViaNa,  83 GioVaNNi 
MaTTHEUS doS SaNToS VaScoNcEloS,  84 flaVio MElQUESEdEQUE 
Garcia dE SoUZa,  85 aNToNio lEaNdro aZEVEdo SiNESio,  86 PaU-
lo arTHUr SoBrEira riBEiro,  87 JaKSoN TaVarES da ENcarNacao,  
88 VaGNEr fraNco da SiVlVa E SilVa,  89 BErNardo alVES da crUZ 
NETo,  90 rildo raiMUNdo da SilVa aSSUNcao,  91 lUiZ cEZar fEr-
rEira VirGoliNo,  92 ricardo JUlio GoNcalVES dE oliVEira,  93 dE-
METrio da SilVa diaS riBEiro,  94 ariaNa HElENa fEio dE oliVEira 
raiol,  95 THaYNa caroliNa PiNHEiro dE liMa,  96 lEiaNY dE SoUSa 
GoNcalVES,  97 Maria dE JESUS alENcar oliVEira NETa,  98 JoYcE 
JaMilY riBEiro liMa dE aNdradE,  99 PriScila dE BriTo MarTiNS,  
100 criSTiElY MarTiNS araUJo dE oliVEira

PoLo saNta iZaBeL do ParÁ
1 TarciSio NUNES carValHo,  2 YUri corrEa da SilVa,  3 rodriGo 
doS SaNToS Sa,  4 MarcElo BrUNo SarGES SaNTaNa,  5 SaUlo VE-
NaNcio da SilVa GoNcalVES,  6 alEX JUNior coUTiNHo araUJo,  7 
TiaGo dE SoUZa loPES,  8 KlarKSoN arTUr doS SaNToS loPES,  9 
BrUNo roBErTo coSTa liMa,  10 lUiZ HENriQUE alVES doS SaNToS 
TaVarES,  11 JoSE faBio da SilVa,  12 aBiMaEl oliVEira da coSTa 
JUNior,  13 JUlio cEZar dE liMa caSTro,  14 BrENo SaNTa roSa doS 
SaNToS,  15 carloS alBErTo aZEVEdo SilVa,  16 ilSoN WESllEY da 
coSTa MorEira,  17 MoiSES da SilVa caValcaNTE JUNior,  18 faBio 
NoNaTo dE SoUZa,  19 caio cESar cUNHa dE SoUSa,  20 daNiEl 
SilVa MoraES,  21 WilliaN lUcaS fErrEira rodriGUES,  22 Joao 
VicTor fErrEira fiEGl,  23 daNilo aNdrE SilVa do roSario,  24 
raiMUNdo NoNaTo SoUZa MarTiNS,  25 PETHErSoN PaTrESE coSTa 
Baia,  26 JiVaGo ViEira MUNiZ da SilVa,  27 VicTor WaSHiNGToN 
GoMES rodriGUES,  28 MaTHEUS fraNÇa dE SoUZa,  29 MaX dE JESUS 
MoraiS da SilVa,  30 EriKY MiKYlaNd diaS MESQUiTa,  31 faBiaNo dE 
alMEida coElHo,  32 alUiZio da coNcEicao diaS JUNior,  33 JoSi-
Mar ViEira MUNiZ da SilVa,  34 GaBriEl HErMES SilVa dE faria,  35 
lUcaS rodriGUES rodriGUES,  36 BrUNo MaTEUS rodriGUES alVES,  
37 EricK MESSiaS aNdradE da SilVa,  38 WENdEll da SilVa SaNToS,  
39 JoSE MiGUEl NETo EPifaNE BarBoZa,  40 arTUro MoroNi doS 
PaSSoS NoroNHa,  41 EdUardo dE caSTro oliVEira,  42 dEiVEd 
Pool liMa foNSEca,  43 GioVaNNi Eric dE SENa carNEiro,  44 JEaN 
SilVa do NaSciMENTo,  45 rYaN GoNcalVES aZaNHa,  46 SaloMao 
da cUNHa dE SoUSa,  47 Joao PaUlo MiNoWa MoNTEiro araUJo,  48 
ariNaldo alVES,  49 THiaGo BiTar crUZ,  50 lUcaS PErEira airES,  
51 rEiNaldo lUcaS NaSciMENTo VarEla,  52 ErlaNdi doS SaNToS 
coSTa,  53 BrUNo SalES BaSSalo,  54 alaN dE JESUS coSTa diaS,  
55 MarloN lENoN PiNHEiro da SilVa,  56 BrENo aUGUSTo SoUSa 
da SilVa,  57 lUaN EMilio BarroS dE oliVEira,  58 TiaGo dE SoUZa 
frEiTaS,  59 BrUNo ValENTiM faVacHo,  60 WaNdErSoN JHoNaTaN 
MaToS corrEa,  61 EdVaN riBEiro coSTa,  62 oSValdo da SilVa Ba-
TiSTa,  63 PEdro HENriQUE da SilVa MacHado,  64 MarcElo EdUar-
do GoNcalVES dE oliVEira,  65 laUra GEiciElE laMEira loPES,  66 
aNdrESSa loBo cHaVES,  67 PriNcila loUrENa SaNToS SoUZa,  68 
aNa PaUla SilVa GarcEZ,  69 PaMEla raYSSa fErrEira ViEira,  70 rE-
NaTa GoNcalVES da MaTa coSTa,  71 SaNdY lUaNE daS NEVES SoUSa,  
72 JaMillE TaiS da SilVa MaToS,  73 aliNE Maria SoUZa daS cHaGaS,  
74 ESTEr da coNcEicao SiQUEira,  75 iNGrid aiMEE alBUQUErQUE 
da SilVa cHaGaS,  76 NaTalia PriScila dE SoUZa MarQUES,  77 rE-
NaTa ViaNa SaNToS,  78 HElaiNE frEiTaS MiraNda,  79 claUdiaNE 
riTHYElE BarroS loPES,  80 TaiNa dE JESUS PaiXao caSTilHo,  81 
JaMillE GUiMaraES BorGES,  82 aNa PaUla carValHo TEiXEira,  83 
SoraYa SoUZa MarTiNS,  84 caroliNa SilVa dE SoUZa,  85 EdUaNE 
BraNdao SErrao,  86 raiSSa PENa da coSTa,  87 JESSica caroliNE 
PaNToJa PENicHE,  88 fErNaNda rafaElE SaNToS SoUSa,  89 lUiZa 
do Socorro ViEira caMPoS,  90 ciNdE STEfaNE daS NEVES SoUSa
PoLo tUcUrUÍ
1 aNToNio PErEira dE SoUZa NETo,  2 aNToNio BraNdao doS SaN-
ToS filHo,  3 WilliaM VicENTE aGUiar,  4 rafaEl coiTiM da SilVa,  
5 MarcoS JoNaTHaN dE SoUSa SaNToS,  6 EdUardo SilVa JaMES,  7 
JoSiEl alVES da coSTa JUNior,  8 WEllESoN da SilVa carNEiro,  9 
MiGUEl SaraiVa rodriGUES JUNior,  10 WESlEi SilVa SilVa,  11 lU-
caS da SilVa alVES,  12 WiVErSoN caSTro dE SoUZa,  13 roGErio 
do NaSciMENTo dUarTE,  14 HiGor afoNSo rocHa doS SaNToS,  15 
BriNNiSoN da SilVa liMa,  16 aNdErSoN SoUZa BEZErra,  17 darcio 
Kalil doS SaNToS SoarES,  18 iUrY NaSciMENTo MacHado,  19 fEli-
PE SilVa crUZ,  20 aNdErSoN alBUQUErQUE coSTa,  21 JacKSoN dE 
JESUS SilVa,  22 YaNN lUcaS dE JESUS coSTa,  23 SaMY cardoSo Sa,  
24 EdUardo coSTa doS SaNToS,  25 Joao MarcoS oliVEira SaNToS,  
26 fraNciSco flaVio frEirE dE SoUSa,  27 THiaGo fErNaNdES Gaia,  
28 MaUricio alVES da SilVa,  29 BENEdiTo GioVaNE MarTiNS doS 
SaNToS,  30 arlEM liMa alEcriM,  31 diEGo fErNaNdES da Graca,  
32 TailSoN da SilVa NoBrEGa,  33 fErNaNdo doS SaNToS SilVa,  34 
ErdESoN doS SaNToS fErrEira,  35 WElESoN MaTHEUS loPES doS 
SaNToS,  36 KliSNMaNN SoUZa GUEdES,  37 EdUardo TadEU GoMES 
da SilVa,  38 diEGo NEVES dE SoUSa,  39 ValMir caiTaNo dE aNdra-
dE JUNior,  40 PEdro lUcaS MacHado coSTEira,  41 EMErSoN diaS 
Vila SEca,  42 JardEl da SilVa SaNToS,  43 iGor ViNiciUS loBaTo 
NaVEGaNTES,  44 aNdErSoN rUBENS dE aBrEU SoUSa,  45 daVi Bar-
BoSa da SilVa,  46 diEGo caValcaNTE dE araUJo,  47 GENiValdo da 
SilVa Barrada,  48 aNdErSoN MacHado da crUZ,  49 raiMUNdo da 
SilVa caldaS,  50 Joao PaUlo cardoSo dE SoUZa,  51 GUSTaVo ME-
dEiroS PErEira,  52 SalaTiEl doS SaNToS SoUSa,  53 aNdrE fElliPE 
iGNacio dE frEiTaS,  54 JoSiaS riBEiro doS SaNToS,  55 aNdrE 
fEliPE fEliX UliSSES MoraiS,  56 clEBSoN MarTiNS dE SoUZa,  57 
dYEcKSoN roldao loPES frEiTaS,  58 fEliPE caliPE da crUZ Garcia,  
59 iVES fErNaNdES dEoliVEira,  60 PaUlo VicTor PaSSoS frEiTaS,  
61 MaUricio doS rEiS SilVa,  62 JadiEl TEiXEira carNEiro,  63 MaYK 
doUGlaS NEVES dE SoUSa,  64 lEoNaN cardoSo dE MENESES JU-
Nior,  65 JoNaS doS SaNToS SoUSa,  66 NaillSoN SoUSa fErrEira,  
67 WaNdErSoN fErrEira ValErio,  68 alacid liMa dE SaNTaNa,  69 
dEYWErToN PErEira dE oliVEira,  70 rodriGo PirES liMa SilVa,  
71 Joao ViTor frEiTaS dE BriTo,  72 rafaEl SaNTaNa fiGUEira,  73 
HENriQUE fraNciSco doS SaNToS BUENo,  74 GEiSiEl da SilVa PE-
rEira,  75 WalliSoN PErEira oliVEira,  76 EliEl doS SaNToS PoNTES 
MarTiNS,  77 MEfaaT YUrY SilVa coNcEicao,  78 rodriGo WaNZElEr 
SoUSa,  79 rodriGo MarTiNS SoBriNHo,  80 roSiValdo doS SaNToS 
fraNca,  81 ElToN VaScoNcEloS rEiTaS,  82 WESlEY cardoSo NaS-
ciMENTo,  83 daVid SoUZa caMPElo,  84 ViTor alEXSaNdEr SilVEi-
ra carValHo,  85 rYaN da SilVa alMEida,  86 HErMESoN carNEiro 
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rodriGUES,  87 dENiS doS SaNToS aMErico,  88 JHoNaTaS MarTiNS 
SilVa,  89 rodriGo da crUZ Gaia loPES,  90 WaNdErSoN raNGEl 
coElHo da SilVa,  91 daNiEl PErEira da SilVa,  92 EdoilSoN PE-
rEira da SilVa JUNior,  93 adElio MarTiNS rodriGUES NETo,  94 
WilGNEr dUarTE MaGalHaES rEiS,  95 lUcaS caBral,  96 lUiZ HEN-
riQUE dE SoUZa,  97 lEaNdro SaNToS da roSa,  98 rafaEl alMEida 
BarroS,  99 rUaN carloS NEGrao airES,  100 KlEBEr GoMES SoUZa 
SaNToS,  101 VicTor HUGo SoUZa SilVa,  102 NicKEl JoSE SilVa dE 
carValHo,  103 Joao ViTor NaSciMENTo coSTa,  104 MariValdo dE 
JESUS cardoSo da SilVa,  105 MaTEUS alEXaNdrE SoUSa SoarES,  
106 NaUM SilVa PErEira,  107 dEiVid oliVEira rodriGUES,  108 la-
Zaro HENriQUE PErEira da lUZ,  109 cicEro ViaNNEY da SilVa,  110 
oSiEl NEri do rEGo NETo VaZ,  111 lEdSoN iGor ViaNa rodriGUES,  
112 aNToNio MarcoS fErrEira rocHa filHo,  113 carloS EdUar-
do GoMES doS SaNToS,  114 JoSUE carValHo Vilaca,  115 JoSiaS 
VaScoNcEloS MoraES,  116 PaUlo JEZrEEl fErrEira dE SaNTaNa,  
117 THiaGo oSWaldo SilVEira NoroNHa,  118 TaTilENoN SoUSa da 
cUNHa,  119 carloS EdUardo liMa PErEira,  120 raoNNi GEraldo 
dE SENa NaSciMENTo,  121 SilVio cESar da SilVa,  122 JEffESoN da 
SilVa oliVEira,  123 MoNica KEila alVES liMa,  124 BEaTriZ dE aS-
SUNcao colaca dE frEiTaS,  125 PoliaNa da SilVa GaMa,  126 BrUNa 
lEal doS SaNToS,  127 VaNESSa doS SaNToS SoUSa,  128 GaBriEla 
dE alMEida SilVa,  129 BiaNca doS aNJoS alVES,  130 JEoVaNia Go-
MES VENTUra lESSa,  131 Sara PiNTo coSTa,  132 JESSica BiSPo ro-
driGUES,  133 lidiaNE SaNToS da coNcEicao,  134 NilVaNia SoUSa 
SilVa,  135 GaBriEla liMa dE MiraNda
PoLo MoNte aLeGre
1 JEaN carloS alVES da coSTa,  2 EriElSoN araUJo dE frEiTaS,  3 
MarcElo lUcaS SilVa SoUZa,  4 allEf SilVa da cUNHa,  5 JaNESoN 
BEZErra da SilVa,  6 EricK GErMaNo TriNdadE BriTo,  7 liriMar 
fEliPE loPES PErEira,  8 GlEYdSoN alBErT JorGE MEdEiroS,  9 lEaN-
dro iGo SoUSa SilVa,  10 EdVaN dE SENa BraGa,  11 roBSoN carloS 
BaTiSTa SilVa filHo,  12 MarcoS doGlaS SaNcHES dE SoUZa,  13 
lUaN MiraNda NUNES (sub judice),  14 THalES fEliPE da coNcEicao 
SilVa,  15 ElViS SoUZa doS SaNToS,  16 roMUlo MaTHEUS dE SoUZa 
E SoUZa,  17 BrUNo doS SaNToS NoBrE,  18 fraNciSco EVENilSoN 
PiNHEiro filHo,  19 oSMaEl arcaNJo da SilVa,  20 EdiclEi dE frEi-
TaS crUZ,  21 EliSoN MarrEira dE SoUZa,  22 BiafraNo MiraNda 
dE MiraNda,  23 JoSE lUcaS araNHa rafaEl,  24 VicTor GaBriEl da 
SilVa corrEa,  25 faBio MaTHEUS coSTa aBrEU,  26 caio aUGUSTo 
NoGUEira rodriGUES,  27 ricardo iGor dE oliVEira SaNToS,  28 
PEdro HENriQUE GodiNHo SilVa,  29 allaN dErioN fEiToSa da Sil-
Va,  30 faBio GHaSSaN rEGo HoSN,  31 GaBriEl coSTa da SilVa,  32 
daVid GoMES coSTa,  33 PEdro EdNEi PorTal NETo,  34 TiaGo riBEi-
ro dE SoUSa,  35 JHoNaTaN dUarTE GoMES,  36 iGor aZEVEdo dE 
oliVEira,  37 carloS TarciSio coUTo BarroS,  38 WalacE SaNToS 
dE SENa,  39 alKiTro diViKiTro SilVa E SilVa,  40 rafaEl fErrEira 
MacEdo,  41 TaTiaNa dE alcaNTara PoNTES,  42 JUliaNNa loPES Sar-
MENTo,  43 JordaNa ViToria SaNToS doS rEiS,  44 dHENNE fraNciS-
ca fEiToSa liMa,  45 SaraH aSHlEY MESQUiTa GEMaQUE
PoLo oriXiMiNÁ
1 JalMir aQUiNo SilVa,  2 fErNaNdo dE SiQUEira SoUSa,  3 fraN-
ciSco Tarcio GoMES dE SoUZa,  4 EdENilSoN dE SoUZa araUJo,  5 
arilSoN SalES PoNTES,  6 EdilSoN MoNTEiro fariaS filHo,  7 cHar-
lES oliVEira BarroS,  8 rUaN ViNiciUS liMa dE SoUSa,  9 fraN-
ciSco BaTiSTa fErrEira,  10 carloS alBErTo PicaNco ViEira,  11 
aNdrE dE SoUSa PaTricio,  12 clodoaldo MariNHo rodriGUES,  
13 dElVaNE dE aGUiar BriTo,  14 aNToNio SaMPaio fariaS JUNior,  
15 fEliPE dE JESUS dE aZEVEdo VENTUra,  16 criSTiNEY SilVa dE 
aGUiar,  17 ElESSoN loPES SilVa,  18 EdSoN KaUa dE liMa frEiTaS,  
19 claUdio SilVa frEiTaS,  20 caio dE SoUSa PEdroSo,  21 adErlEY 
SilVa dE JESUS,  22 MaTHEUS fErNaNdES da rocHa,  23 rENaUld 
SoUSa oliVEira,  24 PaUl HEricK NoGUEira liMa,  25 THaYaN cHriS-
TiaN BaTiSTa dE alMEida,  26 ElViS aMaral diNiZ,  27 lEoNardo dE 
oliVEira rodriGUES,  28 lUcaS doS SaNToS BErNardES,  29 WilliE 
NElSoN SilVa PaZ,  30 JoSE carloS coSTa rodriGUES,  31 HYEGo 
rafa oliVEira SilVa,  32 Joao PaUlo da coNcEicao liMa,  33 cHar-
lES fEiToSa BENTES,  34 aldENcar GalUcio dE MElo JUNior,  35 
laZaro GUEdES lEoN JUNior,  36 THiaGo aNdradE SaNTa roSa,  37 
GioVaNE doS aNJoS airES,  38 PaUlo roBErTo dE oliVEira SilVa,  
39 roGEr MUrilo da coSTa rEBElo,  40 MaTHEUS da SilVa loPES,  41 
daNYllo WildrY crHiSTofHEr caSTro do NaSciMENTo,  42 PaUlo 
HENriQUE rodriGUES lEiTao,  43 ESTEPHaNiE MaYara coSTa MEN-
dES,  44 JUliaNa Maia liMa,  45 aliNE oliVEira da SilVa
PoLo ParaUaPeBas
1 carloS ViTor HolaNda NETo,  2 EValdo BaiMa doS SaNToS JU-
Nior,  3 aQUiSaMEQUE dE MoraES fErrEira,  4 fEliPE BarroS dE 
SoUSa,  5 lUcaS TaVarES dE MacEdo riBEiro,  6 MarcElo SaNToS 
SilVa,  7 PaTricK fraNciSco GoMES doS SaNToS,  8 HENriQUE da 
cUNHa rodriGUES,  9 aNdErSoN MiGUEl carValHo da SilVa,  10 Mi-
riSValdo da coSTa alENcar,  11 rafaEl rodriGUES dE aNdradE,  12 
rENaTo da SilVa SilVa,  13 GUSTaVo SoUSa aNdradE,  14 rodriGo 
NaSciMENTo MaToS,  15 PaBlo rUBEN BraSil coSTa,  16 aNdrE araU-
Jo MariNHo,  17 clEiToN SilVa dE alMEida,  18 odEMir liMa crUZ 
JUNior,  19 GEYffESoN rUaN da SilVa rodriGUES,  20 KYariSoN dE 
carValHo raPoSo,  21 Joao PaUlo coSTa doS SaNToS,  22 HiGor 
MoNTEiro dE aNdradE doS SaNToS,  23 JoSE BErNardo da coSTa 
NETo,  24 WilliaM JUNior NEVES da coSTa,  25 alESSaNdro GoN-
ÇalVES da SilVa,  26 MUrilo liMa SaNToS,  27 dalYSoN dE alENcar 
NUNES,  28 rEiNaldo MEdEiroS PErEira,  29 cloViS oliVEira SilVa,  
30 aNToNio MarcoS dE oliVEira frEiTaS,  31 TaliSSoN raNGEl dE 
SoUSa,  32 MarcoS BrENdo rodriGUES ViEira,  33 THalliSoN doS 

SaNToS SilVa,  34 clEMESSoN claYVEr coSTa aZEVEdo,  35 JEaN 
carloS dE faria raMoS,  36 WElliGToN PErEira araUJo,  37 rafaEl 
PErEira dE SoUZa,  38 MaUricio SilVa fUrTado,  39 EdilaN BarBoSa 
da coSTa,  40 MaYcK dE oliVEira BarBoSa,  41 Joao alEXaNdrE dE 
Sa SaNToS,  42 MiGUEl SaMi cUNHa GoMES,  43 daNiEl JorGE da Sil-
Va MarGalHo,  44 PEdro HENriQUE TENorio dE carValHo,  45 Gil-
BErTo alVES GUiaro JUNior,  46 MaX MillEr dE SoUZa NaSciMENTo,  
47 JordEilSoN da SilVa SoUSa,  48 GlEiSoN doS SaNToS da SilVa,  
49 BrUNo alaN BraNdao SilVa,  50 VaNdESoN SoUSa cHaViTo,  51 
aNToNio dUarTE dE Sa JUNior,  52 fraNciSco dEodaTo SaNTiaGo 
alENcar NETo,  53 daNilo roliM SoUSa,  54 fEliPE liMa doS SaNToS,  
55 GaBriEl aloNSo dE alMEida,  56 iTalo oliVEira SoBriNHo,  57 
aNdrE MaTHEUS SilVa aZEVEdo,  58 fraNciSco dE SoUSa caBral,  59 
aNToNE EVilaSio ModESTo GoMES,  60 JoSE carloS alVES dE SENa,  
61 aNToNio alVES dE oliVEira JUNior,  62 WaNdErSoN caNTaNHEidE 
dE SoUZa,  63 daNilSoN GiUBErTi filHo,  64 WaNdErSoN coSTa SilVa,  
65 rENaTo raViEr PErEira oliVEira,  66 JEffErSoN SilVa SoUZa,  67 
EliVElToN da SilVa,  68 iGor raVEllY oliVEira coSTa,  69 idENilToN 
MorEira doS SaNToS,  70 BENEdiTo PErEira dE oliVEira JUNior,  71 
Joao PaUlo dE fraNca BarroS,  72 THiErrES doS SaNToS rodriGUES,  
73 rafaEl ValErio da SilVa,  74 EMiValdo GoMES dE oliVEira,  75 
lUcaS rafaEl SilVa MorENo,  76 daNiEl SoUZa liMa,  77 roMario 
SilVa dE SoUSa,  78 SUElToN riBEiro diaS,  79 Joao PEdro NEVES 
fErrEira,  80 KadSoN KEVEM SilVa SoUSa,  81 lEoNardo GoMES 
liMa,  82 MaYKo doUGlaS SoUTo NaSciMENTo,  83 laEl dE oliVEira 
caSTro,  84 JUlia cHriSTiNa SilVa doS SaNToS,  85 BrUNa riaMa da 
SilVa fErNaNdES,  86 fErNaNda SaNToS loPES,  87 GEoVaNa SilVa 
dE alENcar,  88 lUaNa GUiMaraES dE MoraES NEGri,  89 aNNE BEa-
TriZ SalES coSTa,  90 THalia dE SoUSa raMoS
PoLo caPaNeMa
1 iroSH WrYGUEri SaNToS,  2 JardESoN doS SaNToS ViaNa,  3 rail-
SoN dE araUJo liMa,  4 Eric raMoN aBrEU coElHo,  5 iUrY PErEira 
caldaS,  6 YHoorraNYS PErEira da SilVa,  7 MiGUEl SaNTaNa doS 
SaNToS GoNcalVES JUNior,  8 dEJEaN dE SoUSa liSBoa,  9 EdSoN 
lUiS MEdEiroS SiMoES,  10 Joao lUcaS SoUZa GoNcalVES,  11 Sa-
MUEl MarTiNS dE SoUSa,  12 lailToN rodriGUES carria,  13 Joao 
PaUlo doS SaNToS SilVa,  14 lUiS carloS fErrEira doS SaNToS 
JUNior,  15 JoSE cESar dE alENcar filHo,  16 VaNdErSoN VicTor 
cHaVES da SilVa,  17 JoSE ari MoUra MoiSES NETo,  18 PaUlo Mi-
Tio da SilVa UEda,  19 Joao airES BarroS NETo,  20 rocHETaUo 
flaUBErT SilVa rEiS,  21 THiaGo fraZao doS SaNToS,  22 PaUlo 
SalES dE SoUSa,  23 caio ViNiciUS GoNcalVES oliVEira,  24 daVid 
da SilVa coNcEicao,  25 EVEraldo aciolE da SilVa,  26 WESllEY 
Joao GoMES da SilVa,  27 raMoN aMoriM da SilVa,  28 GUSTaVo 
aZEVEdo corrEa,  29 iSaiaS SaNToS PiNTo,  30 aMiNadaBE arrUda 
alMEida,  31 JoSE WElTSoN SoarES doS SaNToS,  32 Joao ViTor 
SMiTH TriNdadE,  33 alEXSaNdro aNdErSoN SiQUEira da SilVa,  34 
VaNdErSoN SoUSa dE oliVEira,  35 rodriGo coSTa dE liMa,  36 
lUcaS EdUardo dE MacEdo,  37 GaBriEl rUBENS dE SoUZa PiNHo,  
38 WaNdErSoN BriTo da SilVa,  39 Joao ViTor aQUiNo BarrETo,  40 
MaTHEUS rENaN do NaSciMENTo SilVa,  41 lUa SoUZa dE oliVEira,  
42 MaTEUS PErEira dE SoUZa,  43 aUGUSTo NEVES dUarTE MilHo-
MES,  44 WESclEY SoUSa dE MEdEiroS,  45 VicTor PaTric aMoriM 
TorrES,  46 iSaac NaSciMENTo da SilVa,  47 PaUlo HENriQUE da Sil-
Va SaNToS,  48 rUBENS dElla roVErE lEao NETo,  49 lioN MaTHEUS 
cardoSo doS rEiS,  50 GaBriEl PaiXao dE liMa,  51 VicTor BarroS 
liMa SPiNdola,  52 ViTor MicaEl PiNHEiro loPES,  53 fraNciSco 
iGor dE oliVEira SilVa,  54 Joao WallacY oliVEira MarTiNS,  55 
PEdro ViNiciUS raiol SilVa,  56 WElliNGToN coSTa da SilVa,  57 
aNdrE fraNciSco da PaZ SilVa,  58 JoNaS fariaS doS SaNToS,  59 
lEoNardo SoUZa lacErda,  60 roNald SilVa PErEira JUNior,  61 
JEaN MorEira da SilVa,  62 THiaGo da coNcEicao BarradaS,  63 
JadiElSoN PErEira do NaSciMENTo,  64 HErNaNdo VaGNEr BaTiS-
Ta dE araUJo,  65 MaTEUS doS aNJoS lEal,  66 SilVio JUliaNo dE 
SoUZa TElES,  67 MiGUEl fiGUEirEdo dE oliVEira NETo,  68 carloS 
adriaNo fErrEira do ValE,  69 GildErlaN PErEira da coNcEicao,  
70 GaBriEl da SilVa SaNToS dE aSSiS,  71 JoSiEl JaQUES da coSTa,  
72 JoSE GlEidSoN rESENdE da SilVa,  73 rUaN TairoN fErrEira dE 
aGUiar ( SUB JUdicE),  74 UliSSES da coSTa MacHado MaToS JU-
Nior,  75 iTalo SoUSa liMa,  76 raiMUNdo MarloN PErEira dE oli-
VEira,  77 MarcoS VENiciUS GUiMaraES MaGNo,  78 EMaNUEl JoSE 
BriTo SoUSa araUJo,  79 ESTHEfESoN fariaS PErEira,  80 WilliaN 
aSSUNcao TiMoTEo,  81 daNiEl SilVa da SilVa,  82 MarcoS ViNiciUS 
PiNTo aGUiar,  83 alaN da coSTa,  84 raiMUNdo SaMPaio loBaTo 
NETo,  85 GiUliaNE ViEira QUEiroZ,  86 dENiSE PErEira da SilVa,  
87 flaVia do Socorro coSTa dE alMEida,  88 SYNNdY EMillY doS 
SaNToS fErrEira,  89 raiSSa THaYaNa SilVa doS SaNToS,  90 dENiZE 
do roSario raBElo doS SaNToS
PoLo taiLÂNdia
1 alaN aUGUSTo coSTa PorTal,  2 PaUlo icaro PoMPEU da foNSEca,  
3 JEaN alEX dE frEiTaS caSTro,  4 GrEGorY WilSoN NEPoMUcENo 
dE caMPoS,  5 JUlio cESar ViaNa SaNToS,  6 MaTHEUS coElHo Pra-
ZErES,  7 lUar dE SoUZa oliVEira,  8 GUSTaVo alVES dE MoUra,  9 
JoSE NilToN ViaNa doS SaNToS (sub judice),  10 MaUricio da SilVa 
do aido,  11 JoNilSoN da SilVa SaNToS,  12 faBricio SoUSa NaS-
ciMENTo,  13 carloS fErrEira SaNTaNa,  14 dENilSoN forTES oli-
VEira,  15 dioNaTaN MiraNda cordoVil,  16 TiaGo da SilVa caBral,  
17 lUiS alBErTo fErrEira MaciEl,  18 EdilSoN coSTa dE SoUZa JU-
Nior,  19 EdErSSoN MoNTEiro araUJo,  20 TiaGo crUZ PErEira,  21 
PaUlo GlEiSoN TorrES doS SaNToS,  22 BEVErllY KElSoNN SilVa 
MoraES,  23 Joao ViNiciUS SaNToS dE SoUSa,  24 EliaB SaNToS 
fEliSMiNo,  25 MaGNo MENdES dE oliVEira,  26 GUilHErME HENri-
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QUE dE SoUSa MorEira PESSoa,  27 daNiEl fErrEira MorEira,  28 
doUGlaS coSTa dE aNdradE,  29 ViNiciUS doS SaNToS PoNTES,  30 
GaBriEl alVES aMoriM,  31 HErBETE MoUra do NaSciMENTo,  32 ail-
SoN da SilVa rodriGUES JUNior,  33 Mario doS SaNToS dE aBrEU,  
34 faBricio MENdES daS florES,  35 MarcUS MarloN SoUZa alVES,  
36 EdUardo fraNciSco da cUNHa florES,  37 roMario MiraNda dE 
Sa,  38 clEMilSoN SilVa MEdEiroS,  39 doUGlaS da crUZ SoUSa,  
40 MicHEl alVES filHo,  41 JoSE dENilSoN riBEiro doS SaNToS,  42 
MarcoS carMo coSTa,  43 EZEQUiEl riBEiro rodriGUES,  44 JaMES 
oTHoN da cUNHa filHo,  45 raiaNE da VEiGa GoNcalVES (sub judice)
1- deixam de ser habilitados os candidatos abaixo relacionados pelos se-
guintes motivos:
a) Por não ter apresentado a documentação prevista no subitem 15.2 alínea “m” 
do edital nº 012/SSMrPc/2021, de 28 de dezembro de 2021 e no subitem 2.1, 
alínea “m”, do  edital nº 003/SSMrPc/2022, de 05 de janeiro de 2022.
1 fEliPE ZacariaS SalES; 2 MiGUEl dE liMa lEal; 3 MaTHEUS cESar 
MUNiZ; 4 JoSÉ Maria GoNÇalVES do NaSciMENTo; 5 lUcaS lEoNaN 
dE MoraES riSUENo; 6 roBErT aBrEU GoMES; 6 MaTHEUS fEliPE PE-
rEira dE alMEida; 7 aTila caValcaNTE alVES, 8 rYaN PaBlo SilVa 
corrEa; 9 EVaNZEr SaNToS doS SaNToS; 10 MaUricio fraNK ladiS-
laU lEiTE; 11 PaUlo roNaldo carValHo MarTiNS; 12 carla BiaNca 
SilVa MarQUES; 12 lUcaS NaSciMENTo PiNHEiro; 13 BrUNo Bor-
GES dE fraNÇa; 14 fraNciSco da coSTa NaSciMENTo; 15 MarcoS 
aNToNio coSTa rodriGUES; 16 lUaNa SaNToS NaBaTE, 17 MaTHEUS 
MarQUES BiTENcoUrT; 18 JoSE aUGUSTo oliVEira Barro; 19 adalTo 
fErrEira PErEira; 20 JoEl JUNior MoUra da SilVa.
b) Por terem faltado a habilitação:
03 JaN 2022
• FILIPE TORRINHA MACIEL (16º colocado, matrícula 0272165712 e 56 pts);
• FELIPE CORDOVA DA CONCEIÇÃO (30º colocado, matrícula 0272105442 e 56 pts);
• PEDRO SALVIANO DUARTE PINHEIRO JÚNIOR (47º colocado, matrícula 
0272156956 e 55 pts);
• ALOÍSIO BRITO CHAVES JÚNIOR (88º colocado, matrícula 0272123611 e 54 pts);
• ANDRESSA DOS SANTOS SILVA (93º colocado, matrícula 0272132422 e 54 pts);
• DANILO PEREIRA XAVIER (173º colocado, matrícula 0272215796 e 53 pts);
• DANIEL CARVALHO FERREIRA (227º colocado, matrícula 0272134823 53 pts);
• TÚLIO EDUARDO MARTINS DE FREITAS (234º colocado, matrícula 
0272138049 e 53 pts);
• CAIO WAGNER MAIA GUIMARÃES (246º colocado, matrícula 0272157809 e 53 pts);
• KENET ANDHERTON DOS SANTOS LOBATO ( 349º colocado, matrícula 
0272182750 e 52 pts);
• NEY GLEIDSON DA SILVA SIQUEIRA (394º colocado, matrícula 
0272139976 e 52 pts);
• MARCOS RESENDE RODRIGUES (415º colocado, matrícula 0272151676 e 52 pts).
04 JaN 2022
• VALERIA FARIAS FERREIRA (466º colocada, matrícula 0272143000 e 51 pts);
• RENAN AUGUSTO DA SILVA MIRANDA (484º colocado, matrícula 
0272141680 e 51 pts);
• LUCAS HENRIQUE FERNANDES RESUENO (531º colocado, matrícula 
0272175917 e 51 pts);
• AUDIELIZER DA SILVA COELHO (560º colocado, matrícula 0272152173 e 51 pts);
• RODRIGO DA COSTA BOULHOSA (593° colocado, matrícula 0272140801 e 51 pts);
• MARIA LETICIA DE MELO DA SILVEIRA (645º colocada, matrícula 
0272114240 e 50 pts);
• IAGO RONALD PONTES RODRIGUES (692º colocado, matrícula 
0272181946 e 50 pts);
• IVEN JORDAN CARDOSO AROUCHE (725º colocado, matrícula 
0272144827 e 50 pts);
• ARTHUR BEZERRA DE (746° colocado, matrícula 0272225646 e 50 pts);
• MATHEUS FERREIRA DA CRUZ (751º colocado, matrícula 0272120678 e 50 pts);
• JOSE HENRIQUE PESSOA NETO (752º colocado, matrícula 0272217842 e 50 pts);
• DANILO CESAR FREIRE SILVA (771º colocado, matrícula 0272118863 e 50 pts);
• ARTHUR DA SILVA FERREIRA (777º colocado, matrícula 0272178054 e 50 pts);
• MATHEUS SILVA SANTOS (869º colocado, matrícula 0272113847 50 pts);
• BRUNO VALES DA SILVA (884º colocado, matrícula 0272193134 e 50 pts);
• MAGNO JOSE REIS DOS SANTOS FILHO (922º colocado, matrícula 
0272130069 e 49 pts).
05 JaN 2022
• RACNER MOURAO CORREA (1021° colocado, matrícula 0272184647 e 49 pts);
• ROBSON RICARDO SILVA MACHADO (1047° colocado, matrícula 
0272115854 e 49 pts);
• JOAO GABRIEL MACHADO DA SILVA (1115° colocado, matrícula 
0272159937 e 49 pts);
• PABLO HENRIQUE ALVES LEAO (1144° colocado, matrícula  0272110413 
e 49 pts);
• EDUARDO REIS DA SILVA FILHO (1172° colocado, matrícula 0272132872 e 49 pts);
• MARCOS ANTONIO DE SOUSA SOARES (1178° colocado, matrícula 
0272217640 e 49 pts);
• GLEMERSON FEITOSA ASSAUNCAO (1184° colocado, matrícula 
0272136946 e 49 pts);
• AELTON GUIMARAES BRAGA SILVA (1224° colocado, matrícula 
0272192612 e 48 pts);
• LEOMAR BRITO AVILA  (1254° colocado, matrícula 0272149426 e 48 pts);
• KENNESTOM KHAMYASH DA SILVA VIEGAS (1301° 0272224833 e 48 pts).
06 JaN 2022
• YURI SILVA MAIA (1408º colocado, matrícula 0272189114 e 48 pts);
• AUDRY PINHEIRO DOS SANTOS ( 1458º colocado, matrícula 0272124722 e 48 pts);
• DIEISOM SAMUEL CARDOSO DE MELO (1470° colocado, matrícula 
0272184884 e 48 pts);
• CHARLES LIRA DE MELO (1485º colocado, matrícula 0272193587 e 48 pts);
• ANDRE DIAS VASCONCELOS JUNIOR (1541° colocado, matrícula 
0272186265 e 48 pts);

• MARLA LORENA SOUSA DE BRITO (1596º colocada, matrícula 0272197977 
47 pts);
• EVERTON MARTINS DE LIMA (1640° colocado, matrícula 0272211436 47 pts);
• POLIANA DE ARAUJO DA COSTA (1743° colocado, matrícula 0272176146 e 47 pts);
• BRUNO ALVES DA CRUZ (1806º colocado, matrícula 0272109794 e 47 pts);
• LUCAS DA SILVA LESSA (1822º colocado, matrícula 0272129971 e 47 pts);
• JOSE JULIO GOMES DE OLIVEIRA NETO (1846° colocado, matrícula 0272104124 e 47pts)
07 JaN 2022
• JEAN CESAR NUNES DE MELO ( 1875° colocado, matrícula 0272126601 e 47 pts);
• NANDIELLY SILVA SOUZA  (1878º colocada, matrícula 0272178967 e 47 pts);
• MARCIO ANDERSON COSTA E SOUZA (1880º colocado, matrícula 0272221950 e 47 pts);
• BRUNO DINIZ CALANDRINI DE AZEVEDO (1928° colocado, matrícula 0272208161 e 47 pts);
• JAIRO SALES MESQUITA (2002° colocado, matrícula 0272106655 e 47 pts);
• CARLOS EDUARDO FERREIRA OLIVEIRA (2014° colocado, matrícula 0272104488 e 46 pts);
• MAIKON DOUGLAS DA SILVA SERRANO (2020° colocado, matrícula 0272193451 e 46 pts);
• GABRIEL COELHO DA SILVA DE SENA (2058° colocado, matrícula 0272130031 e 46 pts);
• JEIMERSON AMARAL DA SILVA (2089° colocado, matrícula 0272128473 e 46 pts);
• ERICK GODINHO FIGUEIREDO (2128° colocado, matrícula 0272123058 e 46 pts);
• ADSON DE MORAIS LEONARDO (2172° colocado, matrícula 0272195591 e 46 pts);
• LUCAS JULIANO MESQUITA DOS SANTOS (2198° colocado, matrícula 
0272148632 e 46 pts);
• CARLOS GABRIEL MEDEIROS SILVA  (2302° colocado, matrícula 
0272191231 e 46 pts).
10 JaN 2022
• JOHNATAS LOAMI MIRANDA NUNES (103º colocado, matrícula 
0272115023 e 46 pts)
• NYCKOLAS PHOENYX DE SOUZA CARVALHO (172º colocado, matrícula 
0272133098 e 45 pts)
• LEANDRO MAIA SOUZA (201º colocado, matrícula 0272109126 e 45 pts)
• ALEXANDRE VASCONCELLOS GONZAGA DE OLIVEIRA E SILVA (209º co-
locado, matrícula 0272201737  e 45 pts)
• IGOR BRUNO DUTRA DE SANTANA (260º colocado, matrícula 0272168558 e 45 pts)
• JAGUARACI FIGUEIREDO QUEIROZ (265º colocado, matrícula 
0272215329 e 45 pts)
• JOSÉ HENRIQUE BONELA DINON (272º colocado, matrícula 0272125518 e 45 pts)
• RENZO BRITO LOBATO (346º colocado, matrícula 0272136876 e 45 pts)
• GABRIEL CAIR ES ROCHA (425º colocado, matrícula 0272163388 e 45 pts)
• MATHEUS DA SILVA FERREIRA (447º colocado, matrícula 0272141605 e 45 pts)
11 JaN 2022
• DOUGLAS RODRIGUES CUNHA (484º colocado, matrícula 0272105558 e 45 pts)
• JUAN ROGER CARVALHO MORAIS (495º colocado, matrícula 0272124705 e 45 pts)
• ELEILSON DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES (496º colocado, matrícula 
0272137703 e 45 pts)
• RAFAEL SANTIS DE JESUS (543º colocado, matrícula 0272108501 e 45 pts)
c) Por desistência da vaga, conforme Termo de Desistência firmado pelos candidatos.
1 JadErSoN SaNToS doS SaNToS; 2 MaTEUS afoNSo NaSciMENTo 
dE SoUSa; 3 aNdrÉia alVES fariaS; 4 SoPHia da SilVa ViGario; 5 
caMila carMo da SilVa; 6  rafaEl lEoNaN TaVarES dE oliVEira; 7 
KaroliNE KEllY TEiXEira BarrETo.
2- o presente edital entra em vigor na data de sua publicação.

 JoSÉ diLsoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

Protocolo: 751069

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa so-

ciaL
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sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto e 
PessoaL  ciViL

Portaria Nº 001/2022 – ssMrPc/PMPa, de 13 de JaNeiro de 
2022

Incorpora e Matricula os candidatos habilitados no Concurso Público para 
Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará 
o comandante Geral da PMPa, no uso de suas atribuições legais que lhe 
são conferidas pela lei complementar nº 053, de 07 de fevereiro de 2006, 
especificamente as previstas no Art. 8º, I e IX; 
considerando a homologação da habilitação dos candidatos aprovados no 
concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia 
Militar do Pará, conforme foi tornado público por meio do Edital nº 004/
SSMrPc/2022 – cfo/PMPa, de 13 de janeiro de 2022;      
considerando o disposto no art. 19, Parágrafo Único, inciso i, da lei Esta-
dual n° 6.626, de 03 de fevereiro 2004, 
resoLVe:
Art. 1º: Incorporar no estado efetivo da Polícia Militar do Pará e matricular 
no Curso de Formação de Oficiais CFO/PMPA/2020, a ser realizado na Acade-
mia de Polícia Militar “cel fontoura”, localizada na rodovia Br – 316, km 13, 
bairro União, município de Marituba – Pa, os candidatos abaixo relacionados: 
MUNICÍPIO: MARITUBA (Instituto de Ensino de Segurança do Pará - IESP)
1 HElENNa NoGUEira da SilVa;  2 ariElY SilVa da coSTa,  3 lUiS 
fErNaNdo fErrEira dE aZEVEdo,  4 VicTor dE oliVEira GoMES,  5  
alEXaNdra ValErio da SilVa BEZErra,  6 rafaiaS PErEira dE Si-
QUEira,  7 roSaNE fEio dE JESUS roSa,  8 MaUricio dE oliVEira da 
coSTa,   9 fEliPE MorEira fErrEira,  10 JoNaS aSSiS do NaSciMEN-
To,  11 fraNciSco dE aSSiS rEiS MiraNda NETo,  12 caMila carMo 
da SilVa,  13 fEliPE cordoVa da coNcEicao,  14 HUGo araUJo VaS-
coNcEloS,  15 laYSSa laYaNNE PalHaNo dE aBrEU, 16 SoPHia da 
SilVa ViGario,  17 Joao PEdro doUrado GoUVEa coSTa,  18 aNa 
faBiaNNE lEiTao da coSTa,  19 lUcaS lEMES MoNTES,  20 SaBriNa 
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fraNca daMaScENo,  21 aNa alicE SilVa MoraES,  22 daNilo doS 
SaNToS PraZErES,  23 aNdrEa alVES fariaS ( SUB JUdicE), 24 aNa 
THaliTa SilVa aZEVEdo,  25 HUGo SaloMao MoNTEiro caValcaNTE,  
26 MariENNY ViEira dE SaNTaNa,  27 MaTHEUS TEiXEira dE SoUZa,  
28 rENaN PErEira da SilVa,  29 THiaGo da SilVa BriTo liMa,  30 
TalES cUNHa dE SoUSa,  31 GaBriEl PaloMBo,  32 dalMir TEiXEira 
roliM,  33 daNilo PErEira XaViEr,  34 ESTEVao MENEZES dE oliVEi-
ra, 35 MarcElo PaUla dE oliVEira,  36 lUiS fErNaNdo acaSSio dE 
oliVEira,  37 EMErSoN liMa MaToS,  38 WiGor GaBriEl SoUSa No-
roNHa,  39 HENriQUE da SilVa BraGa,  40 carloS EdUardo GoMES 
lEao,  41 lUiZ carloS PaNToJa alVES JUNior,  42 BrUNNo dE NoVoa 
MarTiNS PiNTo,  43 filiPE TorriNHa MaciEl,  44 PEdro SalViaNo dU-
arTE PiNHEiro JUNior,  45 VicTor fraNciSco SErrao PaNToJa,  46 
roMario araUJo GUiMaraES,  47 diEGo SadHaN PEGorETTi SiMoES,  
48 aNToNio WilliaM rEBElo rEca,  49 BrUNo GraNGEiro dE caSTro 
caValcaNTE,  50 calEBE liMa carrEra,  51 roMUlo calado MoUra,  
52 MarcoS HENriQUE BorGES araUJo,  53 EriKo HENriQUE PiNTo 
araUJo,  54 roBErTo carloS VEriSSiMo corrEia JUNior,  55 fEliPE 
MENdoNca dE oliVEira,  56 rafaEl PEliSari BorTolETTo,  57 car-
loS HENriQUE MElo SaNToS,  58 PaUlo HENriQUE PiNTo SaNTiaGo,  
59 SEBaSTiao SaNGaMa NoGUEira SQUarcado,  60 filiPE lUiZ da 
SilVa BENJaMiN,  61 MaTEUS foNTaiNHa dE SoUZa,  62 raPHaEl araU-
Jo dE oliVEira,  63 ViNiciUS dE alMEida SaNTaNa MElo,  64 MoiSES 
SaNTiaGo dE oliVEira,  65 rafaEl JorGE fErrEira da foNSEca Mo-
rEira,  66 BrUNo MElo riBEiro,  67 TallES BrUNo fErrEira roSa,  
68 aNdrE lUcaS doS SaNToS fialHo,   69 HiaGo KENNEd dE SoUZa 
NEVES,  70 SaUlo doMiNGoS dE MElo PiNHEiro,  71 GUilHErME oli-
VEira TroUcHET lEYdiEr,  72 lUiS fEliPE doS SaNToS MarTiNS,  73 
PaUlo afoNSo GUiMaraES da roSa,  74 dElToN faBricio JardiM 
liBorio,  75 JHoNNY SPiNdola dE SoUZa liMa,  76 EdUardo da SilVa 
coHEN,  77 rafaEl SoUSa araUJo PiMENTEl,  78 cHarlES ViNiiciUS 
SoUZa dE caSTro,  79 PaUlo raNGEl dE araUJo liMa,  80 adSoN dE 
MoraiS lEoNardo,  81 fErNaNdo SoUZa da coSTa NETo,  82 Joao 
lUiZ QUarESMa MiraNda,  83 JadiElSoN rEZENdE liMa,  84 rodri-
Go SilVa da coNcEicao,  85 lEaNdro BaTiSTa riBEiro,  86 HiGoor 
PirES QUEiroZ,  87 JoNaS claUdiUS frEiTaS dE oliVEira aNdradE,  
88 lEoNardo lUdGEro da SilVa BraNco,  89 MaTHEUS dE oliVEira 
liMa,  90 ViTor aUGUSTo aTaidE coSTa,  91 iSac coNcEicao PiNTo,  
92 BrENo PacHEco dE oliVEira coElHo,   93 iGor loPES dUarTE,  94 
PaUlo ViTor liMa alVES,  95 roNald SUliVaN PErEira da lUiZ JU-
Nior,  96 aNToNio BErNardo aNTUNES PErEira,  97 SaMUEl frEiTaS 
doS SaNToS,  98 lUiZ EdUardo SoarES carNEiro NETo,  99 doU-
GlaS alBarado SarraZiN,  100 HEiTor caValcaNTE fiGUEirÊdo, 101 
BrUNo diNiZ calaNdriNi dE aZEVEdo,  102 MarcoS WYllKE SaNToS 
BraNdao (sub judice),    103 JaiME lUcaS da SilVa NErY,  104 JoHNa-
TaS loaMi MiraNda NUNES,  105 alEf cliNToN SoUSa rocHa,  106 
odirSoN MicHEl TaVarES da SilVa,  107 aNdErSoN dE alMEida GUi-
MaraES,  108 YaGo MaNiTo MarTiNS,  109 EWErToN aNToNio SaNToS 
da SilVa,  110 orlaNdo GoNcalVES BarBoSa JUNior,  111 lUcaS dE 
MacEdo aSTolPHo,  112 daNiEl GUErrEiro dE BarroS BENTES, 113 
dENiSoN WaNdEr TEiXEira SaNToS,  114 lUcaS JUliaNo MESQUiTa 
doS SaNToS,  115 dEYMMYSoN WEllToN fEiToSa MoTa,  116 carloS 
cESar MENdoNca filHo,  117 MaTEUS afoNSo NaSciMENTo dE SoU-
Sa,  118 aUdrY PiNHEiro doS SaNToS,  119 rafaEl lEoNaN TaVarES 
dE oliVEira,  120 Joao KENNEdY GoNcalVES ToMaZ,  121 daNiEl da 
cUNHa crUZ,  122 aNdrE diaS VaScoNcEloS JUNior,  123 fElicio 
fErrEira GoMES,   124 HUdSoN GoTardo dE MEdEiroS SilVa,  125 
GESiEl SilVa da SilVa,  126 WodlEY GaBriEl rocHa alVES,  127 aB-
NEr MoNTEiro dE MiraNda,  128 JadErSoN SaNToS doS SaNToS JU-
Nior,  129 laUro WilSoN PiNTo PErEira,   130 WaNdErSoN alENcar 
dE carValHo,  131 HaMilToN araUJo fariaS,  132 MadaKE MarcoS 
lEal do NaSciMENTo,  133 EliEiS PaNToJa MEdEiroS.
art. 2º Os Alunos do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do 
Pará, deverão se apresentar na academia de Polícia Militar “cel fontoura”, 
localizada na rodovia Br – 316, km 13, bairro União, município de Maritu-
ba – Pa, no dia 17 de janeiro de 2022 (segunda – feira), às 07:00 
horas, trajando camisa totalmente branca, calça jeans azul, tênis preto e 
meias brancas, para início do cfo/PM.
art. 3º: Esta Portaria entra em vigor a contar do dia 17 de janeiro de 2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
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Portaria Nº 002/2022 – ssMrPc/PMPa, de 13 de JaNeiro de 
2022

Incorpora e Matricula os candidatos habilitados no Concurso Público para 
Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará

o comandante Geral da Polícia Militar do  Pará, no exercício de suas atri-
buições legais que lhe são conferidas pela lei completar nº 053, de 07 de 
feveiro de 2006, especificamente as previstas no Art. 8º, I e IX;         
considerando a homologação da habilitação dos candidatos aprovados no 
concurso público para admissão ao curso de formação de Praças da Polícia 
Militar do Pará, conforme foi tornado público por meio do edital nº 005/

SSMrPc/2022 – cfP/PMPa, de             13 de janeiro de 2022; 
considerando o disposto no art. 19, Parágrafo Único, inciso i, da lei Esta-
dual n° 6.626, de 03 de fevereiro 2004, 
resoLVe:
art. 1º: incorporar no estado efetivo da Polícia Militar do Pará e matri-
cular no curso de formação de Praças cfP/PM/2020, a ser realizado no, 
cfaP (BElÉM); 12º BPM (SaNTa iZaBEl); 5º BPM (caSTaNHal); 25º BPM 
(MoSQUEiro); 14º BPM (BarcarENa); 8º BPM (SoUrE); 11º BPM (ca-
PaNEMa), 33º BPM (BraGaNÇa); 19º BPM (ParaGoMiNaS); 13º BPM 
(TUcUrUÍ); 4º BPM (MaraBá); 9º BPM (BrEVES); 23º BPM  (ParaUaPE-
BaS); 22º BPM (coNcEiÇÃo do araGUaia); 7º BPM (rEdENÇÃo); 16º 
BPM (alTaMira), 3º BPM (SaNTarÉM); 18º BPM (MoNTE alEGrE); 31º 
BPM (aBaETETUBa); 15º BPM (iTaiTUBa); 6ª ciPM (TailÂNdia); 1ª ciPM 
(SaliNaS); 12ª ciPM (oriXiMiNá); 11ª ciPM (roNdoN do Pará) e 84º 
PEl (rio Maria) os candidatos abaixo relacionados:
 
cFaP (BeLÉM):
1 aNa clara PUrEZa da SilVa, 2 Mario aUGUSTo SErra dE SoUSa 
filHo, 3 daNiEllE da lUZ loBo, 4 JUliaNE BarroSo PrESTES, 5 
rENaN carNEiro dE alMEida, 6 VicTor oNaZiS coSTa aMaral, 7 
NaYara MarQUES aZEVEdo, 8 EricK da coSTa rodriGUES, 9 caMila 
adrYEllE MaciEl BarBoSa, 10 BrUNo EdUardo coNcEicao GaMa, 11 
daNiEli SoarES BENTES, 12 MarloN GiBSoN NaSciMENTo da SilVa, 
13 BEaTriZ ModESTo MEdEiroS, 14 KElViN MaTHaEUS coSTa MaTToS, 
15 MaUricio KaUE SaraiVa SaNToS, 16 lUcaS GoMES doS SaNToS, 
17 iNara lariSSa doS SaNToS VaScoNcEloS, 18 lUcaS EMaNUEl 
riBEiro SaNToS, 19 NaTalia MoNiQUE dE SoUZa doS SaNToS, 20 
VicTor PiNHEiro MoNTEiro, 21 JUliaNa PiNTo PErEira, 22 laYaNE 
carla SaNToS, 23 iaNdro fEliPE GaSPar da SilVa, 24 ElUaNi adalia 
BriTo da SilVa coElHo, 25 lUiS criSTiaNo da SilVa BENJaMiN, 26 
KEViN MaNoEl GoNcalVES BalTaZar, 27 diaNE criSTiNa rodriGUES 
MElo, 28 WaNESSa GoES dE oliVEira GoNcalVES PaUliNo, 29 THaiS 
GoMES riBEiro, 30 cHriSTiNE do roSario MorEira, 31 iSadora do 
Socorro GoMES SiQUEira, 32 rodriGo PorPiNo cUNHa rodriGUES, 
33 HEriclES TadEU coSTa lUcaS SilVa, 34 MYlENa TaZia SilVa dE 
SoUZa, 35 adriaNa SilVa dE SoUZa, 36 lETicia alVES dUTra, 37 
PaTricia loBaTo diaS, 38 BEaTriZ da SilVa TEiXEira, 39 MUrilo 
HENriQUE dE SoUSa cardoSo, 40 diVaNa Naiara corrEa, 41 SaMUEl 
aNToNio dE MiraNda BEGoT, 42 JESSica do roSario VEraS MacHado, 
43 faBricio aMaral E SilVa, 44 EriNa PaTricia BorGES BarroS dE 
SoUZa, 45 dalETE alMEida aNaNiaS, 46 PEdro WilSoN MoraES da 
cUNHa JUNior, 47 cHriSla BrUNa MalHEiro liMa, 48 alEf dE SoUSa 
MoUra, 49 MarlloN JHoNaTaN dE alMEida fiGUEirEdo, 50 EriKa 
lariSSa MarTiNS da SilVa, 51 BEaTriZ do carMo fariaS doS 
SaNToS, 52 rENaTo fUrTado da rocHa SilVa, 53 aldaNETE SaNToS 
roSario, 54 aNa caroliNa SilVa TENrEiro, 55 KaTHlENN aNNE 
MoNTEiro ViaNa da SilVa frEiTaS, 56 lUiS HENriQUE PiNHEiro 
alEiXo, 57 rUaN MoraES rocHa, 58 JorGE fEliPE rodriGUES 
PErEira, 59 rodriGo oliVEira rocHa, 60 WaNESSa cHriSTiNY 
GoMES SilVa lEao, 61 GioVaNa PaolETTi MoNTEiro da SilVa, 62 
SaNdErlY GoNcalVES dE alMEida, 63 lUiZ GUSTaVo dE liMa E SilVa, 
64 iGor rodriGUES BriTo, 65 MaTHEUS rodriGo frEiTaS dE caSTro 
coSTa, 66 MarcoS lUdE da SilVa fErrEira, 67 BrUNa PaTricia doS 
SaNToS BraGa, 68 caio cESar MoUra lEMoS, 69 BrUNa HacKENHaar 
Valcacio loPES da coSTa, 70 rafaEl dE MaToS diaS, 71 daNUZa do 
ValE caMPoS, 72 JoSE MilToN da coSTa PErEira JUNior, 73 laNa 
Erica PaiVa BriTo, 74 WElliToN PiNTo ModESTo, 75 KariNa SUHElEN 
SoUSa doMiciaNo, 76 carloS EdUardo alVES doS SaNToS, 77 
lEoNaM dE alBUQUErQUE rodriGUES collYEr, 78 JESSica TaVarES 
SilVa, 79 JaQUEliNE TaVarES PiNTo, 80 HElio THiaGo da SilVa liMa, 
81 HElio JoSE dE araUJo JUNior, 82 VicTor MaTHEUS BarroS SilVa, 
83 MarcoS ViNiciUS rEiS dE oliVEira JUNior, 84 iZaBElE GoMES 
PacHEco, 85 adria criSTiNa MoNTEiro coSTa, 86 ElENiZE 
fiGUEirEdo doS SaNToS, 87 JaQUEliNE daYaNE da SilVa MarTiNS, 88 
raYSSa alVES dE BriTo, 89 iNGrid da rocHa JardiM, 90 carloS 
frEdErico dE alMEida BUlHoES, 91 caMila dE oliVEira dUarTE, 92 
MarloN BraNdo MarQUES NaSciMENTo SilVa, 93 raYaNE SilVa 
BarBoSa, 94 SaMilY aNdrEZa do ValE SoUSa, 95 SaMara criSTiNa 
ESPiriTo SaNTo doS SaNToS, 96 ViTor loPES PErEira, 97 NaiQUilENE 
da crUZ BarBoSa, 98 daYla alBUQUErQUE da SilVa, 99 SaraH 
GoMES da coSTa, 100 JoSE ViTor oliVEira PiNHEiro, 101 KalENa 
BaTiSTa da crUZ, 102 caMila BEaTriZ SilVa do ValE (sub judice), 103 
lariSSa NEVES SaNToS, 104 PaUla GUTiErrEZ SaNTaNa, 105 allaNiS 
cardoSo araUJo, 106 MUrilo SaNTiaGo ValE rodriGUES, 107 PaUla 
THaiS alMEida BraBo, 108 aliNE alMEida SilVa, 109 NEEMiaS 
SalUSTiaNo coSTa, 110 NaYra do NaSciMENTo oliVEira (sub judice), 
111 rodriGo coSTa MoraES da SilVa, 112 EdUarda EVElYN oliVEira 
doS SaNToS, 113 BrUNa fariaS rocHa, 114 fraNciSco JUNior 
Mafra fariaS, 115 lariSSa HUrSUla NEVES, 116 alEX SaNToS 
BorGES, 117 HaVila roBErTa MiraNda SaNToS, 118 MarilVaNY 
JUSSara TaPaJoS cardoSo, 119 EliENaY MarcoS BENicio da SilVa, 
120 daiaNa ValENTE SaBoia dE PaiVa, 121 PEdro HENriQUE aQUiNo 
PalHa, 122 lailSoN SilVa dioGENES, 123 lariSSa TErEZiNHa 
SilVEira NoroNHa, 124 aNNY lariSSa PaiVa VaScoNcEloS, 125 JEaN 
lUcaS MacHado BraSil, 126 rYaNNE KiMBErlY loBaTo doS SaNToS, 
127 MoNiQUE GaBriEllE SaraiVa SaNToS, 128 loUrENca oliVEira 
Maia, 129 diUliENE JaNNiNE doS SaNToS BENTES BarroS, 130 PHiliP 
alVES dE carValHo, 131 BrUNa ESTHEfaNE cardoSo doS SaNToS, 
132 MiViaNE doS SaNToS MENdES, 133 TaSSia lariSSE fErrEira 
BriTo, 134 aNToNia VaNESSa da SilVa coUTiNHo, 135 rENaN 
MoNTEiro alVES, 136 Maria JUliaNa da lUZ froZ, 137 KElVYN 
criSToffEr PirES dE araUJo, 138 faBiaNa BriTo cordEiro, 139 
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KEdMa lariSSa oliVEira da coSTa, 140 SaBriNa SaNTa BriGida da 
SilVa, 141 WEliSoN lacErda BarBoSa, 142 JaMillY ViToria cadETE 
Gaia da SilVa, 143 GlaUBEr PaTricK da SilVa coSTa, 144 JoSE 
lEaNdro coSTa ParaNHoS, 145 aNToNia JocilaNE SoUSa doS rEiS, 
146 JEaN carloS dE MoraiS BraGa, 147 WilliaM oliVEira GarUZZi, 
148 daNiEl MaTHEUS crUZ GUiMaraES, 149 clEoMar riBEiro dE 
oliVEira, 150 Joao VicTor fErrEira da SilVa, 151 TiaGo roTa, 152 
JoSE MaTHEUS SEPEda da SilVa Maia dE froTa rolo, 153 EdiNEY 
MarcoS alVES da SilVa, 154 PaUlo MaTHEUS dE oliVEira GoMES, 
155 KlEBEr fEliPE da SilVa lEao, 156 lUiS aUGUSTo BarBoSa coSTa, 
157 SHarloNY PaZ SoarES dE SoUSa, 158 JEaN MarcoS BorGES 
BiTENcoUrT, 159 YUri rocHa dE oliVEira, 160 VicTor carValHo 
SoUZa, 161 rUdNElSoN ViEira MaGalHaES diaS, 162 NaTaNaEl 
alMEida da SilVa, 163 JoSE alEff XaViEr SilVa, 164 WEYdEr lira 
PEiXoTo, 165 JoSUE rocHa MENdES JUNior, 166 rodriGo GalVao da 
SilVa, 167 iaN coSTa dE MoraES, 168 SaNdro corrEa araUJo, 169 
JUlio PiNHEiro VEiGa NETo, 170 rUBENS doUGlaS doS SaNToS 
EVaNGEliSTa, 171 GaBriEl liMa da SilVa, 172 rafaEl BaSToS dE 
frEiTaS, 173 MarcElo HENriQUE frEiTaS dUarTE, 174 iVaN cESar 
PESSoa VEloSo, 175 MoiSES coSMo MEdradE, 176 lEoNardo 
GUSMao Kalif Maia, 177 aNdErSoN MaTHEUS JUViNo dE oliVEira, 
178 fEliPE aNdrE riBEiro dE SoUZa, 179 WENdEll dE SoUZa 
MarTiNS, 180 carloS VicTor alMEida fErrEira, 181 roGEr WalTEr 
ValENTE crUZ, 182 iZaN JoSE da coSTa BriTo JUNior, 183 diEGo 
oliVEira PiMENTEl, 184 HaNValGlEBEr lira E SilVa, 185 aNdrE 
MaTHEUS riBEiro da SilVa, 186 raMoN BrENdo oliVEira da SilVa, 
187 ViNiciUS ricardo SaNToS alBUQUErQUE, 188 fraNciSco 
caMPoS dE MElo, 189 dioNiSio alEcXaNdEr NUNES SoarES (sub 
judice), 190 WilliaM SilVa doS SaNToS, 191 MUrilo dE frEiTaS Moia, 
192 MadSoN HUMBErTo coSTa dE alcaNTara, 193 rafaEl Garrido 
SaNToS doS SaNToS, 194 GaBriEl Barra PraZErES, 195 aNdrEi 
alMEida doS SaNToS, 196 MaTHEUS frEirE foNSEca, 197 WilliaM 
lUcaS fErrEira MUNiZ, 198 KEVEN doS aNJoS dE SoUSa, 199 Joao 
PaUlo doS SaNToS dE liMa, 200 alaN BrUNo caBral PiNTo, 201 
ViTor rafaEl rEiS dE SoUZa, 202 JUlio cEZar doS SaNToS oliVEira, 
203 MarcoS ViNiciUS dE oliVEira MoNTEiro, 204 criSToVao 
PiNHEiro da coSTa faVacHo, 205 ricHard fraNcKliN MElo PErEira, 
206 Haroldo dE SoUZa, 207 aNToNio MaTHEUS SardiNHa SaNToS 
(sub judice), 208 BrUNo SodrE NaSciMENTo, 209 ricardo aNToNio 
aMaNcio PiNHEiro JUNior, 210 carloS rENaN PiNTo VilHENa, 211 
WildSoN fErrEira dE MENEZES, 212 lUcaS BriTo SoUSa, 213 EliZEU 
dE SoUSa MElo doS SaNToS, 214 HYGor oliVEira Barral, 215 
GaBriEl fraNKliN TriNdadE dE carValHo, 216 GaBriEl fEliPE 
coSTa BraSilEiro, 217 lUaN fEliPE PadilHa ViEira, 218 HENriQUE 
diaS da SilVa, 219 diEGo lEoN fraZao riBEiro, 220 afoNSo PiNTo 
faZZi, 221 filiPE JoSE PErEira da coSTa, 222 MarcElo lEiTE 
MacHado, 223 JHoNaTaN MarTiNS do NaSciMENTo, 224 roMUlo da 
SilVa cUNHa, 225 JUlio cESar da SilVa SoUSa, 226 daNildo BriTo 
doS SaNToS, 227 GEraldo diEGo PiNHo loBaTo, 228 dENiSSoN da 
SilVa SaNToS, 229 JoSE HiraN GraNGEiro filHo, 230 EliElSoN HUGo 
dE SoUZa GoMES, 231 GioVaNNY SoBriNHo dE aNdradE, 232 
WilliaNS fariaS da SilVa, 233 fErNaNdo WEUlEr BarroS PrESTES, 
234 lEoMar BaTiSTa dUarTE JUNior, 235 HEiTor SaNTa BriGida do 
NaSciMENTo, 236 MaTHEUS da SilVa BraGa araUJo (sub judice), 237 
SidNEY cardoSo WaNZElEr, 238 rafaEl da SilVa fariaS, 239 PEdro 
HENriQUE PErEira SilVa dE aQUiNo, 240 PEdro filiPE GaldiNo dE 
araUJo, 241 alESSaNdro MorENo alMEida GUiMaraES, 242 JoSE 
carloS PirES BarBoSa JUNior, 243 YUri cESar riBEiro coSTa, 244 
GlEidSoN EVaN GoMES, 245 lUcaS liMa dE SoUZa, 246 THiaGo JoSE 
dE SoUSa roQUE, 247 adENilSoN da SilVa JUNior, 248 MaTHEUS 
HENriQUE SoUZa BiTENcoUrT, 249 JUlio GlEiSoN MacHado da SilVa, 
250 EVErSoN daMaScENo SaMPaio, 251 EliElSoN NEVES daS NEVES, 
252 carloS fEliPE PiMENTEl SilVa, 253 rEiNilSoN dE dEUS fErrEira, 
254 BrENo dE SoUZa BarBoSa, 255 WENdEll KElViN liMa iNacio 
ViEira, 256 PaUlo VicTor dE oliVEira lEal, 257 GUilHErME do 
roSario SENa JUNior, 258 EriSSoN PaNToJa liMa, 259 carloS 
fElliPE da SilVa carValHo, 260 lEoNardo NoBrE loPES, 261 filiPHE 
MaTHEUS caMPoS dE MElo, 262 GaBriEl WESlEY MENdES SoUSa (sub 
judice), 263 YUri SoBral caMPoS, 264 THiaGo HENriQUE BarBoSa dE 
SoUZa, 265 rafaEl rodriGUES dE SoUSa, 266 GladSoN HENriQUE 
coSTa MarTiNS, 267 EdSoN caSSio MENdES fariaS, 268 MaTHEUS 
MoNTEiro fErrEira, 269 aNdrE PiNHEiro MarTiNS, 270 aNdrEY 
MoNTEiro MoraES, 271 roSiValdo oliVEira doS SaNToS JUNior, 
272 lUiZ fEliPE PiNHEiro rodriGUES, 273 lUcaS oliVEira araUJo, 
274 rENaTo BEcHEr, 275 MaUricio doUGlaS coSTa PaES, 276 
daNillo lUcaS daNTaS dE araUJo, 277 PEdro HENriQUE JUNior, 278 
roNKallYo SilVa MUNiZ, 279 PEdro GUSTaVo SaNToS dE oliVEira, 
280 rafaEl KlEYdSoN GUEdES da VEiGa, 281 alEXaNdrE PaTricio 
SilVa BarroS, 282 BrUNo rodriGUES dE SoUSa, 283 THYaGo JESSE 
cHUMBEr NEGrao, 284 ViTor MoNTEiro da coSTa BENJo, 285 
alEXaNdrE dalMacio PiMENTEl, 286 HUGo GUilHErME MoUra 
BaTiSTa, 287 liSoMar liMa doS rEiS JUNior, 288 GaBriEl MaUro 
caSTro dE SoUZa, 289 MiKE ricHardSoN dE SoUSa carValHo, 290 
WESdllEY rodriGUES SaNToS, 291 daNiEl ENrico craVEiro 
PElEraNo, 292 caio daMaScENo PaNToJa, 293 fraNciSco da SilVa 
cardoSo JUNior, 294 faBricio SoUZa do NaSciMENTo UcHoa, 295 
liNo MacHado JUNior, 296 SilaS coElHo SilVa, 297 KENNEdY lEiTE 
Garcia, 298 Joao ViTor BriTo ZEMEro riBEiro, 299 MaUro arTHUr 
da SilVa GUiMaraES, 300 iGor SoarES dE oliVEira, 301 ToNNY 
MicHElo TaVarES MaGNo, 302 aNToNio lUiS MacEdo doS SaNToS 
filHo, 303 odilSoN JUNior SilVa dE aBrEU, 304 JHoNaTa da SilVa 
corrEa, 305 JoSE ViTor rodriGUES Poca, 306 carloS GaBriEl 

GUEdES NaSciMENTo, 307 WENdErSoN do ESPiriTo SaNTo dE 
MiraNda, 308 alEXaNdrE liSBoa corrEa, 309 Joao MiGUEl 
MENdoNca PErEira, 310 WallacY BaarS loPES dE SoUSa, 311 
rodriGo fEliPE MoPNTErio SaNToS, 312 dENilSoN MiraNda doS 
rEiS, 313 aBElardo rUfiNo BarGES NETo, 314 iSraEl alVES do 
aMaral, 315 MoiSES SoUZa fariaS, 316 KEViN BorGES coSTa, 317 
KilldErY affoNSo fariaS PriMo, 318 rENaN NEPoMUcENa 
fiGUEirEdo, 319 WElBErT HEldEr dE liMa fiGUEira, 320 adEliNo 
aMaNcio doS rEiS NETo, 321 lUiZ HENriQUE doS SaNToS dE SoUZa, 
322 VicTor HUGo rEiS colarES, 323 MUrilo aUGUSTo laMEira 
MoNTEiro, 324 clEoMaTSoN fErNaNdo PodEroSo SilVa, 325 JoSE 
JoNES da SilVa riBEiro, 326 alBErT dE carValHo SaNTaNa, 327 
diEGo rodriGo cHaGaS dE oliVEira, 328 aNdrE fElliPE BaYMa 
MarQUES, 329 lUaN liMa lUZ, 330 lUcaS ricHardSoN fariaS cUNHa, 
331 rafaEl fEliPE aMaral doS SaNToS, 332 daNrlEY SoUSa 
MESQUiTa, 333 WEliNToN fEliPE coSTa raMoS, 334 rafaEl BorGES 
araUJo BarrETo, 335 JEaN doUGlaS alVES, 336 MaTHEUS dE oliVEira 
PaMPloNa, 337 diEGo oliVEira, 338 rEriSoN do carMo SilVa, 339 
roGEr aGUiar foNSEca BriTo (SUB JUdicE), 340 alliSSoN SEQUEira 
caMPoS da SilVa, 341 EdSoN da SilVa PErEira, 342 MaTiEl doS 
SaNToS MoTa, 343 ElidiElZio doS SaNToS rodriGUES, 344 HENriQUE 
ViEira da SilVa, 345 lEoNardo BaSToS PiNHEiro, 346 TiaGo do 
ESPiriTo SaNTo MacEdo, 347 alEXaNdrE rEiS oliVEira, 348 rodriGo 
TadEU MENdoNca SoarES, 349 YUri doS SaNToS TaVarES, 350 
MaTHEUS EdUardo Gaia SaNcHEZ, 351 iTalo caio dE MElo fraNca 
TorrES, 352 raiMUNdo NoNaTo XaViEr dE SoUZa NETo, 353 daNiEl 
ViNiciUS dE MoraiS E BriTo, 354 GUTEMBErG coSTa NErY doS 
SaNToS, 355 iGor BriTo dE oliVEira, 356 aNToNio claUdio 
rodriGUES daS cHaGaS, 357 EVErToN JUaN SaNToS BriTo, 358 
JoSUE MaTEUS doS SaNToS MoUra, 359 EliToN caMPoS SoUZa, 360 
lEoNardo da SilVa MoraES, 361 adriaNo VENTiN lEMoS, 362 
roSSiVaN PaiXao lacErda, 363 SaNdro alMEida SilVa, 364 rUBENS 
rodriGUES dE caSTro, 365 Joao PEdro GaBriEl PiNHEiro Barra, 
366 dENilSoN lEal Barral, 367 WaGNEr fErNaNdo ScHUNG, 368 
daNilo BriTo doS SaNToS, 369 JoNaTHaN daViS da SilVa GoMES, 
370 VicTo aUGUSTo doS SaNToS, 371 roBErT doUGlaS alVES doS 
SaNToS GoMES, 372 clEBEr VicTor MoraiS coNcEicao, 373 iSaiaS 
GUiMaraES da SilVa, 374 ViNicio SilVa oliVEira, 375 HEliaSa lUZ 
da SilVa, 376 WalBEr dE SoUSa coSTa, 377 GaBriEl doS SaNToS 
MoUra, 378 rodriGo criSTiaNo carloS BarroS SilVa, 379 JESiEl 
aMaral dE MoraES, 380 PaUlo GUilHErME MElo SilVa, 381 STEPHEEN 
EdSoN BarroSo dE riBEiro, 382 aNdErSoN GUilHErME MoNTEiro 
alMEida, 383 JoNaTaS MaTHEUS SilVa alcaNTara, 384 JaNdErSoN 
VilHENa da SilVa, 385 SEBaSTiao dE SoUZa HENriQUES JUNior, 386 
fraNciEl EMaNoEl fErrEira TorrES, 387 lUiS oTaVio doS SaNToS 
TEiXEira, 388 Karcio riMES araUJo, 389 MarcoS ViNicioS PiNHEiro 
MaTiaS, 390 GaBriEl dE oliVEira loBo, 391 BrUNo raPHaEl dE liMa 
lEBrE, 392 rafaEl cUNHa GoUVEia, 393 Joao PaUlo SoUZa do 
NaSciMENTo, 394 ViTor PiEdadE da SilVa, 395 GaBriEl doUGlaS 
SoUZa coSTa, 396 GUSTaVo SalES do NaSciMENTo, 397 WillaMES 
PENa SaNToS, 398 YUri BaTiSTa do ESPiriTo SaNTo PENa, 399 rafaEl 
PErEira lEao, 400 JoNaTaN riBEiro oliVEira, 401 MaTEUS dE liMa 
GoNÇalVES, 402 lUciaNo fErrEira ViEira, 403 EWErToN BrUNo 
MaGNo doS SaNToS, 404 TarciSo fErNaNdES raBElo, 405 lEoNidaS 
HENriQUE da SilVa alMEida, 406 PaUlo SErGio da SilVa SoUSa 
filHo, 407 daNiEl cardoSo coSTa, 408 BrYaN BraGa BaTiSTa, 409 
aBNEr GaBriEl SilVa, 410 fraNKliN rEGiS fErNaNdES JUNior, 411 
aNdSoN doS SaNToS rodriGUES, 412 EMErSoN HENriQUE da SilVa, 
413 YUri lUZ NaVarro dE SoUSa, 414 carloS EdUardo dE oliVEira 
foNSEca diaS, 415 MoaB da SilVa fErrEira JUNior, 416 caio coUTo 
SilVa, 417 HElliNGToN MiraNda dE SoUZa, 418 JoSE GaBriEl da 
SilVa liMa, 419 alaN dE SoUZa PiNTo, 420 WrYaN SETUBal MaUES, 
421 arTHUr araUJo BoTElHo, 422 THiaGo rENaTo araUJo doS 
SaNToS, 423 EdEr rodriGUES carValHo, 424 arTHUr GoMES liMa, 
425 lUcaS JoSE aGUiar dE VaSoNcElo, 426 MaNoEl JUarEZ dE SoUSa 
WEiSS, 427 raVEl PErEira SaNTiaGo, 428 THiaGo PErEira dE MoUra, 
429 Eric lYra dE MoUra, 430 WillYaM PErEira dE oliVEira, 431 
laErcio BESErra da SilVa, 432 aNdrEY cErEJa oliVEira rodriGUES, 
433 fraNciSco faBio coNdE rEiS, 434 MaTHEUS PaMPloNa SaNTiaGo, 
435 alEX KEViN SilVa da rocHa, 436 TarciaNo NaSciMENTo da 
coNcEicao, 437 THiaGo SilVa BarcEloS, 438 Elcio GoNcalVES 
MaGalHaES, 439 aNdrE coSTa dE SoUZa, 440 PaUlo HENriQUE 
corrEa E SilVa, 441 riaNGEliNo cEcilio aNaTaNaEl JESUS MoraiS 
dE alMEi, 442 JUlio cESar dE SoUZa carValHo, 443 GaBriEl alVES 
da SilVa, 444 GUSTaVo JUlio SaNToS froES, 445 rodriGo ocTaVio 
da crUZ JUNior, 446 BrUNo fEliPE cHaGaS MElo, 447 rHaMoN 
PErEira dE PaUla, 448 caSSio MENdES PEdroSo, 449 JoSE da claY 
GUiMaraES fErrEira, 450 BrUNo Vidal da SilVa, 451 Joao VicTor 
QUEiroZ da SilVa, 452 Jairo loBaTo GoNcalVES JUNior, 453 
ValdEMir SodrE MoNTElo JUNior, 454 GaBriEl doS SaNToS 
fErNaNdES, 455 PaUlo alMEida BarroS, 456 WENdErSoN EdUardo 
MorEira PErEira, 457 caio WilliaM SaNToS da SilVa, 458 roMario 
fErrEira dE MaToS, 459 iGor doS rEiS coSTa, 460 cESar aUGUSTo 
coiMBra dE SoUSa, 461 ValMir dE oliVEira fErrEira, 462 MarcElo 
aUGUSTo MENdoNca da SilVa, 463 aGUiNaldo SoarES da SilVa, 464 
MaTHEUS SalES da SilVa, 465 JorGE Maria do ValE GoMES NETo, 466 
WENdEl MarTiNS loPES, 467 WENdEll iVaN NaSciMENTo dE SoUSa, 
468 raMoN rEBElo loPES, 469 rafaEl SilVa da coNcEicao, 470 
ailToN doS PraZErES roSa, 471 JUcEliNo doS SaNToS VENTUra, 472 
lUcaS GaBriEl GoMES dE SoUSa, 473 JEffrEY doNoVaN GoNcaVES 
da SilVa, 474 daVid fraNca da PaiXao, 475 alYSoN ESTaNiSlaU da 
SilVa lUNa, 476 faBricio SilVa dE liMa, 477 SaNdro corrEa 
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oliVEira, 478 caio ENZo liMa da SilVa, 479 fraNciSco WaldErSoN 
PErEira crUZ, 480 clEBSoN aUGUSTo dE SoUa GoNcalVES, 481 
VicTor HUGo ViEira dE SoUZa, 482 MarcUS aNdrEY oliVEira 
PiNHEiro, 483 aMoN fEliPE PiEdadE fariaS, 484 Joao MarcoS 
caValcaNTE, 485 JEffErSoN lUcaS SoUSa dE liMa, 486 VicTor 
KaUlYN SaNToS MoraiS, 487 lEaNdro SoUZa da SilVa, 488 MarloN 
WENdEl coSTa da SilVa, 489 Mario WilliaN rodriGUES dE SoUSa, 
490 THiaGo WirllaNd NEVES da SilVa, 491 JEaN lUcaS lEMoS da 
coSTa, 492 HEidEr cHriSTiaN MoNTEiro MoNTEiro, 493 JoHN lUcaS 
PaZ da PiEdadE, 494 lUcaS MarcEl doS rEiS crUZ, 495 lEoNardo 
corrEa foNSEca, 496 lEoNardo BriTo forTES, 497 MaUricio 
dUarTE doS SaNToS, 498 WaNdErSoN carloS dE liMa E SilVa, 499 
JHEiSoN coSTa dE SoUSa, 500 aNdrE GoMES oliVEira, 501 lUcaS 
HENriQUE dE SoUSa alVES, 502 EMaNUEl fEliPE MElo SilVa, 503 
lUcaS doS SaNToS fErrEira BiSPo, 504 Joao MaTEUS GUará rEiS, 
505 lUcaS EMaNUEl dE aZErEdo cardoSo, 506 JHoNaTa SENa SoUSa, 
507 PaUlo ricardo SoUZa BorGES, 508 alEX MarloN SoUZa dE 
liMa, 509 carloS alBErTo SaNToS filHo, 510 EUalT oliVEira NETo, 
511 JEoVaN dE SoUSa PaNToJa, 512 JEffErSoN aSSUNcao rodriGUES, 
513 aNToNio ViNicioS SaldaNHa carNEiro, 514 lEaNdro coSTa da 
SilVa, 515 rENaTo da SilVa SaNToS, 516 BrUNo lEVY MiraNda doS 
SaNToS, 517 EliElSoN da SilVa SoUZa, 518 MaYloN criSTiaN aSSiS 
BarriGa, 519 aNdrE GUilHErME MarTiNS GoMES, 520 daNiEl 
MENEZES BESSa, 521 Joao ViTor SaldaNHa da SilVa, 522 Joao 
BaTiSTa SiQUEira loPES, 523 carloS fEliPE fraZao HENriQUES, 524 
aUrElio clEYToN dE alMEida BarBoSa, 525 rafaEl cUNHa dE 
oliVEira, 526 MicHEl MaciEl GoMES, 527 faBio dirlaN SoUZa 
NEVES, 528 caSSiaNo JoSE Garcia da SilVa, 529 BrENo HENriQUE 
SoarES dE BriTo, 530 MaciEl fErrEira doS SaNToS, 531 HENri 
KHallEd fErrEira da SilVa (SUB JUdicE), 532 caSSio alEXaNdrE 
PaiVa SilVa, 533 clEriSToN MaNoEl rodriGUES da SilVa (sub judice), 
534 ViTor HUGo SaNTaNa MoUra, 535 fErNaNdo MarioMar dE 
SoUZa PErEira JUNior, 536 PEdro HENriQUE SilVa dElGado, 537 
GENESiS aNdrWS cardiaS SilVa Baia, 538 laUriNdo riBEiro dE 
SoUZa NETo, 539 daNiEl da SilVa liMa, 540 JoSE EdValdo ViEira dE 
VaScoNcEloS, 541 adEJildo SilVa frEiTaS, 542 caMilo GUiMaraES 
rodriGUES crUZ, 543 lEoNardo da coSTa NaSciMENTo, 544 roBSoN 
WaGNEr dE araUJo JUNior, 545 frEd GlEidSoN cid BorGES, 546 
ToBiaS MENdES dE SoUSa, 547 BrUNo fariaS laNVErlY dE MElo, 548 
VaNdErSoN SoUSa do ESPiriTo SaNTo, 549 caMilo alBErTo da 
SilVa coSTa SaNTaNa, 550 BrENo fEliPE MoraES da SilVa, 551 
lEoNardo VicTor PErEira dE araUJo, 552 dailoN riaN corrEa 
ViaNa, 553 aNToNio acriZio TEiXEira JUNior, 554 JoSE MorEira 
diaS NETo, 555 alBErTo TEiXEira da SilVa, 556 diEGo MoNTEiro 
GUEdES, 557 roMUlo faVacHo dE SoUZa, 558 rENaN HENriQUE 
SaNToS dE JESUS, 559 YaN KEViN BraGa loPES, 560 JoSE lUciaN 
BarBoSa dE araUJo, 561 ToMaS alMEida SilVa dE SoUSa, 562 lUiZ 
PaTricio da SilVa JUNior, 563 JoNES GoMES doS SaNToS, 564 
MarcoS daNiEl SilVa raPoSo, 565 rodriGo NaSciMENTo frEiTaS, 
566 PaBlo cordEiro diaS SoUSa, 567 claUdio SilVa dE oliVEira, 
568 iaGo caMarGo oliVEira da SilVa, 569 roGErio liMa TEiXEira 
MENdES, 570 carloS lEaNdro MoNTEiro doS SaNToS, 571 WaGNEr 
cardoSo da SilVa, 572 ViTor da SilVa dE liMa, 573 EliaS da SilVa 
loBaTo, 574 VicTor HENriQUE MoNTEiro ViEira, 575 WEVErToN 
MoNTEiro NaSciMENTo, 576 lUiS aUGUSTo loPES da SilVa, 577 
PaBlo dE JESUS lacErda NaSciMENTo, 578 JoNaS TEodoro dE 
alMEida PEdroSa, 579 clErSoN BoMfiM SaNToS, 580 carloS 
alBErTo oliVEira alMEida, 581 alBErTo PaiVa da coSTa filHo, 582 
rodriGo alMEida da coSTa, 583 MoiSES MENdES SErra, 584 PHiliPE 
araUJo da coSTa, 585 aMaUri QUiriNo aBraNTES JUNior, 586 
carloS EdUardo dE SoUZa MoUra, 587 GUSTaVo SoUSa BarBoSa, 
588 WallaX MarloN da SilVa alMEida, 589 fEliPE HEVErToN 
carValHo doS SaNToS, 590 dEJEaN TaVarES doS SaNToS, 591 rafaEl 
aUGUSTo fariaS raBElo, 592 cHarllE WilliaN SoUZa MESQUiTa, 593 
GUilHErME MaTHEUS aPoliNario da SilVa, 594 THiaGo BorGES 
TEodoro, 595 TarciSio TEiXEira NoBrEGa, 596 alaN MiNdElo 
riBEiro, 597 SaNdErSoN alBErTo SEMBlaNo alVES, 598 GlEidSoN 
PaiVa SilVa, 599 Joao fraNciSco coSTa da coSTa, 600 cHaNdElYEr 
HENriQUE dE SoUSa, 601 aNdrEY rodNEY doS SaNToS, 602 EUZENio 
roSENo SilVa, 603 MarlloN ViNiciUS SaNToS SaNToS, 604 NYcHolaS 
raUl aMador MiraNda, 605 EliElToN
 iGor dE SoUZa GoMES, 606 fEliPE PESSoa GoNcalVES, 607 roMario 
da SilVa rodriGUES, 608 JoSE rafaEl caMPoS SilVa, 609 faBio JoSE 
GoNcalVES do ESPiriTo SaNTo, 610 loTHar MaTHEUS rocHa alVES, 
611 roGErio coElHo MoNTEiro, 612 THiaGo loPES da SilVa, 613 
WaGNEr WillaME oliVEira fErNaNdES, 614 cElSo BEZErra dE 
SoUZa, 615 alESSaNdro NUNES lEiTao, 616 roBErTo do carMo 
SilVa, 617 THiaGo carValHo da SilVa, 618 aNdrE lUiS dE PaUla, 619 
GEoVaNE rEiS do roSario, 620 BrUNo aUGUSTo dE oliVEira 
araGao, 621 EdYr carValHo dE oliVEira, 622 JoElToN araUJo da 
SilVa, 623 JoSE odiMario diaS NETo, 624 fErNaNdo raPHaEl coSTa 
cHaGaS, 625 MarcoS ViNiciUS dE alMEida SaNToS, 626 lUaN ViTor 
QUEiroZ do roSario, 627 lEaNdro WaGNEr lEiTE da coSTa, 628 
MilSoN NaSciMENTo araUJo, 629 JErSoN cardoSo dE PiNHo, 630 
Elcio ricardo MElo dE oliVEira, 631 SidNEY roBErTo SilVa SoUSa, 
632 clEofaS BErToliNo da SilVa, 633 railSoN da SilVa cHaVES, 634 
PaBlo SoarES dE SoUZa, 635 dEiVid raMoS fariaS, 636 lEoNardo 
caiQUE GoMES doS SaNToS, 637 fEliPE raYol SiQUEira, 638 BrUNo 
doS SaNToS MarQUES, 639 aNdrE fErrEira SaNToS, 640 faBricio 
fErNaNdo da SilVa, 641 raiMUNdo alVES dE SoUSa filHo, 642 
fErNaNdo GoMES da rocHa, 643 GUSTaVo da coSTa MaciEl, 644 
doUGlaS ricardo caBral oliVEira, 645 aNToNio alEX dE BriTo 

SiQUEira, 646 doUGlaS ViNiciUS dE SoUSa PErEira, 647 alEXaNdrE 
MElo rESENdE, 648 lEoNardo SilVa araUJo, 649 fraNciSco da 
SilVa coNcEicao, 650 BraNdoN NardiNo da SilVa, 651 claUdio 
ViNiciUS do ESPiriTo SaNTo, 652 fErNaNdo WilliaM da SilVa 
aQUiNo, 653 Eric Marcio alcaNTara da rocHa, 654 airToN NaVarro 
GoUVEia dE oliVEira, 655 THiaGo liMa BarBoSa, 656 NElSoN 
MorEira SoarES, 657 KElToN cESar dE oliVEira liMa, 658 faBlicio 
ViNiciUS ViEira da SilVa, 659 GEorG lUKaS liMa SaNTaNa, 660 SilaS 
ViaNa da coSTa frEirE, 661 laErcioMarQUES dE SoUZa, 662 
faBiaNo Maia da foNSEca, 663 riKElME SilVa MoraES, 664 lUiZ 
SErGio oliVEira PErEira, 665 odiloN loBo PErEira, 666 raffaEl 
PaTricK PiNHEiro coSTa, 667 PHElliPE fErrEira lEal, 668 criSTYaN 
MaNoEl SaNToS dE aZEVEdo, 669 daMErSoN HENriQUE da SilVa 
TENorio, 670 daNiEl doS SaNToS alBUQUErQUE, 671 PaBlo GUSTaVo 
GaViNHo PErdiGao, 672 raYllEfHEr ViEira da SilVa, 673 MaTHEUS 
HENriQUE da SilVa coSTa, 674 PaUlo EdUardo aQUiNo GoMES dE 
MoUra, 675 rEiNaldo SilVa da GaMa, 676 lEoNardo PiNHEiro da 
coSTa do ESPiriTo SaNTo, 677 dENilSoN roSario oliVEira dE 
oliVEira, 678 PaUlo aNdErSoN diaS BoUcao, 679 daSSaEV rENaN 
aMoriM alVES, 680 fraNciSco lEoNardo carNEiro oliVEira, 681 
rUiTEr lUiS NaSciMENTo SilVa, 682 roBSoN dE oliVEira dE 
oliVEira, 683 JoSE MaTHEUS oliVEira cordoVil, 684 iSaEl clariNdo 
da SilVa, 685 GEorlaN MaTHEUS SilVa dUarTE, 686 rodriGo doS 
SaNToS MENdES, 687 lUcaS PErEira da SilVa, 688 lEUdSoN PESTaNa 
riBEiro, 689 fraNciSco dE aSSiS GoMES BarBoSa filHo, 690 PaUlo 
ViTor coSTa da SilVa, 691 WalBEr dE oliVEira ladEira, 692 lEYr 
ENdErSEN BaSToS dE SoUZa raBElo, 693 WElliNSoN SilVa da PaZ, 
694 alEXaNdrE EMMaNUEl BaraTa, 695 ElToN JoSE da SilVa aGUiar, 
696 aBraao WElliNGToN SilVa VaNdErlEi, 697 dEYVid BrUNo da 
SilVa MoUrao, 698 KENNEdY WilliaM cordEiro SaNToS, 699 lUcaS 
NaSciMENTo doS rEiS, 700 rafaEl EliSoN NaSciMENTo dE araUJo, 
701 PaUlo HENriQUE cariMaN GoMES, 702 raMoN crUZ PErEira, 703 
JacKSoN rEaN MorEira dE caSTro, 704 rafaEl MarcoS aSEVEdo 
THEodoSio, 705 lEaNdro KENEd diaS loBaTo, 706 dENilSoN PErEira 
da SilVa, 707 daNYlo EMaNoEl cardoSo faVacHo, 708 caio 
PiNHEiro NaSciMENTo da coSTa, 709 NElSoN TaKaSHi SilVa 
SaKaMoTo, 710 adElMar PErEira do laGo liMa, 711 rUaN rodriGUES 
dE aNdradE, 712 JUNio SoUSa dE SalES, 713 JoSE THalES faro 
BarroS da coSTa, 714 roMario da SilVa aNdradE, 715 rafaEl 
BarroS PESSaNHa alVES, 716 rENaN alMEida MoTa, 717 MarcElo 
KliNToN TEiXEira BaTiSTa, 718 EMaNUEl dE alMEida SalES, 719 
claUdio WEriSoN PiNTo fErrEira, 720 MarcoS iUrY dUarTE loPES, 
721 EricK lUcaS BaYMa da SilVa, 722 aliSSoN GoNcalVES alVES, 
723 BrUNo daNTaS coSTa, 724 rodriGo SaNTaNa da SilVa, 725 
aNdrEi SilVa do carMo, 726 GUilHErME da SilVa dE carValHo, 727 
GErSoN PErEira MarQUES, 728 JorGE iVaNildo da SilVa, 729 PEdro 
fEliNTo dE oliVEira NETo, 730 lUcaS lEiTE BaTalHa, 731 THaYloN 
liMa alENcar, 732 EdilSoN SoarES doS aNJoS filHo, 733 iSMaEl 
SilVa corrEia MaToS, 734 rENaTo MoNTEiro doS SaNToS, 735 
WEllYNGToN NaSciMENTo dE araUJo, 736 PaUlo EdUardo corrEa 
NUNES, 737 EMErSoN MoTa fErNaNdES, 738 iaN BrUNo NEVES 
caValcaNTE, 739 Joao BaTiSTa da SilVa, 740 lUcaS SilVa GoUVEia, 
741 EVaNdro BorGES doS rEiS, 742 THiaGo fErNaNdo TEiXEira 
cardoSo, 743 JoSE VicTor rodriGUES SoUSa da SilVa, 744 JoSiNEY 
GoMES SilVa, 745 aPollo caMPoS doS rEiS (sub judice), 746 adriaNo 
aMaraNES doS SaNToS, 747 rafaEl SaNToS da SilVa, 748 JoadSoN 
carloS caMPoS liNHarES, 749 BrUNo SaNToS da SilVa, 750 
fraNciSco JEaN GUiMaraES TEiXEira, 751 aNdrEY MicHEl cUNHa E 
SilVa, 752 rafaEl cardoSo fErrEira, 753 WalliSoN SErra GoMES, 
754 faBio SoarES carValHo JUNior, 755 aGNaldo Mario diaS raiol 
JUNior, 756 BrUNo PErEira SilVa doS SaNToS, 757 aNdErSoN 
MarcElo GUEdES BarBoSa, 758 oTaZio dUarK Sa doS SaNToS, 759 
WilKErSoN HUlMME SoUZa doS SaNToS filHo, 760 daNiEl ViTor 
SaNToS dE oliVEira, 761 KaYo TElES fUrTado, 762 daNiEl dE SoUZa 
SilVa, 763 GlEYdSoN aNToNio da coSTa MElENdEZ alVES, 764 
carloS diEGo BENEdiTo da SilVa ( sub judice), 765 roMario MENdES 
liSBoa, 766 arY JoSE SoUSa MoNTEiro, 767 diEGo NaSciMENTo 
PErEira, 768 JaMES SaNToS carValHo araUJo, 769 laZaro BaTiSTa 
SaNToS, 770 MarcoS faGNEr liMa PErEira, 771 roSiVaN cUNHa da 
SilVa, 772 THalliSoN KEVEN dE carValHo, 773 faBio HENriQUE dE 
aSSUNcao SoBriNHo, 774 KENNEdY oliVEira da SilVa, 775 lEoNardo 
JUlio fErrEira da coSTa, 776 fraNciSco PiNHEiro BorGES NETo, 
777 clEiToN aNdErSoN NaSciMENTo, 778 HElldEr diaS NaSciMENTo, 
779 JoSE Tacilo GUSMao rEiS, 780 adriEl da SilVa dE JESUS, 781 
caio ViTor NEVES caMPoS, 782 EliaKiM aUrEliaNo da SilVa, 783 
Joao GUilHErME SaNTaNa MarQUES dE aNdradE, 784 ValBEr roSa 
da SilVa, 785 iSaiaS aMaral BarBoSa, 786 NElSoN PaNToJa SiQUEira 
filHo, 787 aNdErSoN do NaSciMENTo alVES, 788 YWaKENoN BENTo 
dE MElo SoUZa, 789 Mario aNdrEY MoNTEiro oliVEira, 790 
JEMErSoN WENdEll dE aViZ NaSciMENTo, 791 KlEYToN HENriQUE 
araUJo da SilVa, 792 MarQUESES doS SaNToS cardoSo, 793 BrUNo 
oTaVio SaNToS liMa, 794 rafaEl MiraNda VErGoliNo, 795 alEX 
VaScoNcEloS MoNTEiro, 796 MaUricio MarQUES aViZ rEiS, 797 
iTalo BElTrao da SilVa NETo, 798 fEliPE dE SoUZa BarroSo BriTo, 
799 lUiZ GUilHErME SoUSa da SilVa, 800 SaUlo aNdErSoN SoUSa 
PErEira, 801 JoSE riBaMar PaiVa dE aSSiS filHo, 802 roNald diaS 
SilVa, 803 MaTHEUS alMEida da SilVa, 804 GaBriEl WErfErSSoN da 
SilVa E SilVa, 805 alEX da SilVa SoUZa, 806 MarcElo MarQUES 
raMoS, 807 rodriGo cardoSo PiGNaTario, 808 HENriQUE MiGUEl 
dE SoUZa MoNTEiro, 809 ViNiciUS dE JESUS lacErda NaSciMENTo, 
810 daNiEl aMoriM riBEiro, 811 ESdraS PiNHEiro dE oliVEira, 812 
rUaNildo aNEZio da rocHa, 813 BrENdo dE PaUla diaS fErrEira, 
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814 VicTor da rocHa riBEiro, 815 WaGNEr da SilVa fErrEira, 816 
HUGo criSTiNo da SilVa lEiTE, 817 TaYlaN adrEaN ModESTo SoUZa, 
818 EMErSoN lUcaS da SilVa dE SoUSa, 819 roMUlo arTHUr frEiTaS 
NaSciMENTo, 820 MoiSES dUTra dE liMa JUNior, 821 caio filiPE 
PErEira alMEida, 822 aNToNio arNaldo MEdEiroS Vidal, 823 
alEcKSaNdro alEiXo caldaS, 824 JoSE GoMES da SilVa NETo, 825 
ViTor NoNaTo fraNco dE SoUZa, 826 JoNaS PErEira da SilVa coSTa, 
827 SilaS dE SoUZa E SoUZa, 828 daVYd loPES Sidiao, 829 NEWToN 
riBEiro lEMoS JUNior, 830 JErEMiaS da crUZ MoraES, 831 EVaNdro 
SaVio SaNTaNa BaNdEira, 832 fErNaNdo GoMES da SilVa coSTa, 
833 lUaN GaBriEl carrEira, 834 VicTor MaTHEUS do NaSciMENTo 
BarBoSa, 835 NicolaS SoUZa MoraES, 836 daVid iarllY dUTra dE 
SoUSa, 837 MarcElo GoNcalVES SilVa, 838 fErNaNdo EGNaldo GoMES 
dE liMa filHo, 839 MaTHEUS fEliPE MarTiNS dE SoUZa, 840 lUcaS 
MaTEUS SoUZa GoMES, 841 fErNaNdo ViEira BaTiSTa, 842 PEdro dE 
oliVEira Bordalo NETo, 843 WElliNGToN roNaldo corrEa E corrEa, 
844 criSTiaNo doS SaNToS PErEira, 845 adEMir dE liMa carValHo 
JUNior, 846 PaTricK KlEVEr da SilVa diNiZ, 847 THiaGo GUilHErME 
rUfiNo da coSTa, 848 NarciSio PadilHa fErrEira, 849 lUciEl dE 
liMa fariaS, 850 rodriGo JorGE TaVarES UcHoa da SilVa, 851 
MarcoS daNilo dE liMa GoMES, 852 lUiZ fEliPE PalHETa da SilVa, 
853 fraNciSco EVaNdro GoMES dE SoUSa, 854 aNdErSoN dE JESUS 
GoMES ValENTE, 855 daNiEl coSTa MENdES da SilVa, 856 faBio 
MENEZES MoraES, 857 BrUNo MENSala fariaS BarroS, 858 claUdio 
PiNHEiro da coSTa faVacHo, 859 JoNaS da SilVa flEXa, 860 JadSoN 
HENriQUE MarQUES lEiTE, 861 PaUlo BEMErGUY SilVa PEGado, 862 
raMoN fEliPE MiraNda MoUrao (SUB JUdicE).
PoLo ParaGoMiNas
1 GUalTiErio dE carValHo lEiTE,  2 ricHard WoSHiNGToN roSa 
coSTa,  3 fraNciSco WHaliSoN frEirE BEZErra,  4 rENaN rocHa 
da SilVa,  5 WESlEY fEliPE da SilVa dE SoUSa,  6 HalliSSoN lUcaS 
dE JESUS riBEiro SaNToS,  7 PaUlo dE SoUSa E SoUSa,  8 dEriVaN 
dE MoraES TorrES,  9 NaTHaNaEl SaraiVa dE oliVEira,  10 roMUlo 
PiNHEiro da SilVa fEiToSa,  11 floriaNo PEdro dE SoUSa NETo,  
12 diEGo dUrVal SoUSa,  13 lEaNdro doS SaNToS MaNiVa,  14 
iGor MiraNda fidEliS,  15 HENriQUE SoUSa fErrEira,  16 MarcoS 
aUrElio dE SoUSa BarroS,  17 WaGNEr HENriQUE frEirE dE liMa,  
18 SaMUEl VicTor coSTa SilVa,  19 EMErSoN caio PErES alVES dE 
araUJo,  20 fraNciSco MarTiNS GoNcalVES,  21 JadSoN PaTricK 
SoUSa SilVa,  22 aXEl liMa dE SoUZa,  23 MarcoS ViNiciUS GoiS,  
24 THalES HENriQUE da SilVa riBEiro,  25 THiaGo ViTor dE araUJo 
NoGUEira,  26 BENTo SoBriNHo dE SoUSa liMa,  27 MailSoN 
MariNHo da SilVa,  28 Joao PaUlo PaNToJa da SilVa,  29 lEoNardo 
dE SoUSa coSTa,  30 lUiS HENriQUE oliVEira riBEiro,  31 MarcoS 
PaUlo PErEira ParENTES,  32 THiaGo fraNco liMa,  33 ViNiciUS 
GEorGE rioS da SilVa,  34 afoNSo VEraS carValHo,  35 aNToNio 
GUilHErME oliVEira liMa,  36 JoSE JEffErSoN caBral SalES,  37 
PEdro TiTo SaNToS BaNdEira,  38 alEXaNdrE MoTa dE SoUSa,  39 
BrUNo MilKSoN doS rEiS MariNHo,  40 fElliPE rodriGUES da SilVa 
MElo,  41 claYToN SoUSa SilVa,  42 fElliPE rodriGUES TiBUrTiNo,  
43 oTaViaNo alVES da SilVa NETo,  44 lUcaS da SilVa MaToS,  45 
alEX NaSciMENTo doS SaNToS,  46 EUllEr dE SoUSa SaNToS,  47 
lUcaS coSTa SaNToS,  48 HElio loPES dE SoUZa,  49 adriaNo dE 
JESUS SErafiM,  50 KENNEdY lira oliVEira,  51 rUaN dE SoUZa 
MoTa,  52 HEriSSoN MElo SaNTaNa,  53 daNiEl da coSTa SilVa,  54 
dEYMYS roMUlo MiraNda da SilVa,  55 fEliPE doS SaNToS oliVEira,  
56 SaMUEl PaTricio dE oliVEira,  57 diEGo JoSE liMa diaS,  58 
carloS EdUardo MElo dE oliVEira,  59 iGor JUarEZ dE araUJo,  
60 daNiEl PErEira GalVao,  61 WENdEl ViEira da SilVa,  62 Joao 
PaUlo da SilVa MoraiS alEXaNdrE,  63 aNdrE riBEiro da SilVa,  
64 Kaio lUaN oliVEira aMaraNTE,  65 roMUlo liMa coSTa,  66 
MaTHiaS corrEia araUJo,  67 MarloN dE SoUSa PErEira,  68 rafaEl 
da SilVa coNcEicao,  69 adalBErTo MaciEl lEiTE da SilVa filHo,  
70 EVErToN JEoVa SilVa SalES,  71 ricardo da SilVa cardoSo 
fraNco,  72 cHarlES da SilVa dE araUJo,  73 Joao VicTor alVES 
raMalHo,  74 ErMErSoN dE oliVEira SilVa,  75 rafaEl alEXaNdrE 
do NaSciMENTo,  76 Joao VicTor acacio dE MiraNda,  77 rafaEl 
SaNToS crUZ,  78 Joao VicTor fErrEira BaTiSTa,  79 MaTHEUS loPES 
dE PaUlo,  80 THEo dE SoUZa PErEira,  81 PEdENilSoM loPES da 
SilVa,  82 lUcaS MaTHEUS GoiS,  83 YUri coSTa SilVa,  84 EMErSoN 
Maia dE araUJo,  85 daNiEl MElo da GaMa,  86 lUcaS dE SoUSa 
BriTo,  87 WaGNEr NUNES da SilVa,  88 WilliaN HENriQUE loPES 
SaNToS,  89 KadYMiEl fErrEira dE JEZUS,  90 fErNaNdo da SilVa 
coSTa,  91 PErSio arida alVES dE alENcar,  92 WESlEY da coSTa 
PiNHEiro,  93 JoSE iVaN da SilVa SaNToS,  94 fraNciSco rodriGo 
dE SalES SaMPaio,  95 lEoNardo NaSciMENTo da SilVa,  96 rafaEl 
NaSciMENTo frEiTaS,  97 JoSE lEoNardo lira carValHo,  98 rafaEl 
VicTor da SilVa rocHa,  99 ValTEr diaS dE oliVEira JUNior,  100 
PaTricK WElliNGToN SilVa VaNdErlEi,  101 ElSoN VENicioS da 
SilVa ViToriaNo,  102 MaTEUS da SilVa BriTo,  103 PEdro doUGlaS 
SilVa rodriGUES,  104 EMErSoN filiPE doMiNGUES ViEira,  105 
odailSoN SoarES MoNTEiro,  106 GaBriElSoN dE SoUZa GoMES,  
107 faGNEr WEMErSoN da SilVa,  108 alMir roSa doS SaNToS,  109 
claYToN lUcaS da SilVa coSTa,  110 MaX alVES da SilVa,  111 MaX 
oliVEira dE SoUSa,  112 MilToN loPES doS SaNToS,  113 daNiEl doS 
SaNToS SErra MoTa,  114 cliNEU cESar dE carValHo filHo,  115 
rEGiMarKSY da SilVa BriTo,  116 Joao VicTor fErNaNdES BaTalHa,  
117 JoNES MarTiNS doS SaNToS,  118 EdUardo MalcHEr PiNHEiro,  
119 WalEff NaSciMENTo SilVa,  120 METoN SaNToS dE aMoriM NETo,  
121 lEUdiVaN SaNToS SilVa,  122 MaiKE JUNior da SilVa MElo,  123 
ValdiNEi fErrEira da coSTa,  124 MaTHEUS SilVa dE oliVEira,  125 
MaTEUS dE SoUSa rocHa,  126 WENdErSoN dENNiS rodriGUES dE 

oliVEira,  127 daNiElE PiNHEiro dE araUJo BarroS,  128 JHENNY 
WEllEN SilVa GoMES,  129 daYSE florENcia SilVa fErrEira,  130 
daNiEla GoMES doS SaNToS,  131 EllEM JHUllY dE frEiTaS liMa,  
132 ValdEaNE da SilVa SaNToS,  133 TaMirES SilVa doS SaNToS (sub 
judice),  134 aNToNia roSiMEirE doS SaNToS frEiTaS
PoLo redeNÇÃo
1 cElio XaViEr SaNToS JUNior,  2 MarcElo rodriGUES do carMo,  3 
WaNdErSoN doS SaNToS oliVEira,  4 THiaGo rodriGUES PiMENTEl,  
5 aNToNio lUcaS BraGa ViaNa,  6 iTalo JoSHUa MoTa doS SaNToS,  
7 clEo loBaTo Baia JUNior,  8 diEGo SaMPaio rodriGUES,  9 iaGo 
coNcEicao PErEira,  10 rafaEl cErQUEira Sa,  11 MarcoS HENriQUE 
doS SaNToS,  12 EliEZEr SilVa SoarES,  13 EliEl araUJo MarTiNS 
dE JESUS,  14 lUcaS MorEira dE carValHo,  15 lUcaS JardEl doS 
SaNToS rodriGUES,  16 GalTiErY MENdES SilVa,  17 TiaGo aUGUSTo 
PErEira dE MElo,  18 ValdEViNo NETo PErEira doS SaNToS,  19 
caEl SaNToS fErNaNdES,  20 ricHard QUEiroZ da SilVa,  21 daNiEl 
aSSUNcao SilVa,  22 WENdErSoN MoiToZo MaciEl,  23 raYNNEr 
coSTa dE oliVEira,  24 rodolfo HENriQUE SoarES da crUZ,  25 
lUcaS EdUardo SoUSa da SilVa,  26 lEdSoN rodriGUES liMa,  27 
adEMar GEraldo dE QUEiroZ NETo,  28 WilKEr alVES GoMES,  29 
lUiS HENriQUE PaNToJa MoNTEiro,  30 MaTHEUS ViEira MiraNda,  
31 aNdErSoN cHaVES dE oliVEira,  32 VicTor GaBriEl NaSciEMNTo 
fErNaNdES,  33 BrUNo rodriGUES dE oliVEira,  34 MarcoS 
VENiciUS VarGaS da SilVa,  35 TaliSSoN dUQUE cESar SilVa,  36 
EliVElToN da coSTa BriTo,  37 caio HENriQUE dE oliVEira PErEira,  
38 EdUardo frEiTaS Garcia,  39 MaTHEUS raMoS NUNES,  40 VicTor 
EMaNUEl BarBoSa araGao,  41 HEMErSoN rENaN GUiMaraES doS 
SaNToS,  42 MaTHEUS HENriQUE riBEiro MiraNda,  43 EdUardo ViNiciUS 
SoUSa SallES,  44 ErNaNdES SaNToS SilVEira,  45 MaTHEUS fErrEira 
oliVEira,  46 MarcoS alVES doS SaNToS,  47 flaVio da SilVa araUJo,  
48 WElESoN dE SoUSa aBrEU,  49 WilSoN alVES dE fariaS,  50 fraNco 
SilVa,  51 GUilHErME da SilVa,  52 lUcaS rocHa do NaSciMENTo,  53 
ViTor HUGo ViEira MENdoNca,  54 rENaTo ETErNo BarBoSa BESSa,  55 
JacKSoN SoBriNHo lEal,  56 MaXlEY alEXaNdrE oliVEira loPES,  57 
STEllio THadEU fiGUEirEdo SaNToS,  58 YaGo oliVEira dE oliVEira,  59 
WiTHalla JoHNaTHaN MoUra ParrEira,  60 lEaNdro raNGEl MorENo 
diaS,  61 SoSTENY JoaQUiM da SilVa NETo,  62 lEoNardo MoraES 
doS SaNToS caMPoS,  63 GErSoN carloS SaNToS SilVa SoBriNHo,  
64 NicolaS liNcolN SilVa MacHado,  65 railSoN MoNTEiro 
PErEira,  66 aliSSoN frEiTaS SoUSa MENdoNca,  67 VicTor SoUZa 
liMa,  68 lUcaS MarcoNY dE MoUra dUarTE,  69 GUilHErME SilVa 
GoNcalVES,  70 railSoN carloS SaNTaNa,  71 adElSoN liMa SoUSa,  
72 lUiS fErNaNdo liMa dE MElo,  73 EliaS SoUSa fiGUEirEdo,  74 
raiMUNdo BaSToS diaS SilVa,  75 diVaNi PErEira rodriGUES,  76 
SaMara orrico alMEida,  77 Elica alVES doS SaNToS SilVa,  78 
aliNE rocHa da SilVa,  79 aNa alicE dE SoUZa ValENTiM
PoLo rio Maria
1 EliElSoN fErrEira doS SaNToS,  2 MarcoS fEliPE da SilVa aGUiar,  
3 ViNiciUS GoUVEia da SilVa,  4 caiQUE alVarES coSTa,  5 lUciaNo 
SilVa coSTa,  6 JUNior GaBriEl dE SoUSa MarTiNS,  7 KliNSMaN 
SilVa E SilVa,  8 NYcollaS PEdroSa dE SoUSa BUSSU,  9 lUiS carloS 
SalUSTiaNo do NaSciMENTo SilVa,  10 cESar roGErio da SilVa 
oliVEira,  11 GaBriEl dE MElo MoNTEiro,  12 JEaN carloS caSSiaNo 
S. BriGida (sub judice),  13 adao GoMES dE aGUiar,  14 GilMar da 
SilVa NEVES,  15 MaTHEUS riBEiro SoarES,  16 PaBlo PErEira GaMa,  
17 carloS EdUardo XaViEr da coSTa,  18 lUcaS PiNHEiro SaNToS,  19 
rENaTo da SilVa coSTa,  20 TUlio JoSE doS SaNToS,  21 iGor Joao 
aParEcido oliVEira,  22 EliZEU dE SoUSa SilVa,  23 roMario coSTa 
da SilVa,  24 JHoNYS fraNciSco PiNHEiro (sub judice),  25 MarcoS 
EdUardo dE SoUSa,  26 THiaGo cardoSo dE araUJo,  27 SaMUEl 
MaTiaS fErrEira,  28 alEX dE araUJo NoVaiS,  29 faBiaNo JUNior da 
SilVa,  30 fraNciSco cHaGaS da SilVa NETo,  31 THUlio JoSE doS 
SaNToS PErEira,  32 MaTHEUS SaNToS PoVoaS,  33 WESllEN lEal dE 
MoraiS,  34 MarcElo liMa da SilVa,  35 JoaBSoN SoUZa alVES,  36 
PaUlo HENriQUE aNTUNES riBEiro doS SaNToS,  37 KENNEdY liMa dE 
SoUSa,  38 JoSE roMario fErrEira dE SoUZa,  39 GildEGlaN SilVa 
E SilVa,  40 JoNaS da SilVa,  41 arlaN MarcoS SoUZa oliVEira,  42 
MYKE BrENdoN BorGES,  43 lUiS GoNZaGa SaBoia dE MElo,  44 aNaETH 
oliVEira GUrGEl,  45 HUHaNa alVES SaNToS
PoLo roNdoN do ParÁ
1 MoiSES MaGalHaES SilVa,  2 Noa GaBriEl GUiMaraES SaNToS,  3 
THalYSoN ViNiciUS MoraiS BarBoSa,  4 diWHEMErSoN BarBoSa dE 
SoUZa,  5 fraNciSco EMErSoN rodriGUES dE aSSiS,  6 EdUardo 
aUrElio da lUZ coElHo,  7 WEliNGToN loPES fErrEira,  8 roBErTo 
aMaro alVES,  9 rafaEl roSTENES doS SaNToS NaSciMENTo,  10 
JorGE WillaMES BarroS dE SoUSa,  11 dUarTE ViNiciUS liMa SilVa,  
12 WaGNEr GoMES ValES,  13 lUcaS adriaNo GoMES BarBoSa,  14 
caio VicTor oliVEira SilVa,  15 JoElSoN HENriQUE da SilVa,  16 
GaBriEl SoUSa oliVEira SilVa,  17 Joao HENriQUE carValHo SilVa,  
18 GUilHErME lEiTE coSTa,  19 lUiS fEliPE SoarES araUJo,  20 
PaUlo HENriQUE PErEira dE alMEida,  21 MaTHEUS alVES SilVa,  
22 aNToNio aNdrE SoUSa da SilVa,  23 afoNSo loiola BriTo,  24 
adailToN oliVEira SilVa,  25 lUcaS araUJo dE Sa,  26 HUdSoN doS 
SaNToS liMa,  27 lEoNardo araUJo dE Sa,  28 ricardo BarroS 
PoNcE,  29 MicaEl SilVa fErrEira,  30 rodriGo SoBral dE SoUSa,  
31 Nildo dUarTE crUZ,  32 MaTHEUa araUJo da SilVa,  33 JoElSoN 
da SilVa SaNToS,  34 TiaGo doS SaNToS liMa,  35 THiaGo fraNco 
BoNfiM,  36 PEdro HENriQUE oliVEira SilVa,  37 JoHNaTaN fErrEira 
coSTa,  38 JoSE WilliaM BENa doS SaNToS,  39 ViTor GaBriEl 
doS SaNToS oliVEira,  40 doMiNiK arTUr SoUSa SilVa,  41 liaNE 
dEMETrio SilVa ViEira,  42 ElEN SaNToS ViEira,  43 KaTHiaNdYara 
GoMES da SilVa,  44 SaMElla EVElYN rocHa SoUSa



diário oficial Nº 34.830  57Sexta-feira, 14 DE JANEIRO DE 2022

PoLo saNtarÉM
1 MaYllaN alBErTH diaS loPES,  2 MaTEUS rUiZ PaNToJa,  3 MaloNE 
SaNToS da SilVa,  4 WadlEY BriTo frEirE,  5 Joao carloS doS 
SaNToS ViEira,  6 rodriGo riBEiro da SilVa,  7 laEl SoUSa TaPaJoS,  
8 laUro HUGo doS rEiS SoarES,  9 lUcaS VaScoNcEloS ViaNa,  10 
MUrilo da SilVa BEZErra,  11 EricK BaTiSTa da NaTiVidadE,  12 
WESlEY SilVa NEVES,  13 Joao carloS doS SaNToS caTUNda,  14 
daNiEl HENriQUE fErrEira da SilVa,  15 JoENdSoN doUGlaS 
NaSciMENTo NoGUEira,  16 JoNaTaS SilVa dE liMa,  17 alBErTo 
dUarTE da SilVa JUNior,  18 alEX ESQUErdo PErEira,  19 cEliElSoN 
HENriQUE SilVa,  20 Joao VicTor BEZErra dE araUJo,  21 daNiEl 
dE SoUSa GUEdES,  22 JardEl dElETriZ dE MElo diaS,  23 lUcaS 
SilVa dE MaToS,  24 HElToN riBEiro daNTaS,  25 KEiVErSoN SilVa 
dE aZEVEdo,  26 lUcaS ScooT WalfrEdo raNiEri,  27 JoilSoN 
ViaNa PoNTES,  28 aNairaN liNcolN SaNToS dE aBrEU,  29 diEGo 
dE SoUSa NoGUEira,  30 JoSE carloS MoTa BraNcHES NETo,  31 
WaNdrESoN da SilVa carNEiro,  32 alaN rodriGUES ViaNa,  33 
JUliaNdErSoN dE aBrEU SilVa,  34 TiaGo da SilVa SaNcHES,  35 
alEX BrUNo riBEiro lira,  36 roNaldo doS SaNToS raMoS dE Sa,  
37 clEBEr HENriQUE daNTaS SilVEira,  38 fEliPE BraGa fraZao,  39 
YaGo MaTEUS do aMaral fErNaNdES,  40 daNiEl rHiMoM oliVEira 
riBEiro,  41 daVi BEZErra dE VaScoNcEloS,  42 HENriQUE SaNcHES 
UcHoa,  43 WaldENirio aNdradE doS SaNToS,  44 WESTErlEY 
frEiTaS SoUSa,  45 VicTor HUGo PiNTo PiMENTEl,  46 daNiEl 
fErrEira dE aZEVEdo,  47 EdiElSoN dE liMa SilVa,  48 railToN 
JUNio liMa doS SaNToS,  49 railSoN carValHo BarroS,  50 caSSio 
doS SaNToS alBarado,  51 HYaGo THiErrY da crUZ GalVao,  52 
MaiKo PErEira aMaral,  53 adSoN MaTHEUS dE lUNa SaNToS,  54 
BrUNo SaVio dE SoUSa aZEVEdo,  55 daVi dE MENEZES fariaS,  56 
Joao BaTiSTa PiMENTEl PalMEriM,  57 TalES dE alMEida BElo,  58 
faBricio NaZario dE liMa,  59 caSSio roNaN frEiTaS fErNaNdES 
JUNior,  60 aSaff HErNaN SilVa doS SaNToS,  61 iGor fErrEira 
do NaSciMENTo,  62 cHarliSSoN laVor coUTiNHo,  63 JoSiVaN do 
NaSciMENTo da SilVa,  64 fEliPE NoGUEira corrEa,  65 JUlio cESar 
SoUSa SENa,  66 lEoNardo NoGUEira do aMaral,  67 ViTor GaBriEl 
MarQUES BaTiSTa,  68 JaNdErSoN JESUS carValHo TaVarES,  69 
ElViS HENriQUE dE MEdEiroS rEBElo,  70 airToN fraNciSco SoUSa 
E SoUSa,  71 laUriNdo GUiMaraES PiNTo,  72 PEdro aNdrE PiNTo 
PErEira,  73 alBErTo SoarES da SilVa filHo,  74 MaTHEUS ricardo 
da coSTa liMa,  75 EdUardo PErEira doS SaNToS,  76 JorGENildo 
doS SaNToS SacraMENTo,  77 KaMYla dE frEiTaS aUGUSTo Maia,  78 
aNdrESSa lUiZa Marafao,  79 NaTalia NEVES dE liMa,  80 raNNiara 
KaWENdY dE liMa TElES,  81 roBErTa laBEllY cEZar da SilVa alVES,  
82 daNiElE da SilVa alVES,  83 EdVaNE dE loUrdES PiMENTEl ViEira,  
84 Maria aliNE SilVa dE SoUSa,  85 Maria JUNaira fErNaNdES dE 
SoUSa,  86 carla carNEiro dE carValHo,  87 lUaNE MoNaYara 
iMBiriBa dE frEiTaS,  88 aMaNda doS SaNToS SilVEira,  89 MarciElY 
KaTMaN SiQUEira da SilVa E SilVa
PoLo coNceiÇÃo do araGUaia
1 SaNdiE SoarES caMPoS,  2 oSMar JUNior MarQUES MarTiNS,  3 
JUliGlEiSoN MarTiNS da crUZ,  4 THaiSoN aNToNio GoNcalVEZ 
VENaNcio dE oliVEira,  5 JardEl oliVEira da SilVa,  6 HiTallo 
NErES doS SaNToS,  7 WESlY fErNaNdES caMPoS,  8 PEdro oTaVio 
fErrEira SaNToS,  9 KElViS doUGlaS SoUSa SaNToS,  10 MarcoS 
ViNiciUS SoarES BarBoSa,  11 VicTor loPES lEiTE,  12 doUGlaS 
dE oliVEira SaraiVa,  13 MaTEUS oliVEira MiraNda,  14 ViNiciUS 
dE SoUSa coElHo,  15 THiaGo lUcca alVES dE MElo,  16 roBErTo 
loUZaN fErNaNdES dE MElo,  17 alEXaNdrE ViSNiESKi,  18 GUilHErME 
PErEira PacHEco,  19 rafaEl TElES da foNSEca,  20 BrENo riBEiro 
dE SoUSa,  21 dENilSoN fErNaNdES riBEiro,  22 PaUlo alESSaNdro 
SilVEira coUTo,  23 iaGo PErEira GoMES,  24 GUilHErME fErrEira 
PoNTES,  25 aNToNio fErrEira doS SaNToS,  26 rHiaN MoNTEiro dE 
SoUSa,  27 ViNiciUS alTiNo NoGUEira,  28 JorGE MorEira dE aSSiS 
NETo,  29 GaBriEl fEliPE aNdradE GoMES,  30 WaNdErSoN MoNTEiro 
SoBral,  31 EMaNoEl corrEia rocHa JUNior,  32 lEaNdro oliVEira 
MiraNda,  33 MarcoS ViNiciUS SilVa MoraiS,  34 HEriK MaTHEUS 
JESUS SoUZa,  35 MaTHEUS araUJo SiMoES do NaSciMENTo,  36 
faBio aVEliNo dE alMiEda,  37 WillaM EMaNUEl fraGa SilVa,  38 
MaTHEUS GodoY faUSTiNo,  39 Joao dEYWid diaS da SilVa,  40 
PEdro HENriQUE BarroS MarTiNS,  41 daNiEl coUTiNHo dE SoUSa,  
42 rENNaN foNSEca GoNcalVES,  43 ViTor HUGo coElHo SaGaWa,  
44 arioSValdo dE araUJo dE aSSiS,  45 THoMaZ ViNiciUS MacHado 
liMa,  46 iaN VicTor SaraiVa riBEiro,  47 caio ViNiciUS carValHo 
coElHo,  48 lUcaS iZEQUiEl dE SoUSa BENTo,  49 TiaGo fErrEira 
roSa,  50 WEriclES aYrES doS SaNToS,  51 PEdro HENriQUE TraJaNo 
da SilVa,  52 cilaS SilVa SaNToS,  53 GUSTaVo fErraZ SoUSa,  54 
ViNiciUS SaNToS MorEira,  55 oZiEl riBEiro cardoSo,  56 rodriGo 
araUJo SilVa,  57 lUcaS lira dE carValHo,  58 aloNSoN dE oliVEira 
ViEira,  59 rENaTo alVES MilHoMEM,  60 lUcaS MicloS SoarES,  61 
HErllY JUNior loPES ESTrEla,  62 raMiro alVES doS rEiS NETo,  
63 JailSoN do ValE MoraES,  64 alaN GaBriEl araUJo MElo,  65 
EValdo MYcaEl coSTa dE SoUSa,  66 iSaBElla MarTiNS fraNÇa,  67 
cYNTHia BarroS liMa,  68 adilciMara carValHo BarBoSa,  69 HElEN 
KaroliNNE alVES fErrEira,  70 daNNiElla dE oliVEira SaraiVa,  71 
EVElYN NaYara da SilVa
PoLo aLtaMira
1 daNiEl SilVa E SilVa,  2 fraNciSco SoBriNHo da SilVa filHo,  3 
VaGNEr VEloSo daNTaS,  4 NElSoN BoGEa NUNES dE SoUZa,  5 daNiEl 
carNEiro PErEira,  6 liNdoMar GoMES da SilVa JUNior,  7 raMoN 
dE SoUZa MESQUiTa,  8 WaNdErlaN MoTa da PaiXao,  9 aNdSoN 
PaTricK rocHa,  10 raMiro MESSiaS MESciaS,  11 fraNciSco daNiEl 
dE araUJo,  12 aNToNio EdNaldo da SilVa rocHa (sub judice),  13 

JoNaS daBY GoMES dE SoUSa,  14 TiaGo doS SaNToS cUrTi,  15 
adriaNo SoUZa SaNToS,  16 JoNaTaS PiNHEiro crUZ,  17 aNdrE 
fErrEira da SilVa,  18 dEociclEi SoarES MElo,  19 KlEiToN da SilVa 
fErrEira,  20 fEliPE liMa dE BriTo,  21 roNaN caio caValcaNTE 
riBaS,  22 SilaS PaiVa dE aGUiar,  23 lUa falcao cirElli fErrEira,  
24 aNdErSoN rafaEl SilVa,  25 lUiZ oTaVio cirElli fErrEira,  26 
EMErSoN coElHo doS SaNToS,  27 GElBi SoarES alENcar,  28 
MicaEl MoTa dE araUJo,  29 EliNaldo do NaSciMENTo PErEira,  30 
WENdEll MaX dE liMa do NaSciMENTo,  31 MacElio da SilVa araUJo,  
32 roGEr WillYaM dE frEiTaS ViEira,  33 fraNciSco da SilVa 
oliVEira,  34 caYQUE JUlio BaTiSTa dE carValHo,  35 dHiEffiSoN 
doUGlaS dE MoUra coSTa,  36 JEdSoN MarTiNS dE fraNca oliVEira,  
37 BrENdoN daNTaS VaScoNcEloS,  38 EliaS carNEiro dE MoraiS 
fErrEira,  39 alEXaNdrE diaS da SilVa,  40 GUilHErME BaNdEira 
liMa,  41 MarcoS da MoTa NaSciMENTo,  42 fErNaNdo dE SoUSa 
raBElo,  43 lUiS EdUardo BriTo da SilVa,  44 lUcaS fErNaNdES 
PErEira,  45 THYaGo PErEira da SilVa,  46 ailSoN MoraiS ModESTo,  
47 JoYldSoN MENdES loPES,  48 aNdErSoN riBEiro dE SoUZa,  49 
daNiEl dE oliVEira SiNTra,  50 raNdErSoN raiol NaSciMENTo 
SilVa,  51 dHYEKSoN dE oliVEira araUJo,  52 PEdro HENriQUE GoMES 
da SilVa (sub judice),  53 JHoN rEiS SoUSa,  54 GaBriEl dE JESUS 
SilVa,  55 aGlEBSoN dE araUJo BraGa,  56 TErcio aNdrE fraNciSco 
MaNoEl doS SaNToS SoUSa,  57 WilliaM liMa dE carValHo,  58 
MaXriGlEY rodriGUES dE MEdEiroS,  59 THiaGo roGiSS arraiS 
alcENo,  60 MarcoS ricKSoN ToSSi,  61 roBSoN SoUSa liNHarES,  
62 JoSE rodriGUES PaES filHo,  63 JoilSoN fErrEira rodriGUES,  
64 cicEro HEroN SaBiNo SilVa,  65 aGENor PacHEco NETo,  66 
lUcaS GaBriEl SoUZa alVES,  67 alEX doS SaNToS daMaSio,  68 
PaUlo EdUardo GoMES rodriGUES,  69 MaTHEUS MariNHo liMa,  70 
aBiMaEl coElHo da SilVa,  71 BrUNo frEiTaS da SilVa,  72 JHoNNE 
PErEira dE alMEida,  73 ViTorio foScariM MorEira,  74 iGor liMa 
BriTo,  75 filiPE oliVEira MarQUES,  76 MarcoS WilliaN MESQUiTa 
PErEira,  77 EliaS dE JESUS SoUZa,  78 GlEYSoN cardoSo SoUSa,  
79 WilliaM da SilVa PiNTo,  80 WENdErSoN claro VaiS,  81 SaVio 
KalEB daVila SilVa,  82 cESar liMa,  83 JoSE alBErTo dE JESUS 
frEiTaS,  84 JoSE fEliPE dE alMEida MaciEl,  85 EVaNdro BrUNo 
dUTra doS SaNToS,  86 diEGo PErEira dE liMa,  87 arioSValdo 
fEiToSa alMEida,  88 HiGor MarcoS dE oliVEira BriTo,  89 GErdiEl 
NaSciMENTo doS SaNToS,  90 JacKSoN carValHo GoNcalVES,  91 
GEoVaNE coSTa da SilVa,  92 MarciEl JESUS SilVa,  93 alEX Kidd 
da SilVa SoUSa,  94 iUrY cESar frEiTaS dE liMa,  95 WENdEMBErGH 
filliPE da lUZ SilVa,  96 ENriQUE PErEira SilVa,  97 doUGlaS SilVa 
da foNSEca,  98 arTHUr HENriQUE MEdEiroS dE araUJo,  99 BrUNo 
doS SaNToS TaVarES,  100 THiaGo aUGUSTo da SilVa,  101 fEliPE dE 
SoUSa SilVa,  102 TaYNaN liMa aSSUNcao,  103 aNdrESoN QUEiroZ 
da SilVa,  104 PaUlo MaGNo raMoS da coSTa,  105 GEoVaNE GoMES 
MaScENa JUNior,  106 ricardo HENriQUE loPES dE araUJo,  107 
HErMENEGildo SarMENTo SalES NETo,  108 EdUardo SoUZa do 
NaSciMENTo,  109 HElENa rocHa dE SoUSa,  110 SacHa MoNiQUE 
PiNTo caSTro,  111 EliENE dE oliVEira SalES raMoS,  112 dENiSE 
cardoSo da SilVa
PoLo itaitUBa
1 aNdrYo liNdoN lEiTE cardoSo,  2 rodriGo fErrEira da SilVa,  3 
JoNH alEfE SoUSa caSTro,  4 STEfESoN NaSciMENTo alVES,  5 EZio 
doMiNiK caValcaNTE dE liMa,  6 MaX MiGUEl WicHroWSKi,  7 JHoNY 
JUNior coSTa SilVa,  8 criSTiaNo dE BriTo SoUZa,  9 PEdro WilliaM 
MaZUr SErra,  10 GEoVaNE BrUNo airES diaS,  11 MarloN SoarES 
doS SaNToS,  12 dEiViSoN ViaNa SilVa,  13 lEaNdErSoN SaNToS 
lEal,  14 lUiZ dE SoUZa fUrTado NETo,  15 MoUZacilE fErrEira 
oliVEira,  16 PaUlo roBErTo do NaSciMENTo BraGa,  17 SalVaN 
GUEdES do ValE,  18 VaNdoilSoN alVES TEiXEira,  19 JorGE lUciaNo 
doS SaNToS caValcaNTE JUNior,  20 HEldo SoUSa SaNToS JUNior,  
21 ENErSoN MacEdo da SilVa,  22 NaWaN NUNES,  23 BrUNo MaToS 
ParENTE,  24 WENdErSoN PErEira MorEira,  25 ilToN PErEira da 
crUZ,  26 JoSiEl SaNToS PacHEco,  27 roMilSoN frEiTaS MarTiNS,  
28 GErfESSoN aQUiNo da SilVa,  29 fErNaNdo HENriQUE cardoSo 
da SilVa,  30 HUdSoN KENNEdY dE caSTro da SilVa,  31 KElViN 
ricK JaNUario PiNHEiro,  32 EricK GodiNHo fiGUEirEdo,  33 MaYK 
aNdradE MoraES alMEida,  34 raiMUNdo Valdir fErrEira da SilVa 
JUNior,  35 rafaEl rEBElo PaNToJa,  36 JoSiaS SoUZa dE SiQUEira,  
37 JoSE roMario dE oliVEira BarBoSa,  38 EdUardo ViNiciUS 
rocHa SilVa SoUSa,  39 GEoVaNE liMa dE SoUZa,  40 arilSoN 
VEraS MoraES,  41 rodriGo MaGNo dE SoUSa,  42 VicTor daNiEl 
PiMENTEl da SilVa,  43 JHEYSSoN doS SaNToS caSTro,  44 WElliToN 
dE oliVEira NoBrE,  45 JESUS roMario JaTi da SilVa,  46 aNdErSoN 
fErrEira da PaZ,  47 lUciaNo WaGNEr riPardo aMaral,  48 faBricio 
GoNcalVES dE SoUSa,  49 fraNKliN da SilVa BriTo,  50 adaNiEl da 
SilVa E SilVa,  51 roBErTo rUaN NaSciMENTo da SilVa (sub judice),  
52 iSraEl NEllYS da SilVa ModESTo,  53 MUllEr SilVa SaNToS,  54 
rafaEl coSTa liMa,  55 JacKSoN JoHNNYS dE SoUSa E SilVa,  56 
SilVio cESar PaNToJa PErEira JUNior,  57 MaTHEUS dE SoUSa 
ViaNa,  58 aNGElo BraNdao dolZaNE,  59 aNdrE ricardo PEdroSo 
dE SoUSa,  60 MaKSoN MoTa doS SaNToS,  61 roGErio oliVEira 
dE araUJo,  62 ViNiciUS alBUQUErQUE TriNdadE doS SaNToS,  63 
clEBErSoN SoUSa dE oliVEira,  64 Marcio lUcaS SoarES MiraNda,  
65 EMErSoN dE SoUZa daMaScENo (sub judice),  66 alEf YaNN dE 
SoUSa PiNHEiro,  67 iTaMar iUrY MUNHoZ liNHarES,  68 WaGNEr 
ViaNa NUNES (sub judice),  69 PaUlo aUGUSTo BorGES riBEiro 
SoBriNHo,  70 SMiTH lEMoS dE aNdradE,  71 aldErlaN daNiEl 
aGUiar do NaSciMENTo,  72 PaUlo VicTor aGUiar da SilVa,  73 
faBricio NaSciMENTo dE oliVEira,  74 WilliaM SilVa doS SaNToS,  
75 lEaNdro rafaEl BarroS dE liMa,  76 rodriGo SENa da foNSEca,  
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77 aNToNio EVaNdro dE oliVEira BriTo JUNior,  78 alESSaNdro 
BaraNda BarroSo,  79 EldErlaN NoGUEira dE SoUSa,  80 daNiEl 
BENTES lEal,  81 roSiaNE PESSoa ViEira,  82 diEllE riBEiro BriTo,  
83 rafaEla coNcEicao da SilVa,  84 JHUliaNa dE SoUSa alMEida,  
85 EVElYN dE SoUZa fErrEira,  86 Erica THalicia SilVa da rocHa,  
87 JaMila dE caSSia da SilVa cUNHa,  88 daNiEla MarQUES E SilVa,  
89 aNdrEaNE doS SaNToS alVES,  90 JaNETE dE oliVEira PorTEla
PoLo soUre
1 MUrilo MaUro PoMBo ParaENSE,  2 criSToVao SilVa NaSciMENTo,  
3 raiMUNdo carloS diaS PEiXoTo,  4 lUciValdo PiNHEiro oliVEira,  
5 SHarlEY GUiMaraES ViEira,  6 rENaN aNdrEY PoMPEU NaSciMENTo,  
7 JarBES GillEad SilVa carNEiro,  8 iaGor SarMENTo NaSciMENTo,  
9 roBSoN SilVa BriTo,  10 fEliPE NUNES da coSTa liMa,  11 Joao 
BrENo PErEira TaVarES,  12 daVid rafaEl BarBoSa doS SaNToS 
(sub judice),  13 aNToNio liNo raMoS liNo,  14 dHioGo rodriGo 
SoUSa MoNTEiro,  15 SErGio aUGUSTo doS SaNToS corrEa JUNior,  
16 irlEi doS SaNToS SoUZa,  17 rodriGo SErGio SilVa corrEa,  
18 HErlEN cardoSo daS cHaGaS,  19 ViNiciUS dE SoUSa,  20 
WaNdErSoN WElliNGToN EVErToN dE alcoBaca (sub judice),  21 
TiaGo da SilVa fraZao,  22 HENriQUE fErrEira da SilVa,  23 WalaN 
MENdoNca dE araUJo,  24 iaN liWT MoraES doS SaNToS,  25 diEGo 
MiraNda TriNdadE,  26 HUMBErTo roUMiE da SilVa BEZErra,  27 
rafaEl florENcio dE dEUS,  28 GlEiSoN Prado loPES,  29 lorMaN 
cHriSTiaN alBUQUErQUE PaiVa,  30 faBio lEoNardo NaSciMENTo 
corrEa,  31 aNToNio EdUardo MoraES SaMPaio,  32 rENaN dE 
SoUSa cUNHa,  33 THiaGo HENriQUE oliVEira E SilVa,  34 daNilo 
da coSTa ViEira,  35 WaldiNEi dE oliVEira carValHo,  36 BrUNo 
PaNToJa fiGUEirEdo,  37 JoSEff dE liMa EValdT,  38 PaUlo Marcio 
SoUSa GoVEia,  39 rafaEl JaSoN MoraES doS SaNToS,  40 SilaS 
da SilVa NUNES,  41 MarcEllo aNTHoNY da SilVa lacErda,  42 
rodriGo JorGE SoarES MarQUES,  43 JoHNE MarTiNS GoNcalVES,  
44 aNToNio carloS BiBaS dE BarroS,  45 lEoNardo coNcEicao da 
SilVa,  46 Joao dE dEUS da SilVa BaSToS JUNior,  47 ElToN MarTiNS 
dE alMEida,  48 ViTor MoNTEiro QUEiroZ SaNToS,  49 rodriGo 
ZidaNE NaSciMENTo SoUSa,  50 arNaldo rodriGUES MarVao 
JUNior,  51 lEoNardo lEMoS MEdEiroS,  52 EVErToN lUiZ coUTiNHo 
ViEGaS,  53 GUilHErME VicTor VaScoNcEloS doS SaNToS,  54 
rafaEl BrUNo coSTa ViEira,  55 rodNEY fEliPE TriNdadE BriTo,  
56 WEdSoN HUGo PorTal aSSUNcao,  57 allEX MaTHEUS BaSToS 
aTaidE,  58 fEliPE dHoGENNE MoraES da SilVa,  59 MarcoS PaUlo 
Maia diaS,  60 MaNoEl ValE dE araUJo JUNior,  61 rENaN MicHEl 
SoUZa do ValE,  62 MUrilo JoSE MarQUES GoNcalVES JUNior,  63 
rafaEl da SilVa GUErra,  64 faBio dE MElo aUad da SilVEira,  65 
JoSUE TEiXEira ModESTo,  66 THiaGo corrEa GoMES,  67 WilliaM 
alENcar dE oliVEira liMa,  68 WilliaM GiBSoN dE oliVEira MoUra,  
69 ENZo MaTHEUS da SilVa lacErda,  70 EMaNoEl fErrEira do 
aMaral JUNior,  71 JHoNaTaN SilVa VirGoliNo,  72 ViNiciUS da 
SilVa PorTal,  73 Joao EVaNGEliSTa JUNior MEdEiroS loBaTo,  74 
lUiZ fEliPE BoUcao dE SoUZa,  75 lUcaS ViNiciUS NaSciMENTo 
dE SoUSa,  76 roMUlo cardoSo doS SaNToS,  77 JaNiValdo 
NaSciMENTo liMa JUNior,  78 dEMErSoN daNiEl da coSTa E SilVa,  
79 aNdErSoN cUNHa GUrJao,  80 WESlEY SaNToS dE oliVEira,  81 
BrUNo aMoriM carValHo,  82 raNYEricK oliVEira BarBoSa,  83 
fraNciSco PaTriK NaSciMENTo dE SoUZa,  84 ricHard caSSio dE 
aBrEU PaiVa,  85 idElVaN da SilVa riBEiro,  86 lUaN carloS loBaTo 
GUEdES,  87 Joao oTaVio dE alMEida aNTUNES JUNior,  88 WilliaMS 
carloS lEal da coSTa,  89 NaTalia dE JESUS daMaScENo,  90 lENiSE 
EVaNGEliSTa fErrEira da SilVa
PoLo BreVes
1 lEoNardo da SilVa SaNToS,  2 daNiEl fEliPE SilVEira SilVa,  
3 EliElBSoN alMEida MarQUES,  4 fEliPE doS SaNToS lEiTao,  5 
WalTEr aSSUNcao SilVa JUNior,  6 alEXaNdrE MoraES doS SaNToS,  
7 lUiZ HENriQUE dE alMEida Garcia,  8 PUBlio caio MoUra caNTo,  
9 WaYloN PErEira PEiXoTo,  10 alEX do carMo liMa,  11 rodriGo 
MarTiNS ValENTE,  12 EUclidES rodriGUES GoMES JUNior,  13 
dJaVaN NUNES cHaGaS,  14 EUlESSoN carValHo coNcEicao,  15 
roMUlo NETo loBaTo,  16 rodriGo PaiVa BorGES,  17 ElBY lEao 
fialHo,  18 Joao MarcElo Garcia corrEa,  19 YaN lUiS liMa dE 
SoUZa,  20 caSSio SaNToS foNSEca,  21 darWiNG PErEira PEiXoTo,  
22 adEMilToN BarrETo facUNdES,  23 JEaN cardoSo PiNHEiro,  24 
BrUNo SilVa da SilVa,  25 lUcaS ProTaSio MarQUES,  26 MarcoS 
BrENo crUZ SalES (SUB JUdicE),  27 Joao PaUlo BarrETo PErEira,  28 
MESSiaS airES dE SoUZa,  29 GaBriEl dEMES GoNcalVES,  30 carloS 
EdUardo rocHa da SilVa,  31 railoN MElo TEiXEira,  32 Maico 
MacHado BriTo,  33 JoSE alEff da SilVa corrEa,  34 BraWilliaM 
corrEa rodriGUES,  35 SaMUEl rodriGUES BraGa,  36 adriaNo 
NETo BriTo,  37 roBENilSoN fErrEira dE aNdradE,  38 BrENdo 
rodriGUES GUEdES,  39 MaYcoN EMBiSSoN SoUZa rodriGUES,  40 
roMUlo GUEdES PErEira,  41 THaiSoN dE oliVEira ViaNa,  42 JoSE 
dUTra da foNSEca NETo,  43 BrUNo MoraES PErEira,  44 ViNiciUS 
alEXaNdrE PUrEZa dE SoUZa,  45 aNdrE da SilVa loBaTo,  46 
clEUToN dE SoUZa ViEGaS,  47 VicTor JorGE GaMa dE QUEiroS,  
48 BrENo liMa fariaS,  49 BrUNo ViNiciUS BaliEiro TEiXEira,  50 
roSiElToN BaliEiro da SilVa,  51 raY PaTricK fErrEira doS aNJoS,  
52 MaTHEUS PaNToJa dE oliVEira,  53 aNdErSoN rocHa GoNcalVES,  
54 TiaGo dE oliVEira ViToriNo,  55 dElBSoN da SilVa NEVES,  56 
MarcElo MacHado QUEiroZ,  57 ElidElToN doS SaNToS ViaNa,  58 
daNiEl alVES BriTo,  59 rodolfo caValcaNTE alENcar,  60 EMENSoN 
PaBlo loPES E loPES,  61 MaNoEl BarrETo dE araUJo filHo,  62 
JorGE EMaNoEl da SilVa SoarES,  63 aNiBal TEiXEira foNSEca,  64 
THalliSoN SoarES frEiTaS,  65 JEffErSoN diEGo da SilVa JaciNTo,  
66 YaN dE SoUZa fErrEira,  67 iVaN lUiZ ESTUMaNo PErEira JUNior,  

68 iGor KElVEN dE oliVEira SilVa,  69 daNiEl MarTiNHo daMaScENo 
PiNTo,  70 GaBriEl da SilVa Vila rEal,  71 raaMYaS HaloES PalHETa 
dE SoUZa,  72 HUdSoN da SilVa PErEira,  73 BrENdo da coSTa 
aZEVEdo,  74 aNToNio fErNaNdo SiQUEira TriNdadE,  75 rafaEl 
GoMES da SilVa,  76 EliVElToN rodriGUES alVES,  77 daVid JHoNaTa 
SoUSa coSTa,  78 doUGlaS iSaac do ValE NEVES,  79 criSTiaNo 
MoraES daS MErcES,  80 caHio PEdro SaNToS PaNToJa,  81 lEUri 
carValHo cHaVES,  82 TaiS dEMES GoNcalVES,  83 TaiNara dEMES 
GoNcalVES,  84 PaTricia caroliNE MarTiNS BarBoSa
PoLo aBaetetUBa
1 alEX fraNKlEr coSTa rodriGUES,  2 daNiEl oliVEira fErrEira,  3 
iaN daMacENa cardoSo,  4 SaUlo roBErTo fEio fErrEira,  5 EWToN 
SENa SardiNHa,  6 SaUl KEMil SoUSa doS SaNToS,  7 lUciaNo crUZ 
da crUZ,  8 PEdro lUcaS da coSTa diaS,  9 ElaNdo PaNToJa E 
PaNToJa,  10 rodriGo BarBoSa cardoSo,  11 SElEMiaS MoraES dE 
caSTilHo,  12 roSiNaldo aZEVEdo SaNToS JUNior,  13 faBio rENaN 
doS SaNToS diaS,  14 Joao NETo fUrTado cardoSo,  15 MarlESoN 
WilcK da SilVa aTaidE,  16 JEaNdErSoN araUJo liBorio,  17 daNiEl 
JoSE MiraNda da coSTa,  18 JHENiSoN MiraNda do carMo,  19 JoEl 
da SilVa Maia,  20 EliSoN loBaTo SaNToS,  21 riciEl da coSTa 
SilVa,  22 alEXaNdro JUNior GoNcalVES,  23 ViTor Gordo da SilVa,  
24 rafaEl carValHo dE SoUZa,  25 EricK da coNcEicao da SilVa 
fErrEira,  26 EdESio diaS rEGo,  27 rEiNildo NUNES doS SaNToS,  
28 ESaU GoMES SoUZa,  29 HElUaN criSTiaN SoarES PaNToJa,  30 
MarloN fariaS corrEa,  31 lUcENildo dE frEiTaS rodriGUES,  32 
Ercio da coSTa fariaS JUNior,  33 GilVaNE Baia rodriGUES,  34 
SaNdErSoN da coSTa alfaia,  35 clEidiValdo liMa ValE JUNior,  
36 GUNar alBErTo SilVa caldaS,  37 ricardo corrEa caldaS,  
38 WElToN da SilVa SErrao,  39 dEYVid dE SiQUEira liMa,  40 
fraNciSco PoMPEU fUrTado,  41 laUra lETicia dE frEiTaS crUZ,  42 
laiS laUaNE Gaia VEraS,  43 BETaNia PiNHEiro E PiNHEiro,  44 Zaira 
SolaNo NEGrao,  45 JHENifEr MacHado dE SoUSa
PoLo BarcareNa
1 Mario MarloN SilVa alMEida,  2 filiPE riBEiro dE aSSiS,  3 
WaNdErSoN dUTra BraGa,  4 JEffErSoN liMa VEraS,  5 diEGo da 
SilVa alVES,  6 laUro MaGNo doS SaNToS NETo,  7 PaBlo WEVErSoN 
fErrEira BriTo,  8 PEdro lUcaS liMa SaNcHES,  9 JorGE NETo da 
SilVa frEiTaS,  10 allaN liaN cardoSo fUrTado,  11 iZEQUiaS 
rodriGUES carNEiro,  12 ElYSoN da SilVa MariNHo,  13 MarcoS 
ViNiciUS BErNardiNo,  14 WaliSoN NoGUEira SErra,  15 BrENo 
MaUricio doS SaNToS SilVa,  16 GaBriEl alMEida MEdEiroS,  17 
VicTor HUGo alVES do NaSciMENTo,  18 JoSE alBErTo loBaTo 
cardoSo,  19 EliTo da SilVa MarQUES,  20 daNilo SaNTaNa MENdES 
fErrEira,  21 VicTor MaTHEUS MElo MUNiZ,  22 PliNio aNTao dE 
alENcar loPES,  23 daVi alMEida SoBriNHo,  24 lUcaS ViNiciUS 
NUNES SaNToS (sub judice),  25 daNiEl clEiNo PiNHEiro TaVarES,  
26 cESar ViTor SalES fErrEira oKaJiMa,  27 JordaN BErNardo 
doS SaNToS SilVa,  28 lUiS carloS SErra filHo (sub judice),  29 
allEN frEiTaS PiNTo,  30 lUcaS da SilVa MariNS,  31 JoSE aNdrE 
foNSEca MaciEl,  32 lUciaNo PErEira doS SaNToS,  33 rUBENS 
GlEcio PiNHEiro E PiNHEiro,  34 EWErSoN UBiraTaN fariaS NUNES,  
35 ricardo GEoVaNio BaTiSTa fUrTado,  36 darlYSoN fErrEira 
SilVa,  37 VicTor rodriGo SaNToS ViEira,  38 claUTENYS STEfaNo 
caSTro MarQUES,  39 MaTHEUS alENcar ValENTE doS SaNToS,  
40 MESSiaS dE MacEdo MoNTEiro,  41 GaBriEl doS SaNToS,  42 
EdNilSoN WaNZElEr dE frEiTaS,  43 BrUNo loBaTo PErEira diaS,  
44 lUcaS do Socorro carMo coSTa,  45 MiGUEl JUNior cardoSo 
MElo,  46 lEaNdro alBUQUErQUE NicoliNo,  47 cicEro aUGUSTo 
cHaVES GoMES,  48 alYSoN ENGracio GoNZaGa do NaSciMENTo,  49 
rodriGo doS PraZErES cUNHa,  50 raildo corrEa da coNcEicao,  
51 lEoNaN raMoS doS SaNToS,  52 JorGE lUiS roSENdo SilVa,  53 
Marcio GlEYK carValHo rodriGUES,  54 WEliNGToN clEiToN SilVa 
SaNToS,  55 BrENNEr oliVEira da SilVa,  56 MarcoS caSSiaNo SaNTa 
BriGida,  57 lUiS aNdErSoN rodriGUES frEiTaS,  58 MariVaN MaUES 
da coSTa,  59 MaTHEUS MENdES PiNHEiro,  60 iVaNil liMa GoNcalVES 
JUNior,  61 EliElToN BraNdao SErrao,  62 JoNaTa SaNToS SilVa,  
63 ESdraS diaS cardoSo JUNior,  64 aNToNio dErENaldo alVES 
MariNHo,  65 MaUricio MElo rodriGUES,  66 lUcaS HENriQUE 
aracaTi SaraiVa,  67 aMaUrY GoES BarroS,  68 JoSE coElHo raMoS 
NETo,  69 claUdio oSNi fiGUEirEdo fErrEira JUNior,  70 JEffErSoN 
BrUNo NaSciMENTo caNaBraVa,  71 fraNciSco BrENdo NUNES 
riBEiro,  72 rarErSoN liMa cardoSo,  73 EricK NUNES PraSErES,  
74 aNdErSoN HENriQUE roSario doS SaNToS,  75 aNToNio MarcoS 
coNcEicao SilVa,  76 JacKSoN JaNUario cUNHa GoNcalVES,  77 
GioVaNNi coSTa dE oliVEira,  78 fraNSUE TiMoTEo dE oliVEira,  
79 raUl NEVES doS SaNToS,  80 dENilSoN SoUSa dE SoUSa,  81 
GUSTaVo HENriQUE SoUSa NUNES,  82 JoEl HaBacUQUE carNEiro dE 
oliVEira,  83 JUMaraci fiGUEirEdo QUEiroZ,  84 clEBSoN SaNToS 
MacEdo,  85 iaNdala MoNTEiro MoraES,  86 BrUNa TEiXEira SoarES,  
87 aNa rEGiNa doS PraZErES cUNHa,  88 lilYa alVES dE alMEida,  89 
JaNaiNa dUarTE PiNHEiro,  90 ElaNE oliVEira cUNHa
PoLo BraGaNÇa
1 JoEl alVES NoGUEira,  2 JoSE alEXaNdro dE SoUSa SilVa,  3 MaTEUS 
da coNcEicao fErrEira,  4 lUcaS MaTHEUS diaS GaMa,  5 rodriGo 
MaciEl riBEiro da SilVa,  6 JUaN PaBlo TEiXEira alcaNTara do 
NaSciMENTo,  7 TafarEl fariaS dE liMa,  8 WaGNEr do NaSciMENTo 
MoNTEiro,  9 rafaEl SilVa dE SoUZa,  10 oTaVio dE JESUS riBEiro 
da SilVa,  11 rodriGo oliVEira NaSciMENTo,  12 JEfErSoN lUiS 
SaNToS GarroS,  13 alESSaNco SaGica carValHo,  14 JoSE fEliPE 
PrESTES oliVEira,  15 ElioNE da SilVa carValHo,  16 carloS 
EliVElToN dE araUJo SaNToS,  17 JoSE ViTor SilVa,  18 aYrToN 
da SilVa liMa,  19 raPHaEl fErrEira dE SoUSa,  20 lUcio daNilo 
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riBEiro coNdE,  21 KEVEllYN TEiXEira frEiTaS,  22 daNiEl VicTor 
caMPoS araUJo,  23 JoSE riBaMar coSTa PErEira,  24 JadSoN fEliPE 
SoUSa da SilVa,  25 JaYdaN araUJo da SilVa,  26 fraNciSco raMoN 
NUNES TEiXEira,  27 HiGor BraGa fUKUda,  28 Joao alBErTo da 
SilVa,  29 MarcoS SoarES alVES SalGado,  30 diEGo MoiZES GoMES 
riBEiro,  31 lUcaS SilVa coSTa,  32 KaYroN dE oliVEira SilVa,  
33 JoSE Marcio dE araUJo MElo,  34 JEaN da PUrificacao PirES 
(sub judice),  35 EdSoN SoUZa dE liMa,  36 daWiSoN THiaGo MElo 
da coSTa,  37 Joao BaTiSTa da crUZ GoNcalVES,  38 aUrENilToN 
PErEira da SilVa,  39 ralrYSoN HENriQUE liMa dE Sa,  40 WilliaM 
Garcia da SilVa,  41 ToNY rafaEl da SilVa SoUZa,  42 Joao ViTor 
dE aNdradE SaNTaNa,  43 JEffErSoN da SilVa alVES,  44 caio alaN 
dE PaUla SilVa,  45 EdValdo VarGaS BraSilEiro dE alcaNTara 
PErEira coE,  46 iaN Mario da SilVa SoarES,  47 EliVElToN BUlHoES 
alMEida,  48 JoSE ViNiciUS da SilVa SoarES,  49 lUcaS HENriQUE 
doS SaNToS SilVa,  50 alYSSoN VicTor SoUZa coSTa,  51 JaMESoN 
araNHa fErrEira,  52 aNToNY caio dUarTE carValHo,  53 JErEMiaS 
TENorio alVES (sub judice),  54 EliaS SiMao doS SaNToS NETo,  55 
aTila SilVa fErNaNdES,  56 lEilSoN PErEira SilVa,  57 GaBriEl 
NoBrE BarroSo da SilVa,  58 lUiS ViTor da SilVa alBUQUErQUE,  
59 clEidSoN alBErTo lEiTE PiNHEiro,  60 JUraNdY SoarES MarTiNS,  
61 iGor MaSSao SoarES NaGaSHiMa,  62 rodriGo dE SoUSa TEraN,  
63 clEiToN alBErT PErEira BEZErra,  64 Eric MaNoEl MoNTEiro 
GoNcalVES,  65 YaN MoNTEiro HoriGUcHi,  66 MarcoS ViNiciUS 
GoMES SoarES,  67 JHoNaTaN SaNToS dE SoUZa,  68 cElSo rEGo 
NEGrEiroS,  69 rodriGo MaToS doS NaSciMENTo,  70 JEffErSoN da 
SilVa NEGrao,  71 roNiclEY BraZ da SilVa,  72 lUcaS MoTa Maia,  73 
rafaEl iNacio doS SaNToS corrEa,  74 THiaGo dE SoUZa MoraES,  
75 KESSiS roNald MENEZES cardoSo,  76 GaBriEl aMaral TaVarES,  
77 allaN rafaEl SoUSa coNdE,  78 YUri NEVES do roSario,  79 
dENilSoN liMa fErrEira,  80 WElliToN aNdradE doS SaNToS,  81 
aNdErSoN riBEiro lEal,  82 Maria clara da SilVa TriNdadE,  83 
TaMilE raEllEN SilVa da coSTa,  84 caMila criSTiNa dE oliVEira 
PiNHEiro,  85 ElaNE NaSciMENTo da SilVa,  86 ESTEla dE SoUSa 
cUNHa,  87 ErilaNE GoMES lira,  88 JESSica MilENa SilVa do 
NaSciMENTo,  89 carla oliVEira cHaVES,  90 JoYcE GaMa SoUZa
saLiNÓPoLis
1 HENriQUE liMa dE SoUSa,  2 PaTricK JEroNiMo daNTaS,  3 alESSaNdro 
ViTor do carMo JUNior,  4 BrUNo ViNiciUS dE liMa caSTro,  5 BrENdo 
rHENaN coQUEiro fraZao,  6 BrUNo HENriQUE coNcEicao dE liMa,  
7 Sac MaYoN dE oliVEira MoUra,  8 adEildo JEroNiMo doS SaNToS 
JUNior,  9 fraNciSco diEGo ViaNa BalTaZar,  10 NadSoN NadaBE 
SoarES araUJo,  11 caZUZa JoSE iNacio dE SoUSa,  12 ricK TaYNaN 
fErrEira QUadroS,  13 GEilSoN carValHo doS aNJoS,  14 farlEY 
VicTor liSBoa MoUra,  15 HUMBErTo GoNÇalVES da SilVa,  16 EdNU 
lUiZ do NaSciMENTo,  17 JoSE raMirEZ dE PaUlo MENdES,  18 dioNiclEi 
da SilVa MiraNda,  19 fraNciSco dE aSSiS MiraNda BriTo,  20 JoSE 
raYSoN da SilVa rocHa,  21 JacKSoN GaBriEl da rocHa,  22 raiMUNdo 
da coNcEiÇÃo QUEiroZ,  23 KlaUS EliPHaS SilVEira dE SoUZa (sub 
judice),  24 KElcEMY ViNicioS da SilVa,  25 lUcaS BarBoSa dE MElo,  26 
WalTEr ciPriaNo rodriGUES da SilVa,  27 roNilSoN lUcENa corrEa,  
28 lEaNdro PErEira alBiNo,  29 iTallo fEliPE BEZErra BErTo,  30 
lUcaS da SilVa oliVEira,  31 aNToNio JoNaElSoN dE SoUSa PaiVa,  
32 WElErSoN rodriGUES dE oliVEira NaSciMENTo,  33 PEdro PaUlo 
fErNaNdES doS SaNToS,  34 JEaN carloS NEVES dE SoUSa,  35 diEGo 
PErEira dE aQUiNo SilVa,  36 NailSoN WilliaM araUJo corrEia,  37 
THiaGo alEX SaNToS BENTES,  38 MarcUS ViNiciUS dE SoUZa cUNHa,  
39 alYSSoN rodriGo PaiVa ViaNa,  40 SiMao ViTor MoraES dE SoUZa,  
41 aNToNio carloS SilVa MESQUiTa,  42 GENESio PiNHEiro MENdoNca 
filHo,  43 daNiElE EMaNUEllE fErrEira,  44 SaraH STTEfaNNY SilVa 
NaSciMENTo,  45 MicElia caroliNE PaSSiNHo doS rEiS
PoLo MaraBÁ
1 alEXaNdrE MoNTEiro doS SaNToS,  2 roGErio da SilVa,  3 
PaBlo PaiXao PErEira lEMoS,  4 ricKSoN da crUZ oliVEira,  5 
JoNaTHaS rodriGUES dE SoUZa,  6 aNGElUS dE SoUZa riBEiro,  7 
PEdro HENriQUE NUNES SoarES,  8 aNToNio JoSE da lUZ SaBiNo,  
9 JoSE frEiTaS PirES NETo,  10 ilaMar aMoriM doS SaNToS,  11 
WESlEY liMa da SilVa,  12 aNToNio WairaN da SilVa fErrEira,  13 
claUdio aMoriM doS SaNToS JUNior,  14 daNiEl ViTor rodriGUES 
fErrEira liMa,  15 fErNaNdo dE oliVEira TraVaSSoS,  16 EliaKiM 
doS SaNToS diNiSio,  17 alESSaNdro riBEiro doS SaNToS,  18 
fEliPE cUNHa SoUZa,  19 aNToNio MarcoS dE SoUZa SilVa,  20 
Joao BaTiSTa da SilVa lEiTE,  21 railSoN aNdradE doS SaNToS,  22 
dEMiSoN da coSTa SaNToS,  23 THiaGo caValcaNTE dE oliVEira,  24 
JoNaTHaN doS SaNToS,  25 JoaTTaN doS rEiS SErra,  26 fraNciSco 
MoiTiNHo SaNToS NETo,  27 THiaGo PaUlo caSTro dE JESUS,  28 
lUcaS laMEira SaNToS,  29 JaNio GoMES doS SaNToS,  30 JorGE 
EdUardo carValHo da SilVa,  31 EZio do NaSciMENTo liMa,  32 
WaNdErSoN lUcENa rocHa,  33 WESlEi HaHN dE SoUZa,  34 lUiZ 
fErrEira SaNToS,  35 WElToN doS SaNToS BaNdEira,  36 daNiEl 
lUcaS do NaSciMENTo SoUSa GoMES,  37 ViNiciUS foNSEca da 
coSTa,  38 GlEYdSoN MaKaliSTEN doS SaNToS aNdradE,  39 HErYc 
SilVa diaS,  40 lEoNardo da SilVa BarBoSa,  41 JoSE da lUZ riBEiro 
doS SaNToS,  42 lEoNardo dE SoUZa BriTo,  43 GaBriEl TarGiNo 
SilVa,  44 lEoNardo SaNToS do NaSciMENTo,  45 Eric BEZErra dE 
BriTo,  46 HUGo aUGUSTo MarTiNS MENdoNca,  47 cHarlES SoUSa 
SilVa,  48 rUHaN roBErTo SoUSa SErEJo,  49 JUVENco caNUTo dE 
carValHo NETo,  50 TiaGo da SilVa rodriGUES,  51 oSEiaS dE SoUSa 
BarBoSa,  52 roSEaN fEliPE dE SalES SilVa,  53 daVi NaSciMENTo 
da SilVa,  54 raiMUNdo NoNaTo PErEira dE JESUS,  55 clEiToN 
loPES dE carValHo,  56 BrENo lUiZ GoMES oliVEira,  57 GUilHErME 
oliVEira alVES,  58 ricardo loPES MEdrado,  59 fraNciEl liMa 

carValHo,  60 allYSSoN dE oliVEira SoUSa,  61 PaUlo HENriQUE 
SilVa E SilVa,  62 rafaEl SilVa da coSTa,  63 KEViN SoBriNHo dE 
SoUSa,  64 fraNciSco BENTo MoNTEiro,  65 Marcio TUlio faria 
BicalHo,  66 JioN ViTor caValcaNTE doS SaNToS,  67 JEfErSoN 
da SilVa coNcEicao,  68 MaUro JHoNaTaN GoMES da SilVa,  69 
EliaS SaNToS MarQUES,  70 MarcoS aNToNio GoMES MENdoNca,  
71 GUilHErME MoNTEiro caMUrca,  72 SaMUEl MiSSEl PErEira 
da SilVa,  73 aNdErlaN fErrEira MorEira,  74 JaMES dE araUJo 
SoUSa doS SaNToS,  75 odair JoSE da SilVa PErEira,  76 flaVio 
cUrciNo da SilVa,  77 lUcaS GaBriEl SoarES BarBoSa,  78 carloS 
EdUardo SaMPaio doS SaNToS,  79 lUcaS doS SaNToS PiNTo,  80 
iGor fErrEira daMaScENa,  81 lUcaS aMaraNTE lUcENa,  82 BrUNo 
diaS oliVEira,  83 alESSaNdro SilVa da SilVa,  84 JUlio cESar da 
coNcEicao MarTiNS,  85 PEdro HENriQUE MoraiS doS SaNToS,  86 
Joao VicTor SilVa araUJo,  87 fEliPE adoNiS rESPlaNdE SaNToS 
SilVa,  88 fErNaNdo coSTa SilVa JUNior,  89 Joao ViTor GoMES dE 
liMa,  90 aNToNio GaBriEl GoMES alVES,  91 Joao PEdro lEal dE 
SoUSa,  92 GilfraN PaiVa dE alMEida,  93 doUGlaS SilVa oliVEira,  
94 MaYcoN doUGlaS loPES MoTa,  95 daNiEl da SilVa araUJo,  96 
rafaEl PErEira doS aNJoS,  97 aNToNio ViTor do carMo SilVa,  98 
alaN alVES fErro,  99 WalliSSoN MarQUES SaNToS,  100 GaBriEl 
fraNciSco MoTa Maia,  101 lEoNardo dE aGUiar foNSEca,  102 
lUcaS MariaNo PoNTES,  103 aliSSoN SoUSa carValHo,  104 SErGio 
aUGUSTo SilVEira SilVa,  105 lUiZ MarcElo SaNToS SiQUEira,  106 
rUBENS MalVEZZi,  107 EdUardo doS rEiS coSTa,  108 JEffErSoN 
coSTa da SilVa,  109 roTErdaM dE JESUS ViEGaS GUiMaraES NETo,  
110 JoSE Mario da SilVa MarSal dE oliVEira,  111 WilliaM lEiTE 
da SilVa,  112 carloS aNdrE da SilVa araUJo,  113 GUSTaVo doS 
SaNToS claro,  114 NaTHaN lUiS fEiToZa BarNaBE,  115 ricHard 
SaNTUrEllE liMa BarroS,  116 rafaEl oliVEira da coSTa,  117 
carloS alBErTo da SilVa PErEira,  118 diNifraNciS dE frEiTaS 
oliVEira,  119 MicHaEl MoNTEiro doS SaNToS,  120 fEliPE aUGUSTo 
fEliX dE liMa,  121 doMiNGoS SaVio coElHo,  122 raYlaNE MoNTEiro 
PErEira,  123 ElaiZE do carMo SaNToS,  124 loHaME loPES VaZ,  
125 TaTiaNa EloY diaS,  126 BrUNa fEiToSa da SilVa,  127 lUiZa 
cHrYSTiNa loPES filGUEira,  128 Marcia fariaS da SilVa,  129 
GaBriEla GUEdES SilVa,  130 GlEYciaNE TorrES fErNaNdES,  131 
aNa PaUla doS SaNToS SilVa,  132 ViToria araUJo NErES da SilVa,  
133 EdUarda SaNTiaGo dE alENcar,  134 KariTa laNaYa SilVa 
coSTa,  135 KEllY criSTiNa SilVa PorTEla
PoLo castaNHaL
1 PEdro HENriQUE doS SaNToS oliVEira,  2 SaMir loPES da SilVa,  
3 carloS daNiEl MoTa oliVEira,  4 VicTor frEiTaS MoNTEiro,  5 
diorGENES dE SoUZa NaSciMENTo,  6 dioGo da SilVa SoUSa,  7 
JEffErSoN EMaNoEl da SilVa coSTa,  8 MarcoS EWErTHoN SaNaTaNa 
PiNHEiro,  9 aUGUSTo cESar SoUSa dE QUEiroZ,  10 dioGENES 
TaVarES PESSoa filHo,  11 rodriGo BraGa aSSUMPcao,  12 SaVio 
fEliPE liMa aTaidE,  13 THiaGo aNdrE alMEida aNdradE,  14 afoNSo 
fEliPE dE JESUS lardoSa,  15 JoSE alMir SaMPaio NEVES,  16 MaTEUS 
cHaVES dE SoUSa,  17 caio riaN PErEira dE aNdradE,  18 rENNEdY 
fErrEira fariaS,  19 JHoNaTaN raMoN SoarES dE MEdEiroS,  20 lUcaS 
rodriGUES doUrado,  21 Waldir lUcaS SoUZa SilVa,  22 JHYEffErSoN 
BrUNo fErNaNdES dE SoUSa,  23 Joao ViTor da SilVa liMa,  24 WESlEY 
dE JESUS MaciEl,  25 aliSSoN aMoriM aNGEliM,  26 WilliaME fErrEira 
cardoSo,  27 MariElSoN criSTof roHa da SilVa,  28 JoaQUiM GoMES 
MoNTEiro NETo,  29 GaBriEl raMoS dE aZEVEdo,  30 daNilo dE SENa 
rodriGUES,  31 JoSE oliVEira BarBoSa JUNior,  32 arTHUr fEliPE SoUZa 
GoMES,  33 alaN MarTiNS dE SoUSa,  34 MaTEUS HENriQUE carValHo da 
coSTa,  35 JoSE lUcaS frEiTaS cardoSo carNEiro,  36 NiKacio KEVEN 
da SilVa laMEira,  37 iGor HENriQUE rodriGUES dE SoUZa,  38 flaVio 
JUNior lUiZ doS SaNToS,  39 JoSE MariValdo SaNToS SoUZa JUNior,  
40 MaUricio BarBoSa da SilVa,  41 lEoNardo corrEa MaGalHaES,  
42 MaYcoN oliVEira doS SaNToS,  43 VicTor lUcaS NUNES MESQUiTa,  
44 Joao BaTiSTa MorEira dE SoUSa,  45 adSoN daNTaS PErEira,  46 
Joao PaUlo SaNTaNa SaNToS,  47 MaYcoN GaBriEl liMa PiMENTEl,  
48 aNaNiaS dE liMa caMPoS,  49 diEGo liMa fErrEira,  50 lUcaS 
foNTiNElES PErEira,  51 PaBlo HENriQUE diaS dE BriTo,  52 NaclEY 
PiTEira XaViEr,  53 JoSE dE JESUS coSMo da rocHa,  54 doUGlaS da 
SilVa MENdES,  55 EdrEdiS NoGUEira dE MElo,  56 aNToNio carloS 
iSaiaS araUJo,  57 JoÃo VicTor falcÃo dE araUJo,  58 rafaEl fEliX 
riBEiro da coSTa,  59 lEoNardo oliVEira dE alMEida coSTa,  60 
lUcaS dE MENEZES araUJo,  61 roMario riBEiro dE oliVEira,  62 
daVi MorEira do laGo,  63 ElVio fErrEira doS SaNToS,  64 JoSE 
rEiNaldo rodriGUES dE caSTilHoS JUNior,  65 NicK ENdriW SilVa 
SoUZa,  66 rafaEl PiNHEiro carValHo,  67 loUrENÇo EMidio 
carrEra ValENTE,  68 JaNdErSoN MiGUEl caNTaNHEdE araNHa,  69 
rafaEl MarTiNS da SilVa,  70 daNilo BrUZaca PiNHEiro,  71 clEdSoN 
roSENdo doS SaNToS,  72 lUcaS doS SaNToS coSTa,  73 aNToNio 
JUraNdir SilVa MorEira,  74 MYKaEl liMa MElo,  75 lEoNardo 
MaGalHaES da SilVa,  76 aNToNio JUaN SaMPaio raBElo,  77 caio 
ViNiciUS doMiNGoS MElo,  78 lEoNardo dE oliVEira GaSPEri,  79 
daVid SiQUEira MENdES,  80 lUiZ GUSTaVo WUNdErVald JUNior,  81 
MEliSSa TaTiaNE Sa NaSciMENTo,  82 laila criSTiNa doS SaNToS 
SilVa,  83 KETriNE MoraES do NaSciMENTo,  84 SUElEN Maia 
foNSEca,  85 JESSica loPES da SilVa SaraiVa,  86 STEfaNY TriNdadE 
MaciEl,  87 aNa PaUla rodriGUES da SilVa,  88 Maria caroliNE 
PoNTES caSTilHo,  89 PaMEla raNiElY doS SaNToS SoarES,  90 aNNE 
caroliNE SaNToS dE SoUZa
PoLo MosQUeiro
1 MarcoS THiaGo riBEiro MEirElES,  2 flaUBErTH lEoNardo lEiTao 
dE aBrEU,  3 raMMoM HaYMaM doS SaNToS BriTo,  4 rENdrEo 
carloS doS SaNToS MarTiNS,  5 lUaN SilVa MElo,  6 EdUardo 
oliVEira MENdES,  7 adaiaS lUcaS SilVa alMEida,  8 EdSoN fraNKlE 
PiNHo dE Sa,  9 GaBriEl SilVa dE SoUSa,  10 NaTa SaNTaNa SilVa,  11 
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diEGo rEiS SoUZa,  12 WalTEr da SilVa Barra,  13 lUcaS fErNaNdES 
MaToS,  14 aNdrEW YUri cEciM coSTa (SUB JUdicE),  15 rEGiNaldo 
da SilVa MElo,  16 JoSE PaUlo SilVa dE SoUZa,  17 raYNoN flaYN 
MoraES PErEira,  18 JoSE cardoSo doS SaNToS JUNior,  19 liaGNEY 
dE JESUS foNSEca PErEira,  20 TiaGo MENdES da SilVa,  21 GaBriEl 
alEX SoUSa dE araUJo,  22 EfraiM EliaBE da GaMa MoNTEiro,  23 
JoNNaS fErrEira PaiXao dE SoUSa,  24 aNToNio EBErSoN MENdES 
da SilVa,  25 daNilo PaNToJa dE aSSUNÇÃo,  26 rafaEl ValENTE 
faGUNdES ( SUB JUdicE),  27 HadNEY dE JESUS foNSEca PErEira,  28 
lEoNardo MiHard BEZErra da SilVa,  29 YaN aNdErSoN MaGalHaES 
PiNa,  30 Joao roNald SaNToS lacErda,  31 TarciZio MarTiNEZ 
dE SoUZa,  32 BrUNo lEoNardo doS SaNToS MoraES,  33 MicHaEl 
rUaN NUNES dE liMa,  34 callEB HENriQUE dE SoUZa daS NEVES,  35 
roNald ErlY dE oliVEira SaNToS,  36 MoiSES cardoSo,  37 allaN 
rodriGUES liMa,  38 WEliSSoN oliVEira da SilVa,  39 SEBaSTHYaN 
STEYNNE PiMENTEl oliVEira,  40 Kaio dElEoN Barra riBEiro,  41 
MoiSES GoMES da SilVa JUNior,  42 WENdEl aPoÊNo rEiS rEGo,  43 
raiMUNdo BiTENcoUrT aMaral filHo,  44 HUGo Kalil MarcEliNo 
da SilVa,  45 arNoWdHY HUdSoN SaraiVa SilVa,  46 lUiZ WaGNEr 
PaNToJa araUJo dE SoUZa,  47 WilliaM doUGlaS loPES diaS,  48 
HUGo SaNTa BriGida doS SaNToS,  49 BraYaNN dE oliVEira BarBaS,  
50 GaBriEl doS SaNToS fErrEira,  51 PaUlo fErNaNdo liMa 
NaSciMENTo,  52 lEaNdro GErHardT oliVEira,  53 dENNEr BarroS 
araUJo,  54 aNdrEY PoTiGUara doS SaNToS foNSEca,  55 rodriGo 
PErEira da SilVa,  56 raNdEll dENilSoN fUrTado doS SaNToS,  57 
BrENo MacHado da SilVa,  58 BrUNo liMa MarTiNS,  59 Joao allaN 
fiGUEira BaNdEira,  60 lEoNardo dE oliVEira ValE,  61 WilliaN 
da SilVa PErEira,  62 ESTEfaNo dE SoUZa SaNToS,  63 aNToNYEl dE 
alMEida fErrEira,  64 alEcio ViEira dE SoUZa,  65 lUcaS aNdrE 
caNTaNHEdE SilVEira,  66 MaNoEl SiQUEira ModESTo,  67 aNToNio 
SilVaNNEY da SilVa Marcal,  68 lUcaS da SilVa caETaNo,  69 Joao 
WicTor SaNToS doS SaNToS,  70 caio lEoNardo foNSEca da coSTa,  
71 ESEr JUNior NUNES SoUSa,  72 NaTHaN carValHo dE aNdradE,  
73 rafaEl rollo PaZ,  74 BrUNo fEliPE SilVa VaScoNcEloS,  75 
JEaN carloS ESTEVES BraSil,  76 JoSafa MariaNo PaSSoS,  77 
Gil aNdErSoN SoUSa da SilVa,  78 PaUlo MoraES TEiXEira NETo,  
79 MarcElo QUarESMa MiraNda,  80 fErNaNdo MaTiaS SaNToS 
fErrEira,  81 JEaN liMa raMoS,  82 PaUlo HENriQUE da SilVa ViaNa,  
83 GioVaNNi MaTTHEUS doS SaNToS VaScoNcEloS,  84 flaVio 
MElQUESEdEQUE Garcia dE SoUZa,  85 aNToNio lEaNdro aZEVEdo 
SiNESio,  86 PaUlo arTHUr SoBrEira riBEiro,  87 JaKSoN TaVarES 
da ENcarNacao,  88 VaGNEr fraNco da SiVlVa E SilVa,  89 BErNardo 
alVES da crUZ NETo,  90 rildo raiMUNdo da SilVa aSSUNcao,  91 
lUiZ cEZar fErrEira VirGoliNo,  92 ricardo JUlio GoNcalVES dE 
oliVEira,  93 dEMETrio da SilVa diaS riBEiro,  94 ariaNa HElENa 
fEio dE oliVEira raiol,  95 THaYNa caroliNa PiNHEiro dE liMa,  96 
lEiaNY dE SoUSa GoNcalVES,  97 Maria dE JESUS alENcar oliVEira 
NETa,  98 JoYcE JaMilY riBEiro liMa dE aNdradE,  99 PriScila dE 
BriTo MarTiNS,  100 criSTiElY MarTiNS araUJo dE oliVEira

PoLo saNta iZaBeL do ParÁ
1 TarciSio NUNES carValHo,  2 YUri corrEa da SilVa,  3 rodriGo 
doS SaNToS Sa,  4 MarcElo BrUNo SarGES SaNTaNa,  5 SaUlo 
VENaNcio da SilVa GoNcalVES,  6 alEX JUNior coUTiNHo araUJo,  
7 TiaGo dE SoUZa loPES,  8 KlarKSoN arTUr doS SaNToS loPES,  9 
BrUNo roBErTo coSTa liMa,  10 lUiZ HENriQUE alVES doS SaNToS 
TaVarES,  11 JoSE faBio da SilVa,  12 aBiMaEl oliVEira da coSTa 
JUNior,  13 JUlio cEZar dE liMa caSTro,  14 BrENo SaNTa roSa doS 
SaNToS,  15 carloS alBErTo aZEVEdo SilVa,  16 ilSoN WESllEY da 
coSTa MorEira,  17 MoiSES da SilVa caValcaNTE JUNior,  18 faBio 
NoNaTo dE SoUZa,  19 caio cESar cUNHa dE SoUSa,  20 daNiEl 
SilVa MoraES,  21 WilliaN lUcaS fErrEira rodriGUES,  22 Joao 
VicTor fErrEira fiEGl,  23 daNilo aNdrE SilVa do roSario,  24 
raiMUNdo NoNaTo SoUZa MarTiNS,  25 PETHErSoN PaTrESE coSTa 
Baia,  26 JiVaGo ViEira MUNiZ da SilVa,  27 VicTor WaSHiNGToN 
GoMES rodriGUES,  28 MaTHEUS fraNÇa dE SoUZa,  29 MaX dE JESUS 
MoraiS da SilVa,  30 EriKY MiKYlaNd diaS MESQUiTa,  31 faBiaNo 
dE alMEida coElHo,  32 alUiZio da coNcEicao diaS JUNior,  33 
JoSiMar ViEira MUNiZ da SilVa,  34 GaBriEl HErMES SilVa dE faria,  
35 lUcaS rodriGUES rodriGUES,  36 BrUNo MaTEUS rodriGUES 
alVES,  37 EricK MESSiaS aNdradE da SilVa,  38 WENdEll da SilVa 
SaNToS,  39 JoSE MiGUEl NETo EPifaNE BarBoZa,  40 arTUro MoroNi 
doS PaSSoS NoroNHa,  41 EdUardo dE caSTro oliVEira,  42 dEiVEd 
Pool liMa foNSEca,  43 GioVaNNi Eric dE SENa carNEiro,  44 JEaN 
SilVa do NaSciMENTo,  45 rYaN GoNcalVES aZaNHa,  46 SaloMao 
da cUNHa dE SoUSa,  47 Joao PaUlo MiNoWa MoNTEiro araUJo,  
48 ariNaldo alVES,  49 THiaGo BiTar crUZ,  50 lUcaS PErEira 
airES,  51 rEiNaldo lUcaS NaSciMENTo VarEla,  52 ErlaNdi doS 
SaNToS coSTa,  53 BrUNo SalES BaSSalo,  54 alaN dE JESUS coSTa 
diaS,  55 MarloN lENoN PiNHEiro da SilVa,  56 BrENo aUGUSTo 
SoUSa da SilVa,  57 lUaN EMilio BarroS dE oliVEira,  58 TiaGo 
dE SoUZa frEiTaS,  59 BrUNo ValENTiM faVacHo,  60 WaNdErSoN 
JHoNaTaN MaToS corrEa,  61 EdVaN riBEiro coSTa,  62 oSValdo 
da SilVa BaTiSTa,  63 PEdro HENriQUE da SilVa MacHado,  64 
MarcElo EdUardo GoNcalVES dE oliVEira,  65 laUra GEiciElE 
laMEira loPES,  66 aNdrESSa loBo cHaVES,  67 PriNcila loUrENa 
SaNToS SoUZa,  68 aNa PaUla SilVa GarcEZ,  69 PaMEla raYSSa 
fErrEira ViEira,  70 rENaTa GoNcalVES da MaTa coSTa,  71 SaNdY 
lUaNE daS NEVES SoUSa,  72 JaMillE TaiS da SilVa MaToS,  73 aliNE 
Maria SoUZa daS cHaGaS,  74 ESTEr da coNcEicao SiQUEira,  75 
iNGrid aiMEE alBUQUErQUE da SilVa cHaGaS,  76 NaTalia PriScila 
dE SoUZa MarQUES,  77 rENaTa ViaNa SaNToS,  78 HElaiNE frEiTaS 
MiraNda,  79 claUdiaNE riTHYElE BarroS loPES,  80 TaiNa dE JESUS 
PaiXao caSTilHo,  81 JaMillE GUiMaraES BorGES,  82 aNa PaUla 

carValHo TEiXEira,  83 SoraYa SoUZa MarTiNS,  84 caroliNa SilVa 
dE SoUZa,  85 EdUaNE BraNdao SErrao,  86 raiSSa PENa da coSTa,  
87 JESSica caroliNE PaNToJa PENicHE,  88 fErNaNda rafaElE 
SaNToS SoUSa,  89 lUiZa do Socorro ViEira caMPoS,  90 ciNdE 
STEfaNE daS NEVES SoUSa
PoLo tUcUrUÍ
1 aNToNio PErEira dE SoUZa NETo,  2 aNToNio BraNdao doS SaNToS 
filHo,  3 WilliaM VicENTE aGUiar,  4 rafaEl coiTiM da SilVa,  5 MarcoS 
JoNaTHaN dE SoUSa SaNToS,  6 EdUardo SilVa JaMES,  7 JoSiEl alVES 
da coSTa JUNior,  8 WEllESoN da SilVa carNEiro,  9 MiGUEl SaraiVa 
rodriGUES JUNior,  10 WESlEi SilVa SilVa,  11 lUcaS da SilVa alVES,  
12 WiVErSoN caSTro dE SoUZa,  13 roGErio do NaSciMENTo dUarTE,  
14 HiGor afoNSo rocHa doS SaNToS,  15 BriNNiSoN da SilVa liMa,  
16 aNdErSoN SoUZa BEZErra,  17 darcio Kalil doS SaNToS SoarES,  
18 iUrY NaSciMENTo MacHado,  19 fEliPE SilVa crUZ,  20 aNdErSoN 
alBUQUErQUE coSTa,  21 JacKSoN dE JESUS SilVa,  22 YaNN lUcaS 
dE JESUS coSTa,  23 SaMY cardoSo Sa,  24 EdUardo coSTa doS 
SaNToS,  25 Joao MarcoS oliVEira SaNToS,  26 fraNciSco flaVio 
frEirE dE SoUSa,  27 THiaGo fErNaNdES Gaia,  28 MaUricio alVES 
da SilVa,  29 BENEdiTo GioVaNE MarTiNS doS SaNToS,  30 arlEM 
liMa alEcriM,  31 diEGo fErNaNdES da Graca,  32 TailSoN da SilVa 
NoBrEGa,  33 fErNaNdo doS SaNToS SilVa,  34 ErdESoN doS SaNToS 
fErrEira,  35 WElESoN MaTHEUS loPES doS SaNToS,  36 KliSNMaNN 
SoUZa GUEdES,  37 EdUardo TadEU GoMES da SilVa,  38 diEGo NEVES 
dE SoUSa,  39 ValMir caiTaNo dE aNdradE JUNior,  40 PEdro lUcaS 
MacHado coSTEira,  41 EMErSoN diaS Vila SEca,  42 JardEl da SilVa 
SaNToS,  43 iGor ViNiciUS loBaTo NaVEGaNTES,  44 aNdErSoN rUBENS 
dE aBrEU SoUSa,  45 daVi BarBoSa da SilVa,  46 diEGo caValcaNTE 
dE araUJo,  47 GENiValdo da SilVa Barrada,  48 aNdErSoN MacHado 
da crUZ,  49 raiMUNdo da SilVa caldaS,  50 Joao PaUlo cardoSo 
dE SoUZa,  51 GUSTaVo MEdEiroS PErEira,  52 SalaTiEl doS SaNToS 
SoUSa,  53 aNdrE fElliPE iGNacio dE frEiTaS,  54 JoSiaS riBEiro doS 
SaNToS,  55 aNdrE fEliPE fEliX UliSSES MoraiS,  56 clEBSoN MarTiNS 
dE SoUZa,  57 dYEcKSoN roldao loPES frEiTaS,  58 fEliPE caliPE da 
crUZ Garcia,  59 iVES fErNaNdES dEoliVEira,  60 PaUlo VicTor PaSSoS 
frEiTaS,  61 MaUricio doS rEiS SilVa,  62 JadiEl TEiXEira carNEiro,  
63 MaYK doUGlaS NEVES dE SoUSa,  64 lEoNaN cardoSo dE MENESES 
JUNior,  65 JoNaS doS SaNToS SoUSa,  66 NaillSoN SoUSa fErrEira,  67 
WaNdErSoN fErrEira ValErio,  68 alacid liMa dE SaNTaNa,  69 dEYWErToN 
PErEira dE oliVEira,  70 rodriGo PirES liMa SilVa,  71 Joao ViTor frEiTaS 
dE BriTo,  72 rafaEl SaNTaNa fiGUEira,  73 HENriQUE fraNciSco doS SaNToS 
BUENo,  74 GEiSiEl da SilVa PErEira,  75 WalliSoN PErEira oliVEira,  76 EliEl 
doS SaNToS PoNTES MarTiNS,  77 MEfaaT YUrY SilVa coNcEicao,  78 rodriGo 
WaNZElEr SoUSa,  79 rodriGo MarTiNS SoBriNHo,  80 roSiValdo doS SaNToS 
fraNca,  81 ElToN VaScoNcEloS rEiTaS,  82 WESlEY cardoSo NaSciMENTo,  
83 daVid SoUZa caMPElo,  84 ViTor alEXSaNdEr SilVEira carValHo,  85 
rYaN da SilVa alMEida,  86 HErMESoN carNEiro rodriGUES,  87 dENiS doS 
SaNToS aMErico,  88 JHoNaTaS MarTiNS SilVa,  89 rodriGo da crUZ Gaia 
loPES,  90 WaNdErSoN raNGEl coElHo da SilVa,  91 daNiEl PErEira da 
SilVa,  92 EdoilSoN PErEira da SilVa JUNior,  93 adElio MarTiNS rodriGUES 
NETo,  94 WilGNEr dUarTE MaGalHaES rEiS,  95 lUcaS caBral,  96 
lUiZ HENriQUE dE SoUZa,  97 lEaNdro SaNToS da roSa,  98 rafaEl 
alMEida BarroS,  99 rUaN carloS NEGrao airES,  100 KlEBEr GoMES 
SoUZa SaNToS,  101 VicTor HUGo SoUZa SilVa,  102 NicKEl JoSE SilVa 
dE carValHo,  103 Joao ViTor NaSciMENTo coSTa,  104 MariValdo dE 
JESUS cardoSo da SilVa,  105 MaTEUS alEXaNdrE SoUSa SoarES,  106 
NaUM SilVa PErEira,  107 dEiVid oliVEira rodriGUES,  108 laZaro 
HENriQUE PErEira da lUZ,  109 cicEro ViaNNEY da SilVa,  110 oSiEl 
NEri do rEGo NETo VaZ,  111 lEdSoN iGor ViaNa rodriGUES,  112 
aNToNio MarcoS fErrEira rocHa filHo,  113 carloS EdUardo GoMES 
doS SaNToS,  114 JoSUE carValHo Vilaca,  115 JoSiaS VaScoNcEloS 
MoraES,  116 PaUlo JEZrEEl fErrEira dE SaNTaNa,  117 THiaGo 
oSWaldo SilVEira NoroNHa,  118 TaTilENoN SoUSa da cUNHa,  
119 carloS EdUardo liMa PErEira,  120 raoNNi GEraldo dE SENa 
NaSciMENTo,  121 SilVio cESar da SilVa,  122 JEffESoN da SilVa 
oliVEira,  123 MoNica KEila alVES liMa,  124 BEaTriZ dE aSSUNcao 
colaca dE frEiTaS,  125 PoliaNa da SilVa GaMa,  126 BrUNa lEal doS 
SaNToS,  127 VaNESSa doS SaNToS SoUSa,  128 GaBriEla dE alMEida 
SilVa,  129 BiaNca doS aNJoS alVES,  130 JEoVaNia GoMES VENTUra 
lESSa,  131 Sara PiNTo coSTa,  132 JESSica BiSPo rodriGUES,  133 
lidiaNE SaNToS da coNcEicao,  134 NilVaNia SoUSa SilVa,  135 
GaBriEla liMa dE MiraNda
PoLo MoNte aLeGre
1 JEaN carloS alVES da coSTa,  2 EriElSoN araUJo dE frEiTaS,  3 
MarcElo lUcaS SilVa SoUZa,  4 allEf SilVa da cUNHa,  5 JaNESoN 
BEZErra da SilVa,  6 EricK GErMaNo TriNdadE BriTo,  7 liriMar 
fEliPE loPES PErEira,  8 GlEYdSoN alBErT JorGE MEdEiroS,  9 
lEaNdro iGo SoUSa SilVa,  10 EdVaN dE SENa BraGa,  11 roBSoN 
carloS BaTiSTa SilVa filHo,  12 MarcoS doGlaS SaNcHES dE 
SoUZa,  13 lUaN MiraNda NUNES (sub judice),  14 THalES fEliPE 
da coNcEicao SilVa,  15 ElViS SoUZa doS SaNToS,  16 roMUlo 
MaTHEUS dE SoUZa E SoUZa,  17 BrUNo doS SaNToS NoBrE,  18 
fraNciSco EVENilSoN PiNHEiro filHo,  19 oSMaEl arcaNJo 
da SilVa,  20 EdiclEi dE frEiTaS crUZ,  21 EliSoN MarrEira dE 
SoUZa,  22 BiafraNo MiraNda dE MiraNda,  23 JoSE lUcaS araNHa 
rafaEl,  24 VicTor GaBriEl da SilVa corrEa,  25 faBio MaTHEUS 
coSTa aBrEU,  26 caio aUGUSTo NoGUEira rodriGUES,  27 ricardo 
iGor dE oliVEira SaNToS,  28 PEdro HENriQUE GodiNHo SilVa,  29 
allaN dErioN fEiToSa da SilVa,  30 faBio GHaSSaN rEGo HoSN,  31 
GaBriEl coSTa da SilVa,  32 daVid GoMES coSTa,  33 PEdro EdNEi 
PorTal NETo,  34 TiaGo riBEiro dE SoUSa,  35 JHoNaTaN dUarTE 
GoMES,  36 iGor aZEVEdo dE oliVEira,  37 carloS TarciSio coUTo 
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BarroS,  38 WalacE SaNToS dE SENa,  39 alKiTro diViKiTro SilVa 
E SilVa,  40 rafaEl fErrEira MacEdo,  41 TaTiaNa dE alcaNTara 
PoNTES,  42 JUliaNNa loPES SarMENTo,  43 JordaNa ViToria SaNToS 
doS rEiS,  44 dHENNE fraNciSca fEiToSa liMa,  45 SaraH aSHlEY 
MESQUiTa GEMaQUE
PoLo oriXiMiNÁ
1 JalMir aQUiNo SilVa,  2 fErNaNdo dE SiQUEira SoUSa,  3 fraNciSco 
Tarcio GoMES dE SoUZa,  4 EdENilSoN dE SoUZa araUJo,  5 arilSoN 
SalES PoNTES,  6 EdilSoN MoNTEiro fariaS filHo,  7 cHarlES 
oliVEira BarroS,  8 rUaN ViNiciUS liMa dE SoUSa,  9 fraNciSco 
BaTiSTa fErrEira,  10 carloS alBErTo PicaNco ViEira,  11 aNdrE dE 
SoUSa PaTricio,  12 clodoaldo MariNHo rodriGUES,  13 dElVaNE 
dE aGUiar BriTo,  14 aNToNio SaMPaio fariaS JUNior,  15 fEliPE 
dE JESUS dE aZEVEdo VENTUra,  16 criSTiNEY SilVa dE aGUiar,  17 
ElESSoN loPES SilVa,  18 EdSoN KaUa dE liMa frEiTaS,  19 claUdio 
SilVa frEiTaS,  20 caio dE SoUSa PEdroSo,  21 adErlEY SilVa dE 
JESUS,  22 MaTHEUS fErNaNdES da rocHa,  23 rENaUld SoUSa 
oliVEira,  24 PaUl HEricK NoGUEira liMa,  25 THaYaN cHriSTiaN 
BaTiSTa dE alMEida,  26 ElViS aMaral diNiZ,  27 lEoNardo dE 
oliVEira rodriGUES,  28 lUcaS doS SaNToS BErNardES,  29 WilliE 
NElSoN SilVa PaZ,  30 JoSE carloS coSTa rodriGUES,  31 HYEGo 
rafa oliVEira SilVa,  32 Joao PaUlo da coNcEicao liMa,  33 cHarlES 
fEiToSa BENTES,  34 aldENcar GalUcio dE MElo JUNior,  35 laZaro 
GUEdES lEoN JUNior,  36 THiaGo aNdradE SaNTa roSa,  37 GioVaNE 
doS aNJoS airES,  38 PaUlo roBErTo dE oliVEira SilVa,  39 roGEr 
MUrilo da coSTa rEBElo,  40 MaTHEUS da SilVa loPES,  41 daNYllo 
WildrY crHiSTofHEr caSTro do NaSciMENTo,  42 PaUlo HENriQUE 
rodriGUES lEiTao,  43 ESTEPHaNiE MaYara coSTa MENdES,  44 
JUliaNa Maia liMa,  45 aliNE oliVEira da SilVa
PoLo ParaUaPeBas
1 carloS ViTor HolaNda NETo,  2 EValdo BaiMa doS SaNToS 
JUNior,  3 aQUiSaMEQUE dE MoraES fErrEira,  4 fEliPE BarroS dE 
SoUSa,  5 lUcaS TaVarES dE MacEdo riBEiro,  6 MarcElo SaNToS 
SilVa,  7 PaTricK fraNciSco GoMES doS SaNToS,  8 HENriQUE da 
cUNHa rodriGUES,  9 aNdErSoN MiGUEl carValHo da SilVa,  10 
MiriSValdo da coSTa alENcar,  11 rafaEl rodriGUES dE aNdradE,  
12 rENaTo da SilVa SilVa,  13 GUSTaVo SoUSa aNdradE,  14 
rodriGo NaSciMENTo MaToS,  15 PaBlo rUBEN BraSil coSTa,  16 
aNdrE araUJo MariNHo,  17 clEiToN SilVa dE alMEida,  18 odEMir 
liMa crUZ JUNior,  19 GEYffESoN rUaN da SilVa rodriGUES,  20 
KYariSoN dE carValHo raPoSo,  21 Joao PaUlo coSTa doS 
SaNToS,  22 HiGor MoNTEiro dE aNdradE doS SaNToS,  23 JoSE 
BErNardo da coSTa NETo,  24 WilliaM JUNior NEVES da coSTa,  
25 alESSaNdro GoNÇalVES da SilVa,  26 MUrilo liMa SaNToS,  27 
dalYSoN dE alENcar NUNES,  28 rEiNaldo MEdEiroS PErEira,  29 
cloViS oliVEira SilVa,  30 aNToNio MarcoS dE oliVEira frEiTaS,  
31 TaliSSoN raNGEl dE SoUSa,  32 MarcoS BrENdo rodriGUES 
ViEira,  33 THalliSoN doS SaNToS SilVa,  34 clEMESSoN claYVEr 
coSTa aZEVEdo,  35 JEaN carloS dE faria raMoS,  36 WElliGToN 
PErEira araUJo,  37 rafaEl PErEira dE SoUZa,  38 MaUricio SilVa 
fUrTado,  39 EdilaN BarBoSa da coSTa,  40 MaYcK dE oliVEira 
BarBoSa,  41 Joao alEXaNdrE dE Sa SaNToS,  42 MiGUEl SaMi cUNHa 
GoMES,  43 daNiEl JorGE da SilVa MarGalHo,  44 PEdro HENriQUE 
TENorio dE carValHo,  45 GilBErTo alVES GUiaro JUNior,  46 MaX 
MillEr dE SoUZa NaSciMENTo,  47 JordEilSoN da SilVa SoUSa,  48 
GlEiSoN doS SaNToS da SilVa,  49 BrUNo alaN BraNdao SilVa,  
50 VaNdESoN SoUSa cHaViTo,  51 aNToNio dUarTE dE Sa JUNior,  
52 fraNciSco dEodaTo SaNTiaGo alENcar NETo,  53 daNilo 
roliM SoUSa,  54 fEliPE liMa doS SaNToS,  55 GaBriEl aloNSo dE 
alMEida,  56 iTalo oliVEira SoBriNHo,  57 aNdrE MaTHEUS SilVa 
aZEVEdo,  58 fraNciSco dE SoUSa caBral,  59 aNToNE EVilaSio 
ModESTo GoMES,  60 JoSE carloS alVES dE SENa,  61 aNToNio alVES 
dE oliVEira JUNior,  62 WaNdErSoN caNTaNHEidE dE SoUZa,  63 
daNilSoN GiUBErTi filHo,  64 WaNdErSoN coSTa SilVa,  65 rENaTo 
raViEr PErEira oliVEira,  66 JEffErSoN SilVa SoUZa,  67 EliVElToN 
da SilVa,  68 iGor raVEllY oliVEira coSTa,  69 idENilToN MorEira 
doS SaNToS,  70 BENEdiTo PErEira dE oliVEira JUNior,  71 Joao 
PaUlo dE fraNca BarroS,  72 THiErrES doS SaNToS rodriGUES,  
73 rafaEl ValErio da SilVa,  74 EMiValdo GoMES dE oliVEira,  75 
lUcaS rafaEl SilVa MorENo,  76 daNiEl SoUZa liMa,  77 roMario 
SilVa dE SoUSa,  78 SUElToN riBEiro diaS,  79 Joao PEdro NEVES 
fErrEira,  80 KadSoN KEVEM SilVa SoUSa,  81 lEoNardo GoMES 
liMa,  82 MaYKo doUGlaS SoUTo NaSciMENTo,  83 laEl dE oliVEira 
caSTro,  84 JUlia cHriSTiNa SilVa doS SaNToS,  85 BrUNa riaMa 
da SilVa fErNaNdES,  86 fErNaNda SaNToS loPES,  87 GEoVaNa 
SilVa dE alENcar,  88 lUaNa GUiMaraES dE MoraES NEGri,  89 aNNE 
BEaTriZ SalES coSTa,  90 THalia dE SoUSa raMoS
PoLo caPaNeMa
1 iroSH WrYGUEri SaNToS,  2 JardESoN doS SaNToS ViaNa,  3 
railSoN dE araUJo liMa,  4 Eric raMoN aBrEU coElHo,  5 iUrY 
PErEira caldaS,  6 YHoorraNYS PErEira da SilVa,  7 MiGUEl 
SaNTaNa doS SaNToS GoNcalVES JUNior,  8 dEJEaN dE SoUSa 
liSBoa,  9 EdSoN lUiS MEdEiroS SiMoES,  10 Joao lUcaS SoUZa 
GoNcalVES,  11 SaMUEl MarTiNS dE SoUSa,  12 lailToN rodriGUES 
carria,  13 Joao PaUlo doS SaNToS SilVa,  14 lUiS carloS 
fErrEira doS SaNToS JUNior,  15 JoSE cESar dE alENcar filHo,  
16 VaNdErSoN VicTor cHaVES da SilVa,  17 JoSE ari MoUra MoiSES 
NETo,  18 PaUlo MiTio da SilVa UEda,  19 Joao airES BarroS NETo,  
20 rocHETaUo flaUBErT SilVa rEiS,  21 THiaGo fraZao doS SaNToS,  
22 PaUlo SalES dE SoUSa,  23 caio ViNiciUS GoNcalVES oliVEira,  
24 daVid da SilVa coNcEicao,  25 EVEraldo aciolE da SilVa,  26 
WESllEY Joao GoMES da SilVa,  27 raMoN aMoriM da SilVa,  28 

GUSTaVo aZEVEdo corrEa,  29 iSaiaS SaNToS PiNTo,  30 aMiNadaBE 
arrUda alMEida,  31 JoSE WElTSoN SoarES doS SaNToS,  32 Joao 
ViTor SMiTH TriNdadE,  33 alEXSaNdro aNdErSoN SiQUEira da 
SilVa,  34 VaNdErSoN SoUSa dE oliVEira,  35 rodriGo coSTa dE 
liMa,  36 lUcaS EdUardo dE MacEdo,  37 GaBriEl rUBENS dE SoUZa 
PiNHo,  38 WaNdErSoN BriTo da SilVa,  39 Joao ViTor aQUiNo 
BarrETo,  40 MaTHEUS rENaN do NaSciMENTo SilVa,  41 lUa SoUZa 
dE oliVEira,  42 MaTEUS PErEira dE SoUZa,  43 aUGUSTo NEVES 
dUarTE MilHoMES,  44 WESclEY SoUSa dE MEdEiroS,  45 VicTor 
PaTric aMoriM TorrES,  46 iSaac NaSciMENTo da SilVa,  47 PaUlo 
HENriQUE da SilVa SaNToS,  48 rUBENS dElla roVErE lEao NETo,  
49 lioN MaTHEUS cardoSo doS rEiS,  50 GaBriEl PaiXao dE liMa,  
51 VicTor BarroS liMa SPiNdola,  52 ViTor MicaEl PiNHEiro loPES,  
53 fraNciSco iGor dE oliVEira SilVa,  54 Joao WallacY oliVEira 
MarTiNS,  55 PEdro ViNiciUS raiol SilVa,  56 WElliNGToN coSTa 
da SilVa,  57 aNdrE fraNciSco da PaZ SilVa,  58 JoNaS fariaS doS 
SaNToS,  59 lEoNardo SoUZa lacErda,  60 roNald SilVa PErEira 
JUNior,  61 JEaN MorEira da SilVa,  62 THiaGo da coNcEicao 
BarradaS,  63 JadiElSoN PErEira do NaSciMENTo,  64 HErNaNdo 
VaGNEr BaTiSTa dE araUJo,  65 MaTEUS doS aNJoS lEal,  66 SilVio 
JUliaNo dE SoUZa TElES,  67 MiGUEl fiGUEirEdo dE oliVEira NETo,  
68 carloS adriaNo fErrEira do ValE,  69 GildErlaN PErEira da 
coNcEicao,  70 GaBriEl da SilVa SaNToS dE aSSiS,  71 JoSiEl JaQUES 
da coSTa,  72 JoSE GlEidSoN rESENdE da SilVa,  73 rUaN TairoN 
fErrEira dE aGUiar ( SUB JUdicE),  74 UliSSES da coSTa MacHado 
MaToS JUNior,  75 iTalo SoUSa liMa,  76 raiMUNdo MarloN PErEira 
dE oliVEira,  77 MarcoS VENiciUS GUiMaraES MaGNo,  78 EMaNUEl 
JoSE BriTo SoUSa araUJo,  79 ESTHEfESoN fariaS PErEira,  80 
WilliaN aSSUNcao TiMoTEo,  81 daNiEl SilVa da SilVa,  82 MarcoS 
ViNiciUS PiNTo aGUiar,  83 alaN da coSTa,  84 raiMUNdo SaMPaio 
loBaTo NETo,  85 GiUliaNE ViEira QUEiroZ,  86 dENiSE PErEira da 
SilVa,  87 flaVia do Socorro coSTa dE alMEida,  88 SYNNdY EMillY 
doS SaNToS fErrEira,  89 raiSSa THaYaNa SilVa doS SaNToS,  90 
dENiZE do roSario raBElo doS SaNToS
PoLo taiLÂNdia
1 alaN aUGUSTo coSTa PorTal,  2 PaUlo icaro PoMPEU da foNSEca,  
3 JEaN alEX dE frEiTaS caSTro,  4 GrEGorY WilSoN NEPoMUcENo dE 
caMPoS,  5 JUlio cESar ViaNa SaNToS,  6 MaTHEUS coElHo PraZErES,  
7 lUar dE SoUZa oliVEira,  8 GUSTaVo alVES dE MoUra,  9 JoSE 
NilToN ViaNa doS SaNToS (sub judice),  10 MaUricio da SilVa do aido,  
11 JoNilSoN da SilVa SaNToS,  12 faBricio SoUSa NaSciMENTo,  
13 carloS fErrEira SaNTaNa,  14 dENilSoN forTES oliVEira,  15 
dioNaTaN MiraNda cordoVil,  16 TiaGo da SilVa caBral,  17 lUiS 
alBErTo fErrEira MaciEl,  18 EdilSoN coSTa dE SoUZa JUNior,  19 
EdErSSoN MoNTEiro araUJo,  20 TiaGo crUZ PErEira,  21 PaUlo 
GlEiSoN TorrES doS SaNToS,  22 BEVErllY KElSoNN SilVa MoraES,  
23 Joao ViNiciUS SaNToS dE SoUSa,  24 EliaB SaNToS fEliSMiNo,  
25 MaGNo MENdES dE oliVEira,  26 GUilHErME HENriQUE dE SoUSa 
MorEira PESSoa,  27 daNiEl fErrEira MorEira,  28 doUGlaS coSTa 
dE aNdradE,  29 ViNiciUS doS SaNToS PoNTES,  30 GaBriEl alVES 
aMoriM,  31 HErBETE MoUra do NaSciMENTo,  32 ailSoN da SilVa 
rodriGUES JUNior,  33 Mario doS SaNToS dE aBrEU,  34 faBricio 
MENdES daS florES,  35 MarcUS MarloN SoUZa alVES,  36 EdUardo 
fraNciSco da cUNHa florES,  37 roMario MiraNda dE Sa,  38 
clEMilSoN SilVa MEdEiroS,  39 doUGlaS da crUZ SoUSa,  40 MicHEl 
alVES filHo,  41 JoSE dENilSoN riBEiro doS SaNToS,  42 MarcoS 
carMo coSTa,  43 EZEQUiEl riBEiro rodriGUES,  44 JaMES oTHoN 
da cUNHa filHo,  45 raiaNE da VEiGa GoNcalVES (sub judice).
art. 2º os alunos do curso de formação de Praças da Polícia Militar do 
Pará deverão se apresentar nos seus respectivos polos de formação, no dia 
17 de janeiro de 2022 (segunda – feira), às 07:00 horas, trajando 
camisa totalmente branca, calça jeans azul, tênis preto e meias brancas, 
para início do cfP/PM.
art. 3º os polos do curso de formação de Praças – cfP funcionarão nos 
seguintes endereços:
PoLo BeLÉM:
local: Quartel do centro de formação e aperfeiçoamento de Praças “cEl 
MorEira”, situado na av. Brigadeiro de Protásio, s/nº, acesso em frente ao 
HaNGar cENTro dE coNVENÇÕES & fEiraS da  aMaZÔNia.
bairro: Marco
PoLo saNta iZaBeL:
local: Quartel do 12º BPM, situado na rodovia Br 316, KM 40, s/nº (ao 
lado do Quartel do corpo de Bombeiros – cBMPa)
bairro: Santa Terezinha
PoLo castaNHaL:
local: Quartel do 5º BPM, situado na rodovia Br 316, KM 58, s/nº
bairro: Vale do apeú
PoLo MaraBÁ:
local: Quartel do 4º BPM, situado na rodovia Transamazônica, Km 04, s/n° 
bairro: Nova Marabá
PoLo ParaGoMiNas: 
local: Quartel do 19º BPM, av. das industrias, s/nº, bairro Jardim Bela 
Vista – Paragominas-Pa, cEP 68.627-370
PoLo coNceiÇÃo do araGUaia: 
local: Quartel do 22° BPM, av. araguaia n.° 150, Bairro Vila cruzeiro. 
cEP: 68.540-000 
complemento: em frente a rodoviária do município
PoLo rio Maria: 
local: Quartel 84º PEl, av. 14, s/n entre rua 7 e 8, próximo ao club 
andorinhas, Escola adão Mendes de abreu 
Setor remor 
cEP: 68530-000 
rio Maria-Pa
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PoLo itaitUBa: 
local: QUarTEl do 15º BPM, rodovia Transamazônica (Br 230), Nº 
709, Bairro: liberdade, itaituba/Pa. 
cEP: 68180-010
PoLo MosQUerio: 
Polo: Quartel do 25°BPM, av 16 de novembro, 941, Bairro chapéu 
Virado, distrito de Mosqueiro, Belém-Pa 
cep 66910-140
PoLo redeNÇÃo: 
Polo: Quartel do7°BPM, rua Sebastião alves da Silva, S/N, bairro alto 
Paraná 
cep: 68550-328 
redenção-Pa
PoLo BreVes: 
local: Endereço: av. rio Branco nº 642, entre rua cel José Portillo e 
rua dr. Teixeira da costa., bairro centro, cep: 68800-000
PoLo saNtarÉM: 
local: Quartel do 3º BPM, av. cuiabá, nº 2111Bairro caranazal 
cep: 68040-400 
Santarém-Pa
PoLo aLtaMira 
LOCAL: Quartel do16⁰ BPM, Av Tancredo Neves n° 5911, Bairro Jardim 
independente iii 
cep: 68372-222 
altamira-Pa
PoLo tUcUrUÍ:
local: Quartel do13º BPM, Bairro Santa Mônica rua f S/N Quartel do 
13º BPM
PoLo ParaUaPeBas: 
local: Quartel do 23º BPM, avenida f, Quadra Especial, S/N , bairro 
União - Parauapebas 
cEP: 68515000
PoLo soUre: 
local: Quartel do 8º BPM, End. 8a rua com 10a Travessa, s/n, bairro 
Matinha, Soure-Pa.
PoLo taiLÂNdia: 
local: Quartel da 6ª ciPM, av Natal n° 143, Bairro Novo, cep 68695-000 
Tailândia-Pa
PoLo BarcareNa:
local: Quartel do14° BPM, av. félix clemente Malcher, 15 - Vila dos 
cabanos, Bairro: Pioneiro, Barcarena, Pa, 68445-000
PoLo caPaNeMa: 
local: Quartel do 11º BPM, Tv. cesar Pinheiro, s/n° - centro, capanema, 
Pa, 68700-070
PoLo BraGaNÇa: 
local: Quartel do 33º BPM, Trav. Vigário Mota, s/n, centro - cEP 68600-
000, Bragança - Pa 
(ao lado da dEPol Bragança)
PoLo saLiNas: 
local: Quartel da 1ª ciPM, rua Miriça Santa Brígida S/N, Maçarico 
PoLo oriXiMiNÁ: 
local: Quartel da 12ª ciPM, Tv João Estumano n° 1281, Bairro sao 
Pedro, cep 68270-000 
oriximiná-Pa
PoLo aBaetetUBa: 
local: Quartel do 31º BPM - rodovia Pa 409 (Estrada de Beja), KM 01, 
Nº 2934, Mutirão.
PoLo roNdoN do ParÁ:
local: Quartel da 11° ciPM, localizado na  rua rio grande do sul, s/n , 
bairro centro. referência: ao lado da UNifESSPa.
PoLo MoNte aLeGre: 
local: Quartel do 18° BPM, rua desembargador ignácio Guilhon. S/N, 
bairro: cidade alta 
Monte alegre - Pá 
cep: 68.220-000
art. 4º Esta Portaria entra em vigor a contar do dia 17 de janeiro de 2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
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Portaria Nº 003/2022 – ssMrPc/PMPa, de 13 de JaNeiro de 2022
Matricula os candidatos habilitados no concurso Público para admissão ao 
Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará 
o comandante Geral da PMPa, no uso de suas atribuições legais que lhe 
são conferidas pela lei complementar nº 053, de 07 de fevereiro de 2006, 
especificamente as previstas no Art. 8º, I e IX; 
considerando a homologação da habilitação dos candidatos aprovados no 
concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia 
Militar do Pará, conforme foi tornado público por meio do Edital nº 004/
SSMrPc/2022 – cfo/PMPa, de 13 de janeiro de 2022;      
considerando o disposto na lei 6.626/04, no art. 37 – B, iV, que prevê o direito 
ao retorno à situação anterior no caso de pedido de desligamento do cfo.

resoLVe:
art. 1º ficam matriculados no cfo, a contar de 17 de janeiro 2022 as praças 
oriundas dos quadros da PMPa, abaixo relacionadas por terem sido aprovadas 
e habilitadas no concurso público de edital nº 001/ cfo/PM/2020.
MUNICÍPIO: MARITUBA (Instituto de Ensino de Segurança do Pará - IESP)
1  aNdErSoN liMa da SilVa; 2  alEX YoUSSEf loBaTo ESTUMaNo; 
3  adriaNo PorTilHo BarroSo, 4  SilMara criSTiNa PaNToJa dE 
MElo, 5 MoiSES ProGENio NoGUEira (sub judice), 6 Maria NaTaliNa 
NUNES caSTro, 7  ZildoMar SilVa dE SoUZa JUNior, 8 adElaildo 
MaXiMo dE oliVEira, 9  alcioMar corrEa da SilVa, 10  NaTaN 
frEiTaS GalVao filHo, 11 JoSE THiaGo rodriGUES da SilVa, 12  
raYaNNa alEXia oliVEira do ESPiriTo SaNTo corrEa ( SUB JUdicE), 
13 WESllEY GUiMarÃES dE SoUZa 14 JHoNNY HEBErT dE SoUZa 
fErrEira, 15,  GUSTaVo BalBiNo SoUZa da SilVa, 16  EliElSoN da 
SilVa SErra, 17  ValNiSE dE aSSiS rEiS, 18  Marcio PaUlo dalMacio 
loBo, 19  SaMUEl oliVEira dE oliVEira, 20  JUlia criSTiNE PEdroSo 
ESQUErdo, 21  THaliSoN oliVEira dE MoraiS, 22  ViNiciUS aUrElio 
roSa dE SoUZa, 23 JoSE HUGo BoTElHo MarQUES, 24  faBio MElo 
laUriNHo, 25 JaiME araUJo fEiToSa JUNior, 26  MarcUS ViNiciUS 
PErEira da coNcEicao, 27  Joao fEiToSa BarroS, 28  JESSica 
MoNTEiro MElo dE aTaidE, 29  aNa PaUla oliVEira da SilVa 
PacHEco (sub judice), 30 JoSE aUGUSTo MorEira cardoSo,  31  diEGo 
foNTENEllE NaSciMENTo cHaVES, 32 JoVaN HEillEr dE MiraNda 
SaNTiaGo, 33  rENaN WESlEY foNSEca dE oliVEira, 34  JEffErSoN 
lEMoS SaNToS, 35  EUclidES MaTHEUS da coSTa alVES, 36  HarriSoN 
BarBoSa NEVES, 37  EdioNES da coSTa coNcEicao, 38  railSoN dE 
oliVEira cariPUNa, 39 MarcElo cUNHa SaNToS, 40  MiKaEl coSTa 
dE SoUSa, 41  iTalo MaGNo rodriGUES loBo, 42  ildEMarcio TadEU 
SilVa lEiTE, 43  railloN BoTElHo SilVa, 44 JHoNaTHaN PErEira dE 
carValHo, 45  JoNH lENNoN PErEira SoBriNHo da SilVa, 46  Joao 
UcHoa da SilVa JUNior, 47 aNdErSoN lUiZ SiQUEira MarQUES.   
art. 2º as praças elencadas no artigo anterior passam à condição de 
Aluno Oficial (praça especial). 
Art. 3º Durante o Curso de Formação Oficiais, os policiais militares re-
lacionados no art. 1º desta Portaria poderão solicitar seu desligamento, 
respeitadas as prescrições da lei do Serviço Militar, ensejando o seu 
retorno à situação anterior,  quando oriundos do efetivo da PMPa.
Art. 4º Os Alunos do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do 
Pará, deverão se apresentar na academia de Polícia Militar “cel fontoura”, 
localizada na rodovia Br – 316, km 13, bairro União, município de Marituba 
– Pa, no dia 17 de janeiro de 2022 (segunda – feira), às 07:00 horas, 
trajando camisa totalmente branca, calça jeans azul, tênis preto e meias 
brancas, para início do cfo/PM.
art. 5º: Esta Portaria entra em vigor a contar do dia 17 de janeiro de 2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará 

Protocolo: 751070

..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 001/2022/Gab. Diretor/FASPM –  
objetivo: Por ter seguido em virtude da necessidade de condução do cB 
PM rG 38307 SidNEY SilVa do roSário e sua cônjuge, a sra. lUciaNa 
SilVa da foNSEca para acompanhamento da filha do casal, a menor 
BiaNca lETicia da foNSEca do roSário, a qual realiza tratamento 
de lábios leporinos. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Tucuruí-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: dia 10 de dezembro 
de 2021; Quantidade de diárias: 01 diária de alimentação na categoria 
“B”; Servidor: cB PM rG 37875 adalBErTo MoraiS doS SaNToS; cPf: 
817.637.782-15, no Valor: r$ 126,60. ordENador: MoiSÉS coSTa da 
coNcEiÇÃo; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS 
aPÓS a daTa dE rEcEBiMENTo do Valor.

Protocolo: 750667
Portaria Nº 002/2022/Gab. Diretor/FASPM –  
objetivo: Por ter seguido em virtude da necessidade de condução do 2° 
SGT PM rG 19291 Eraldo coSTa oliVEira e sua cônjuge, a sra. cirENE 
BarroS fErrEira para consulta na clínica ioB. fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; destino: Belém-
Pa; Período: nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2021; Quantidade 
de diárias: 03 diárias de alimentação na categoria “B”; Servidor: cB PM 
rG 37875 adalBErTo MoraiS doS SaNToS; cPf: 817.637.782-15, 
no Valor: r$ 379,80. ordENador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo; 
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE 
rEcEBiMENTo do Valor.

Protocolo: 750670
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Portaria Nº 003/2022/Gab. Diretor/FasPM –  
objetivo: Por ter seguido em virtude da necessidade de apoio veicular para 
a dependente NATHALHA DA COSTA RODRIGUES, filha do associado CB 
PM rG 39387 MaiKo dE SoUSa liMa até o Hospital Universitário Betina 
ferro. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Barcarena-Pa; destino: Belém-Pa; Período: no dia 21 de dezembro de 
2021; Quantidade de diárias: 01 diária de alimentação na categoria 
“B”; Servidor: SGT PM rG 25607 Marialdo BENEdiTo do Socorro 
doS aNJoS rodriGUES; cPf: 333.219.492-53; no Valor: r$ 131,88. 
ordENador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo; PraZo Para PrESTaÇÃo 
dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rEcEBiMENTo do Valor.

Protocolo: 750672
Portaria Nº 004/2022/Gab. Diretor/FASPM –  
objetivo: Por ter seguido em virtude da necessidade de condução do 
2° SGT PM rG 19291 Eraldo coSTa oliVEira e sua cônjuge, a sra. 
cirENE BarroS fErrEira para realização de cirurgia na clínica ioB. 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: nos dias 26, 27 e 28 de dezembro de 
2021; Quantidade de diárias: 03 diárias de alimentação na categoria 
“B”; Servidor: cB PM rG 37875 adalBErTo MoraiS doS SaNToS; cPf: 
817.637.782-15, no Valor: r$ 379,80. ordENador: MoiSÉS coSTa da 
coNcEiÇÃo; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS 
aPÓS a daTa dE rEcEBiMENTo do Valor.

Protocolo: 750673
Portaria Nº 005/2022/Gab. Diretor/FASPM –  
objetivo: Por ter seguido em virtude da necessidade de apoio veicular para 
a dependente NATHALHA DA COSTA RODRIGUES, filha do associado CB 
PM rG 39387 MaiKo dE SoUSa liMa, até o Hospital oncológico infantil 
octávio lobo. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Barcarena-Pa; destino: Belém-Pa; Período: nos dias 22, 23, 28 e 30 de 
dezembro de 2021; Quantidade de diárias: 04 diárias de alimentação na 
categoria “B”; Servidor: SGT PM rG 21570 lEoNiTo JESUS do rÊGo; 
cPf: 394.840.922-68, no Valor: r$ 527,52. ordENador: MoiSÉS coSTa 
da coNcEiÇÃo; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS 
aPÓS a daTa dE rEcEBiMENTo do Valor.

Protocolo: 750676
Portaria Nº 006/2022/Gab. Diretor/FASPM –  
objetivo: Por ter seguido em virtude da necessidade de condução do 
3° SGT PM rr rG 11477 Joao rodriGUES GUErrEiro PiNTo, para 
acompanhamento na consulta de sua esposa a Sra. SilVEMEriS da SilVa 
MUNiZ PiNTo, no Hospital Saúde da Mulher. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 
nos dias 04 e 05 de Janeiro de 2022; Quantidade de diárias: 02 diárias 
de alimentação na categoria “B”; Servidor: cB PM rG 37875 adalBErTo 
MoraiS doS SaNToS; cPf: 817.637.782-15, no Valor: r$ 253,20. 
ordENador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo; PraZo Para PrESTaÇÃo 
dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rEcEBiMENTo do Valor.

Protocolo: 750681
..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará comu-
nica que realizará o Processo Licitatório abaixo descrito:
Pregão Eletrônico SrP nº 031/2021, modo de disputa aBErTo/fEcHado, 
tipo MENor PrEÇo Por iTEM, valor global estimado r$ 3.734.810,40.
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE áGUa Mi-
NEral Para aÇÕES dE rESPoSTa EM SiTUaÇÃo dE EMErGÊNciaS E/oU 
calaMidadES PÚBlicaS dEcrETadaS No ESTado do Pará.
Pregoeiro titular: TcEl QoBM MoiSÉS TaVarES MoraES
Pregoeira substituta: caP QoBM rENaTa dE aViZ BaTiSTa
data de abertura: 26/01/2022, às 09h30 (horário de Brasília).
Entrega do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br, www.compraspa-
ra.pa.gov. br e www.bombeiros.pa.gov.br.
Belém, 13 de Janeiro de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 750901

..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 52/2022-GaB/dGPc/cedÊNcia
Belém, 12 de Janeiro de 2022
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2020/8861716, 
por meio do qual o Excelentíssimo Senhor Ualame fialho Machado, Se-
cretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social, solicita a cessão 
do servidor NilSoN NEVES SilVa, investigador de Polícia civil, Matrícula 
nº 5886724, para SEGUP/Pa,
coNSidEraNdo que a cessão do servidor em questão é excepcional às 
regras do decreto nº 795, de 29 de maio de 2020, pelo que foi analisada 
à luz do que dispõe o artigo 12 do referido dispositivo, consta nos autos 
a manifestação da Excelentíssima Secretária de Estado de planejamento 
e administração, bem como a autorização da cessão pelo período de 04 
(quatro) anos, exarada pelo Excelentíssimo chefe da casa civil da Gover-
nadoria do Estado,
r E S o l V E: i - cEdEr o servidor NilSoN NEVES SilVa, investiga-
dor de Polícia civil, Matrícula nº 5886724, para a Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social - SEGUP, pelo período de 04 (quatro) 
anos, com ônus o cedente, sem reembolso, a contar de 12/01/2022 até 
10/01/2026, em conformidade com o decreto Estadual nº 795, de 29 de 
maio de 2020;
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.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil
* Republicado por ter saído com incorreção, no DOE Nº 34.828, de 
13/01/2022.

Protocolo: 750705

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato n°001/2022-Pc/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n°013/2021.
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
EMPrESa NacioNal coNSTrUÇÃo & SErViÇoS TÉcNicoS EirEli. cNPJ 
nº 02.934.270/0001-03.
data da assinatura: 05/01/2022.
Vigência: inicia-se na data de sua assinatura, encerrando-se em 12 (doze) meses.
Valor: r$ 2.215.846,11 (dois milhões e duzentos e quinze mil oitocentos e 
quarenta e seis reais e onze centavos).
objeto: Prestação de Serviços Eventuais de Manutenção Predial, Preven-
tiva d corretiva, com fornecimento de Material, Mão de obra e Equipa-
mentos, para atender esta Polícia civil nas Unidades situadas na região 
Metropolitana de Belém.
Processo nº 2021/372336.
orçamento: 40101.06.122.1297.8338.339039.0101.
contratada: EMPrESa NacioNal coNSTrUÇÃo & SErViÇoS TÉcNicoS EirEli.
Endereço da contratada: Tv. angustura, nº 822, Sacramenta – Belém/Pa, 
(91) 3224-4443, e-mail: laercio.salles@nacionalconstrucoes.com.br
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 750981
..

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
Termo aditivo: 3. contrato: 006/2020. Partes: Polícia civil do Estado do 
Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. crEdicar locadora dE VEÍcUloS 
LTDA. CNPJ nº 22.257.109/0001-41. Classificação do Objeto: Prorrogação 
da vigência do contrato por mais 12 meses e reajuste de 4,5%. data da 
assinatura: 07/01/2022. ViGÊNcia: 07/01/2022 à 07/01/2023. orçamento: 
funcional Programática Elemento de despesa fonte de recurso origem do 
recurso. 6.181.1502.8266.339033.0101 e Pi 1050008266c. Estadual. Proc. 
nº 2021/1442070. contratado: crEdicar locadora dE VEÍcUloS lTda. 
Endereço: rua cristiano Moreira Sales, nº 42, Bairro: Estoril, cEP: 30.494-
360, Belo Horizonte/MG. ordenador: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. 
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa. republicado por ter 
saído com incorreção no doE Nº 34.827 de 12 de Janeiro de 2022.

Protocolo: 750740
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..

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria N° 027/22-GaB/dGPce-Pa de 13 de JaNeiro de 2022
o dirETor-GEral, EM EXErcicio, da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 
usando das atribuições legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n 
publicado no doE Nº 34.814 de 29.12.2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, a lei 6.282/00 e o Processo n° 
2021/825224 e 2022/14816.
r E S o l V E:
diSTraTar a pedido o servidor arlEN MarTiNS BraGa do cargo de Perito 
Médico Legista, matrícula nº 5956988 /1, lotado nesta Policia Cientifica do 
Pará - PcP, a contar de 01.08.2021.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 13 de Janeiro de 2022.
HiNToN BarroS cardoSo JUNior
Perito Médico legista
Diretor-Geral da Policia Científicas do Pará, Em Exercício.

Protocolo: 750664
Portaria N° 028/22-GaB/dGPcP de 13 de JaNeiro de 2022
o dirETor-GEral, EM EXErcicio, da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 
usando das atribuições legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n 
publicado no doE Nº 34.814 de 29.12.2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, lei n° 6.282 de 19.01.00 e o 
Processo. N° 2022/40811.
rESolVE:
designar o servidor MaUro MarcElo fUrTado rEal, Perito Médico legista, 
matrícula n° 5205115/ 1, para responder pela coordenação de Pericias no 
Vivo, GEP-daS-011.4, no período de 01.01.2022 a 30.01.2022, em virtude 
de férias do titular do cargo. (MarcElo aYaN fErrEira, Mf: 54180325 / 4).
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 13 de Janeiro de 2022.
HiNToN BarroS cardoSo JUNior
Perito Médico legista
Diretor-Geral da Policia Científicas do Pará, Em Exercício.

Protocolo: 750665
Portaria N° 029/22-GaB/dGPcP de 13 de JaNeiro de 2022
o dirETor-GEral, EM EXErcicio, da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 
usando das atribuições legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n 
publicado no doE Nº 34.814 de 29.12.2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, lei n° 6.282 de 19.01.00 e o 
Processo. N° 2022/41399.
rESolVE:
designar o servidor JacilENE SiQUEira araGao, auxiliar Técnico de Pe-
ricias, matrícula n° 5205115/ 1, para responder pela Gerência de Trau-
matologia, GEP-daS-011.3, no período de 01.11.2021 a 30.11.2021, em 
virtude de férias do titular do cargo. (cElESTE rodriGUES HoriGUcHi, 
Mf: 5205212 /1).
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 13 de Janeiro de 2022.
HiNToN BarroS cardoSo JUNior
Perito Médico legista
Diretor-Geral da Policia Científicas do Pará, Em Exercício.

Protocolo: 750666
.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria N° 026/22-GaB/dGcPcrc de 12 de JaNeiro de 2022
o dirETor-GEral, EM EXErcicio, da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 
usando das atribuições legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n 
publicado no doE Nº 34.814 de 29.12.2021.
coNSidEraNdo os termos do Processo n° 2020/700834;
coNSidEraNdo os termos da lei complementar n° 077/2011, de 
28.09.91, que autoriza a contratação de pessoal para atender necessidade 
temporária de excepcional interesse público.
r E S o l V E:
contratar por tempo determinado no período de 11.01.2022 a 10.01.2023, 
SaMUEl MoNTEiro doS SaNToS para exercer as funções do cargo de 
Motorista, em caráter de substituição o servidor daNiEl daNiEl MiSSaEl 
GoMES liMa não acarretando acréscimo de despesa ao erário, autorizada 
em 08.01.2021 através do Processo Nº 2020/700834.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 12 de Janeiro de 2022.
HiNToN BarroS cardoSo JUNior
diretor-Geral em exercício

Protocolo: 750952

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 006/2022 – PcP
oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na aquisição de material 
de consumo permanente, para de atender as necessidades desta sede da 
Polícia Científica do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 13/01/2022.
Valor: r$ 15.400,00 (Quinze mil e quatrocentos reais).
ViGÊNcia: 13/01/2022 a 12/01/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 060/2021 – cPcrc.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PlaNo iNTErNo: 1050008268c; PTrES: 
858268; NaTUrEZa da dESPESa: 339030; foNTE: 0101; aÇÃo: 232423.
coNTraTado: a empresa QUalY coMErcial EirEli, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o n° 11.301.724/0001-91, estabelecida à rua Escorpião, 230, Bairro: 
Serra Verde – Passos/MG. cEP 37901-304.
ordENador dE dESPESaS: Hinton Barros cardoso Junior.

Protocolo: 750668
.

diÁria
.

Portaria n°. 1898/ 2021
riTEl JorGE carValHo alMEida 
MaTrÍcUla: 57190558 
carGo: assistente administrativo
YUrE dE SoUSa liMa
MaTrÍcUla: 5920444/2 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 16/12/2021 a 17/12/2021 
oBJETiVo: lEVar MaTEriaiS dE PEricia..
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 750915
Portaria n°. 1848/ 2021 
EliZaBETH Maria PErEira fErrEira 
MaTrÍcUla: 5463645/3 
carGo: Psiquiatra
cidadE: alTaMira - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 25/11/2021 a 26/11/2021 
oBJETiVo: rEaliZar EXaMES MÉdico lEGaiS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1859/ 2021 MarceLo da siLVa e siLVa 
MaTrÍcUla: 57193954/1
carGo: Motorista
cidadE: ParaGoMiNaS - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 25/11/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1852/ 2021
aNToNio raNilSoN BraGa da SilVa 
MaTrÍcUla: 5955834/1 
carGo: auxiliar operacional
fraNciSco GlEYB MoNTEiro da SilVa 
MaTrÍcUla: 5955851/1 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: coNcÓrdia do Pará - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 03/12/2021 
oBJETiVo: realizar remoção cadavérica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1854/ 2021 
EliZaBETH Maria PErEira fErrEira 
MaTrÍcUla: 5463645/3 
carGo: Psiquiatra
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 27/10/2021 a 28/10/2021 
oBJETiVo: realização de exames médicos .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 750865
Portaria n°. 1856/ 2021 
MaiK NEVES da crUZ 
MaTrÍcUla: 5892890 
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 30/11/2021 a 01/12/2021 
oBJETiVo: coNdUZir VEicUlor.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1811/ 2021
lENaY ViEira da coSTa 
MaTrÍcUla: 5950763 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 22/11/2021 a 26/11/2021 
oBJETiVo: ParTiciPar dE cUrSo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1827/ 2021
lENaY ViEira da coSTa 
MaTrÍcUla: 5950763 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 29/11/2021 a 03/12/2021 
oBJETiVo: ParTiciPar do cUrSo dE EXEcUÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria n°. 1629/ 2021
clEBErToN SaNToS MENdES 
MaTrÍcUla: 5958632 
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 08/11/2021 a 12/11/2021 
oBJETiVo: Participar de curso.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 750867
Portaria n°. 1833/ 2021 
roBErTo dE SoUSa alEiXo 
MaTrÍcUla: 57217742 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 15/12/2021 a 16/12/2021 
oBJETiVo: aUXiliar NaS NEcroPSiaS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1838/ 2021 
ádSoN WENdEr dE JESUS SoUSa TErTUliNo cic: 513.695.832-49
MaTrÍcUla: 54187218/4
carGo: Perito criminal
fraNK WallacE MarQUES 
MaTrÍcUla: 57210937/2
carGo: Motorista
VailSoN TEiXEira da SilVa
MaTrÍcUla: 5895912/1 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: MoNTE alEGrE - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 19/11/2021 a 22/11/2021 
oBJETiVo: realizar pericias divesas .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 750869
Portaria n°. 1843/ 2021 
JoÃo EliaS NoGUEira da SilVa 
MaTrÍcUla: 54188042/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 02/12/2021 
oBJETiVo: realizar Pericia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1887/ 2021 
EliZEU riBEiro da SilVa 
MaTrÍcUla: 57209006 
carGo: Motorista
JoSÉ iVaNildo da coSTa NaVEGaNTES 
MaTrÍcUla: 5205239/1 
carGo: Médico legista
SEBaSTHYaN STEYNNE PiMENTEl oliVEira 
MaTrÍcUla: 5955868 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BENfica - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 03/12/2021 
oBJETiVo: realizar exumação.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1888/ 2021 
iZaEl dE carValHo ViaNa 
MaTrÍcUla: 5955630/1 
carGo: auxiliar operacional
PaBlo Y caSTro 
MaTrÍcUla: 5889186/1 
carGo: Perito criminal
Valdir riBEiro SilVa 
MaTrÍcUla: 54181634/4
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BoM JESUS TocaNTiS - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 02/12/2021 a 03/12/2021 
oBJETiVo: realizar pericia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1894/ 2021 
Maria do Socorro dE JESUS oliVEira dE alMEida 
MaTrÍcUla: 3228843/2 
carGo: Perito criminal
PaUlo aUGUSTo PiNHEiro dE MElo JUNior 
MaTrÍcUla: 5943415-1
carGo: Motorista
roSYWaldo NaZarENo caNTUária da SilVa fErrEira
MaTrÍcUla: 5847214/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: caSTaNHal - Pa
diáriaS: meia PErÍodo: 19/11/2021 
oBJETiVo: ParTiciPar da EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 750713
Portaria n°. 1885/ 2021 
NilSoN cÉSar corrÊa PadilHa 
MaTrÍcUla: 54187631/1
carGo: Perito criminal
rafaEl NaSciMENTo dE oliVEira 
MaTrÍcUla: 5897977/1 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: SÃo fEliX do XiNGÚ - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 29/11/2021 a 03/12/2021 
oBJETiVo: Participar da equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria n°. 1886/ 2021 
roSaNa criSTiaNE da SilVa MoNTEiro 
MaTrÍcUla: 54187970/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 11/12/2021 a 12/12/2021 
oBJETiVo: realizar pericias.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1825/ 2021 
roBErTo dE SoUSa alEiXo 
MaTrÍcUla: 57217742 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 07/12/2021 a 08/12/2021 
oBJETiVo: aUXiliar NaS NEcroPSiaS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1845/ 2021 
TarciSio aNdrE aMoriM dE carValHo
MaTrÍcUla: 5888915 
carGo: Perito criminal
cidadE: Vila aMEricaNo dE SaNTa iZaBEl - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 04/12/2021 
oBJETiVo: Ministrar curso.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 750712
Portaria n°. 1636/ 2021 
BrUNo alEXaNdrE ScalcoN 
MaTrÍcUla: 5958535 
carGo: Perito criminal
roBSoN WENdEl doS PraZErES cUNHa 
MaTrÍcUla: 5958542/1 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS 
MaTrÍcUla: 5892889/1 
carGo: Motorista
cidadE: aNaPU - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 02/11/2021 a 03/11/2021 
oBJETiVo: realizar pericia veicular.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1635/ 2021 
BrUNo alEXaNdrE ScalcoN 
MaTrÍcUla: 5958535 
carGo: Perito criminal
MaiK NEVES da crUZ 
MaTrÍcUla: 5892890 
carGo: Motorista
roBSoN WENdEl doS PraZErES cUNHa 
MaTrÍcUla: 5958542/1 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: SEM. JoSÉ PorfÍrio - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 04/11/2021 a 05/11/2021 
oBJETiVo: realizar pericias veicular.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1360/ 2021 
JoNES MoTa SaNToS 
MaTrÍcUla: 5342414/2 
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: meia PErÍodo: 22/09/2021 
oBJETiVo: realizar coleta de material biológico .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1519/ 2021
JUliaNa NEUMaNN MaTEUS 
MaTrÍcUla: 5895322/1 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
roSENir fiGUEirEdo da SilVa 
MaTrÍcUla: 5891680/1 
carGo: assistente administrativo
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 24/10/2021 a 30/10/2021 
oBJETiVo: Participar de curso.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 750731
Portaria n°. 1907/ 2021 
aYrToN alEXaNdrE aNdradE folHa
MaTrÍcUla: 5958507/1 
carGo: Perito criminal
lUiZ fErNaNdo loBaTo da SilVa 
MaTrÍcUla: 5936827 
carGo: Perito criminal
MarcElo MoraES 
MaTrÍcUla: 54185853/1
carGo: Perito criminal
roBErTa dE frEiTaS GodoY
MaTrÍcUla: 5958210 
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 02 (duas) PErÍodo: 05/10/2021 a 09/10/2021 
oBJETiVo: ParTiciPar dE cUrSo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria n°. 1881/ 2021 
aNToNio carloS riBEiro da SilVa 
MaTrÍcUla: 5941895-1
carGo: Motorista
orlaNdo SalGado GoUVÊa 
MaTrÍcUla: 5463530/1 
carGo: Perito criminal
rodriGo coSTa fErrEira 
MaTrÍcUla: 5889988 
carGo: administrador
cidadE: BarcarENa - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 23/11/2021 
oBJETiVo: rEaliZar PEricia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 750725
Portaria n°. 1905/ 2021 
JoaQUiM BaTiSTa frEiTaS dE araÚJo 
MaTrÍcUla: 5156823/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 11/10/2021 a 14/10/2021 
oBJETiVo: realizar pericias.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1903/ 2021 
BrUNo alEXaNdrE ScalcoN 
MaTrÍcUla: 5958535 
carGo: Perito criminal
roBSoN WENdEl doS PraZErES cUNHa 
MaTrÍcUla: 5958542/1 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: MEdicilaNdia - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 08/12/2021 a 09/12/2021 
oBJETiVo: realizar pericia veicular.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1900/ 2021 
aNToNio carloS SilVa dE frEiTaS 
MaTrÍcUla: 57229910/2
carGo: coordenador
MaYara criSTiNY cardoSo doS SaNToS 
MaTrÍcUla: MaT: 
carGo: agente administrativo
cidadE: caSTaNHal - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 17/12/2021 a 20/12/2021 
oBJETiVo: ViSiTa TÉcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1637/ 2021 
BrUNo alEXaNdrE ScalcoN 
MaTrÍcUla: 5958535 
carGo: Perito criminal
roBSoN WENdEl doS PraZErES cUNHa
MaTrÍcUla: 5958542/1 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS 
MaTrÍcUla: 5892889/1 
carGo: Motorista
cidadE: UrUará - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 29/10/2021 a 30/10/2021 
oBJETiVo: realizar perícia veícular.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 750727
Portaria n°. 1891/ 2021 
EriKa fariNEli 
MaTrÍcUla: 54189151/2
carGo: Perito criminal
iGor SilVa NaZário 
MaTrÍcUla: 5942990-1
carGo: Motorista
laUro MEdiNa ViaNa 
MaTrÍcUla: 5146666/2 
carGo: Perito criminal
cidadE: oUrÉM - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 30/11/2021 
oBJETiVo: Participar da equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1812/ 2021 
EdNa Maria MENdES PErEira 
MaTrÍcUla: 5449626/1 
carGo: Perito criminal
liliaN JaNE arGolo ParEdES 
MaTrÍcUla: 5129990/1 
carGo: Perito criminal
MUllEr BrENo dE SoUSa oEiraS 
MaTrÍcUla: 6403822 
carGo: Motorista
cidadE: SoUrE - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 26/11/2021 a 28/11/2021 
oBJETiVo: operação verão.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria n°. 1901/ 2021
HiNToN BarroS cardoSo JÚNior 
MaTrÍcUla: 5205255/1 
carGo: Médico legista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 17/12/2021 a 20/12/2021 
oBJETiVo: ViSiTa TÉcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1819/ 2021
MarcElo MoraES
MaTrÍcUla: 54185853/1
carGo: Perito criminal
YUrE dE SoUSa liMa 
MaTrÍcUla: 5920444/2 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 02/12/2021 a 03/12/2021 
oBJETiVo: lEVar MaTEriaiS dE PEricia Para o cPc-rc dE BElÉM.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 750717
Portaria n°. 1534/ 2021 
roMUlo roSSiNE doS SaNToS BriTo 
MaTrÍcUla: 5952549 
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 27/12/2021 a 31/12/2021 
oBJETiVo: realizar perícias diversas.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1920/ 2021 
lEiliaNE carValHo PiNHEiro 
MaTrÍcUla: 5898775 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 17/12/2021 a 20/12/2021 
oBJETiVo: Visita Técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1921/ 2021
JoaQUiM BaTiSTa frEiTaS dE araÚJo 
MaTrÍcUla: 5156823/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 15 1/2 (Quize e meia) PErÍodo: 17/11/2021 a 02/12/2021 
oBJETiVo: realizar visita tecnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1923/ 2021 
aNTÔNio Marcio fEliX liNo 
MaTrÍcUla: 5908827 
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 22/11/2021 
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 750738
Portaria n°. 1774/ 2021 
iGor SilVa NaZário 
MaTrÍcUla: 5942990-1
carGo: Motorista
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 22/11/2021 
oBJETiVo: conduzir veiculo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1822/ 2021 
EdÊMia dE fáTiMa dE oliVEira NUaYEd 
MaTrÍcUla: 732443/2 
carGo: Perito criminal
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 17/12/2021 a 19/12/2021 
oBJETiVo: realizar pericias.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1817/ 2021 
cYNTHia dE NaZarE PorTilHo rocHa PaNToJa 
MaTrÍcUla: 5946874 
carGo: chefe de Gabinete
fraNciSco JoSÉ SoUZa SaNToS 
MaTrÍcUla: 5832500/1 
carGo: Perito criminal
iSaBEla NaZarÉ doS SaNToS BarrETo
MaTrÍcUla: 57215572 
carGo: Perito criminal
cidadE: BraSilia
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 26/11/2019 a 30/11/2021 
oBJETiVo: ParTcicPaÇÃo Na cEriMÔNia EM HoMENaGEM ao 17º aNiVErSário
da forÇa NacioNal.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1652/ 2021 
PriScilla fErNaNda rEiS 
MaTrÍcUla: 5958383 
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaGoMiNaS - Pa
diária: 16 1/2 (dezesseis e meia) PErÍodo: 15/12/2021 a 31/12/2021 
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 750735



diário oficial Nº 34.830  67Sexta-feira, 14 DE JANEIRO DE 2022

Portaria n°. 1820/ 2021 
EdÊMia dE fáTiMa dE oliVEira NUaYEd 
MaTrÍcUla: 732443/2 
carGo: Perito criminal
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 03/12/2021 a 05/12/2021 
oBJETiVo: rEaliZar PEriciaS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1916/ 2021 
MUllEr BrENo dE SoUSa oEiraS 
MaTrÍcUla: 6403822 
carGo: Motorista
orlaNdo SalGado GoUVÊa 
MaTrÍcUla: 5463530/1 
carGo: Perito criminal
rodriGo coSTa fErrEira 
MaTrÍcUla: 5889988 
carGo: administrador
cidadE: BarcarENa - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 07/12/2021 
oBJETiVo: ViSiTa TÉcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1914/ 2021 
JoNaTaS PorTilHo dE MElo
MaTrÍcUla: 59418821-1
carGo: Motorista
lEoNardo JoSÉ fiGUEira ParadEla 
MaTrÍcUla: 5843405/1 
carGo: Perito criminal
roSYWaldo NaZarENo caNTUária da SilVa fErrEira 
MaTrÍcUla: 5847214/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: BarcarENa - Pa
diáriaS: meia PErÍodo: 07/12/2021 
oBJETiVo: ViSiTa TÉcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1911/ 2021 
aNdErSoN HaGE oda 
MaTrÍcUla: 5920378 
carGo: Motorista
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 07/12/2021 
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 750742
Portaria n°. 1911/ 2021 
aNdErSoN HaGE oda 
MaTrÍcUla: 5920378 
carGo: Motorista
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 07/12/2021 
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1912/ 2021 
rodriGo coSTa fErrEira 
MaTrÍcUla: 5889988 
carGo: administrador
cidadE: BarcarENa - Pa
diária: meia PErÍodo: 16/12/2021 
oBJETiVo: Visita técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1909/ 2021 
JoSUÉ MaToS GUErrEiro 
MaTrÍcUla: 57195110/1
carGo: Motorista
SYlVio cEZar cardoSo dE caSTro lEÃo 
MaTrÍcUla: 54188034/1
carGo: Perito criminal
cidadE: STa.iZaBEl do Pará - Pa
diáriaS: meia PErÍodo: 09/12/2021 
oBJETiVo: ViSiTa TÉcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1910/ 2021 
criSTiNa NEVES foNSEca 
MaTrÍcUla: 5157463/2 
carGo: Perito criminal
JorGE lUiZ coNcEiÇÃo rodriGUES 
MaTrÍcUla: 57195375/1
carGo: Motorista
roBErTa PaTricia doS SaNToS TaVarES 
MaTrÍcUla: 5894894 
carGo: Perito criminal
cidadE: S.caETaNo odiVElaS - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 07/12/2021 
oBJETiVo: ViSiTa TÉcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 750748
Portaria n°. 1722/ 2021 
BENEdiTo lEÃo GoNZaGa 
MaTrÍcUla: 5233291/2 
carGo: Perito criminal
dUrVal PoNTES fErrEira 

MaTrÍcUla: 5187990/2 
carGo: Perito criminal
ViTor lEoNardo dE lUcENa SoUZa 
MaTrÍcUla: 5897542 
carGo: Motorista
cidadE: PacaJá - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 15/11/2021 a 16/11/2021 
oBJETiVo: oPEraÇÃo aMaZÔNia ViVa faSE 18.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1744/ 2021 
BoaNErGES BENaioN dE NaZarÉ 
MaTrÍcUla: 71846/1 
carGo: Gerente
Jadir aTaÍdE doS SaNToS 
MaTrÍcUla: 5325013/1 
carGo: Perito criminal
raiMUNdo NoNaTo do NaSciMENTo alMEida 
MaTrÍcUla: 5417031/2 
carGo: Perito criminal
cidadE: BaiÃo - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 26/10/2021 a 29/10/2021 
oBJETiVo: realização de reprodução simulada.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1798/ 2021 
lUcaS alENcar doS SaNToS 
MaTrÍcUla: 5922383 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 17/11/2021 a 19/11/2021 
oBJETiVo: conduzir veiculo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1789/ 2021 
raMoN fUrTado dE PaUla 
MaTrÍcUla: 5955859 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 21/11/2021 a 23/11/2021 
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 750755
Portaria n°. 1917/ 2021 
JoNaTaS PorTilHo dE MElo 
MaTrÍcUla: 59418821-1
carGo: Motorista
rodriGo coSTa fErrEira 
MaTrÍcUla: 5889988 
carGo: administrador
roSYWaldo NaZarENo caNTUária da SilVa fErrEira 
MaTrÍcUla: 5847214/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: BarcarENa - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 09/12/2021 
oBJETiVo: ViSiTa TÉcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1913/ 2021 
dUrVal PoNTES fErrEira 
MaTrÍcUla: 5187990/2 
carGo: Perito criminal
JorGE lUiZ coNcEiÇÃo rodriGUES 
MaTrÍcUla: 57195375/1
carGo: Motorista
cidadE: MoJÚ - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 30/11/2021 a 01/12/2021 
oBJETiVo: ViSiTa TÉcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1823/ 2021 
roBErTo dE SoUSa alEiXo
MaTrÍcUla: 57217742 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 03/12/2019 a 04/12/2021 
oBJETiVo: aUXiliar NaS NEcroPSiaS..
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1908/ 2021 
HaMilToN JoSÉ TaVarES diaS 
MaTrÍcUla: 57195109/1
carGo: Motorista
cidadE: BarcarENa - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 16/12/2021 
oBJETiVo: conduzir veiculo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 750753
Portaria n°. 1461/ 2021 
dEBora Maria BarroS loPES 
MaTrÍcUla: 57190374 
carGo: assistente administrativo
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 27/09/2021 a 02/10/2021 
oBJETiVo: ParTiciPar do ProGraMa dE caPaciTaÇaÕ coNTiNUada..
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria n°. 1883/ 2021 
JoSUÉ MaToS GUErrEiro 
MaTrÍcUla: 57195110/1
carGo: Motorista
orlaNdo SalGado GoUVÊa 
MaTrÍcUla: 5463530/1 
carGo: Perito criminal
rodriGo coSTa fErrEira 
MaTrÍcUla: 5889988 
carGo: administrador
cidadE: BarcarENa - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 18/11/2021 
oBJETiVo: rEaliZar PEricia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1889/ 2021 
riTEl JorGE carValHo alMEida 
MaTrÍcUla: 57190558 
carGo: assistente administrativo
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 17/11/2021 a 18/11/2021 
oBJETiVo: Entrega material biológicos.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1890/ 2021 
criSTiNa NEVES foNSEca 
MaTrÍcUla: 5157463/2 
carGo: Perito criminal
laÉrcio UcHoa PiNHEiro 
MaTrÍcUla: 57203763/1
carGo: Motorista
Maria do Socorro dE JESUS oliVEira dE alMEida 
MaTrÍcUla: 3228843/2 
carGo: Perito criminal
cidadE: SEM. JoSÉ PorfÍrio - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 23/11/2021 a 27/11/2021 
oBJETiVo: ParTiciPar da oPEraÇÃo Policial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 750787
Portaria n°. 1796/ 2021 
JaSSoNclEr NaSciMENTo PErEira 
MaTrÍcUla: 5955867/1 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 21/09/2021 a 22/09/2021 
oBJETiVo: conduzir veiculo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1797/ 2021 
clEBErToN SaNToS MENdES 
MaTrÍcUla: 5958632 
carGo: Perito criminal
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 08 1/2 (oito e meia) PErÍodo: 02/12/2021 a 10/12/2021 
oBJETiVo: ficar disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1799/ 2021 
JoSiaS MaTiaS MUNiZ 
MaTrÍcUla: 5923908 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 15/11/2021 
oBJETiVo: conduzire veiculo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1754/ 2021 
aNdErSoN VEloSo da coSTa cUNHa 
MaTrÍcUla: 5958418 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
EWErToN rEGiNaldo doS SaNToS NEVES 
MaTrÍcUla: 5895727/1 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
MarcElo MoraES cic: 371.496.362-68
MaTrÍcUla: 54185853/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 08/11/2021 a 12/11/2021 
oBJETiVo: Participar do curso.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 750770
Portaria n°. 1787/ 2021 
Maria lENira MorEira dE aQUiNo 
MaTrÍcUla: 5129184/2 
carGo: Perito criminal
cidadE: MoJÚ - Pa
diária: meia PErÍodo: 11/09/2021 
oBJETiVo: rEaliZaÇÃo dE PErÍciaS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1783/ 2021 
laiS PErEira dE SoUSa 
MaTrÍcUla: 5958471/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 03/12/2021 a 05/12/2021 
oBJETiVo: oPEraÇÃo PET.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria n°. 1775/ 2021 
iBSEN rodriGUES MaciEl 
MaTrÍcUla: 5958527 
carGo: Perito criminal
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 15 1/2 (Quize e meia) PErÍodo: 03/12/2021 a 18/12/2021 
oBJETiVo: realizar pericias .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1709/ 2021 
aYrToN alEXaNdrE aNdradE folHa 
MaTrÍcUla: 5958507/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 05/12/2021 a 10/12/2021 
oBJETiVo: ficar À diSPoSiÇÃo do NÚclEo dE ParaUaPEBaS..
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 750778
Portaria n°. 1850/ 2021 
roSaNa criSTiaNE da SilVa MoNTEiro 
MaTrÍcUla: 54187970/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 04/12/2021 a 05/12/2021 
oBJETiVo: realizar pericias .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 405/ 2021 
JoaQUiM BaTiSTa frEiTaS dE araÚJo 
MaTrÍcUla: 5156823/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 19/04/2021 a 20/04/2021 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1355/ 2021 
aNdErSoN HaGE oda 
MaTrÍcUla: 5920378 
carGo: Motorista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: meia PErÍodo: 21/09/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1878/ 2021 
MaiK NEVES da crUZ 
MaTrÍcUla: 5892890 
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 04/12/2021 a 05/12/2021 
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 750798
Portaria n°. 1863/ 2021 
MaiK NEVES da crUZ 
MaTrÍcUla: 5892890 
carGo: Motorista
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 02/12/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1870/ 2021 
JoSiMar doS rEiS BaNdEira 
MaTrÍcUla: 5955805 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: PacaJá - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 24/09/2021 
oBJETiVo: conduzir viatura.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1877/ 2021
aNToNio raNilSoN BraGa da SilVa 
MaTrÍcUla: 5955834/1 
carGo: auxiliar operacional
MaX JoNaTaS coSTa da SilVa 
MaTrÍcUla: 5955607/1 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caPiTÃo PoÇo - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 06/12/2021 
oBJETiVo: rEaliZar rEMoÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1872/ 2021 
carloS fErNaNdo dE MElo loPES 
MaTrÍcUla: 5689376/2 
carGo: Perito criminal
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 06/12/2021 a 07/12/2021 
oBJETiVo: rEaliZar PEricia TÉcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 750801
Portaria n°. 1828/ 2021 
MUllEr BrENo dE SoUSa oEiraS 
MaTrÍcUla: 6403822 
carGo: Motorista
cidadE: ParaGoMiNaS - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 10/11/2021 a 12/11/2021 
oBJETiVo: coNdUZir VEicUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria n°. 1837/ 2021 
lidiaNE BaTiSTa fErrEira SHiMoN 
MaTrÍcUla: 57225375 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS 
MaTrÍcUla: 5892889/1 
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 28/11/2021 a 30/11/2021 
oBJETiVo: lEVa MaTErial BioloGico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1520/ 2021 
aNToNio carloS riBEiro da SilVa 
MaTrÍcUla: 5941895-1
carGo: Motorista
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 13/10/2021 a 15/10/2021 
oBJETiVo: conduzir viatura .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1047/ 2021 
aNToNio carloS riBEiro da SilVa 
MaTrÍcUla: 5941895-1
carGo: Motorista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: meia PErÍodo: 05/08/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 750795
Portaria n°. 1873/ 2021 
iZaEl dE carValHo ViaNa
MaTrÍcUla: 5955630/1 
carGo: auxiliar operacional
PaBlo Y caSTro 
MaTrÍcUla: 5889186/1 
carGo: Perito criminal
Valdir riBEiro SilVa 
MaTrÍcUla: 54181634/4
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BoM JESUS TocaNTiS - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 02/12/2021 a 03/12/2021 
oBJETiVo: rEaliZar PEricia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1855/ 2021 
lENaY ViEira da coSTa
MaTrÍcUla: 5950763 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 06/12/2021 a 10/12/2021 
oBJETiVo: Participar de curso.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1824/ 2021 
roBErTo dE SoUSa alEiXo 
MaTrÍcUla: 57217742 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 11/12/2021 a 12/12/2021 
oBJETiVo: aUXiliar NaS NEcroPSiaS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1847/ 2021 
JoSUÉ MaToS GUErrEiro 
MaTrÍcUla: 57195110/1
carGo: Motorista
ViTor aUGUSTo cUNHa dE SoUZa 
MaTrÍcUla: 57215810 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diáriaS: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 12/12/2021 a 18/12/2021 
oBJETiVo: Visita para capacitação de servidores.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 750864

.

.

oUtras MatÉrias
.

 coMUNicado
Com base no item 10.1.2, do Edital 005/2021, resolvo desclassificar o 
candidato Sr. Marcio riBEiro PErEira , selecionado para o cargo de au-
xiliar operacional remoção – Belém, na 1ª colocação do Processo Seletivo 
Simplificado 005/2021.
Com base no item 10.1.2, do Edital 005/2021, resolvo desclassificar o 
candidato Sr. HEVErToN coSTa liNS, selecionado para o cargo de auxiliar 
Técnico de Perícias em Enfermagem - Belém, na 8ª colocação do Processo 
Seletivo Simplificado 005/2021.
Belém, 12 de Janeiro de 2022.
HiNToN BarroS cardoSo JUNior
diretor-Geral em exercício.

Protocolo: 750663

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 030/2022-daF/cGP, de 11/01/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação da servidora constante do requerimento, 
datado de 03/01/2022, para revogação da licença Prêmio a contar,
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 19/01/2022, a licENÇa PrÊMio concedida através da 
Portaria 4632/2021-daf/cGP, à servidora andréa de fátima rollo e Silva, Técnica 
de informática, matrícula 57196021/1, lotada na coordenadoria de Suporte 
Tecnológico, para o período de 20/12/2021 a 18/05/2022, referentes aos triênios 
23.04.2008/2011 (60 dias), 23.04.2011/2014 (60 dias) e 23.04.2014/2017 (30 
dias), de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 19/01/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 750937
Portaria Nº 055/2022-dG/dHcrV, de 13/01/2022
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
considerando o disposto na Portaria nº 3189/2021 – dHcrV/dG/dETraN-
Pa, que estabelece os critérios e os valores a serem pagos pelo dETraN/
Pa, aos dos centros de formação de condutores - cfcs, clínicas Médicas 
e Psicológicas e laboratórios para realizar o Exame Toxicológico, conforme 
lEi Nº 9.275, de 1º de junho de 2021, que instituiu o Programa Social 
carteira Nacional de Habilitação “cNH Pai d’égua”;
rESolVE:
i - dESiGNar os servidores abaixo relacionados para compor a comissão 
de acompanhamento, fiscalização e operacionalização do Programa Social 
carteira Nacional de Habilitação “cNH Pai d’égua”, conforme previsto no 
art. 9º, §2º da Portaria nº 3189/2021 – dHcrV/dG/dETraN-Pa:
– Josenilce da Silva Pantoja Santos, matrícula 1040/1, lotação Gccfc
– olga Santos Torres de assis, matrícula 3263592//1, lotação Gccfc
– Mauro Marcelo Marques carvalho, matrícula 80845446/1, lotação dTi
ii - Esta comissão analisará todos os processos referentes a pagamentos, 
desde o início da implantação do Programa;
iii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 054/2022-dG/cGP, de 13/01/2022
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
NoMEar o servidor charles da silva carvalho, Motorista, matrícula 
57228793/1, integrante da comissão de Examinadores instituída pela 
Portaria 3728/2021-dG/dETraN/Pa, publicada no doE 34.751, de 
28/10/2021, para desenvolver as atividades de Examinador de Trânsito, na 
cirETraN “a” de Paragominas, no período de 17/01/2022 a 01/11/2023.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 17/01/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 053/2022-dG/cGP, de 13/01/2022
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
NoMEar o servidor lUiZ TiaGo alVES aMaral, auxiliar de Trânsito, 
matrícula 57194024/1, integrante da comissão de Examinadores instituída 
pela Portaria 3728/2021-dG/dETraN/Pa, publicada no doE 34.751, de 
28/10/2021, para desenvolver as atividades de Examinador de Trânsito, 
na cirETraN “a” de castanhal, no período de 17/01/2022 a 01/11/2023.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 17/01/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 052/2022-dG/cGP, de 13/01/2022
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
NoMEar o servidor roGÉrio frEiTaS caBral, assistente de Trânsito, 
matrícula 57190678/1, integrante da comissão de Examinadores instituída 
pela Portaria 3728/2021-dG/dETraN/Pa, publicada no doE 34.751, de 
28/10/2021, para desenvolver as atividades de Examinador de Trânsito, 
na cirETraN “a” de Bragança, no período de 17/01/2022 a 01/11/2023.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 17/01/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral
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Portaria Nº 051/2022-dG/cGP, de 13/01/2022
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
NoMEar a servidora aNa lÚcia rodriGUES cHaVES, agente 
administrativo, matrícula 5141176/1, integrante da comissão de 
Examinadores instituída pela Portaria 3728/2021-dG/dETraN/Pa, 
publicada no doE 34.751, de 28/10/2021, para desenvolver as atividades 
de Examinador de Trânsito, na cirETraN “a” de Parauapebas, no período 
de 17/01/2022 a 01/11/2023.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 17/01/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 050/2022-dG/cGP, de 13/01/2022
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
rEVoGar a nomeação da servidora aNa lÚcia rodriGUES cHaVES, 
agente administrativo, matrícula 5141176/1, integrante da comissão 
de Examinadores instituída pela Portaria 3728/2021-dG/dETraN/Pa, 
publicada no doE 34.751, de 28/10/2021, como Examinador de Trânsito, 
desenvolvendo atividades na cirETraN “a” de abaetetuba, no período de 
02/11/2021 a 01/11/2023.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 17/01/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 049/2022-dG/cGP, de 13/01/2022
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
rEVoGar a nomeação do servidor roGÉrio frEiTaS caBral, 
assistente de Trânsito, matrícula 57190678/1, integrante da comissão 
de Examinadores instituída pela Portaria 3728/2021-dG/dETraN/Pa, 
publicada no doE 34.751, de 28/10/2021, como Examinador de Trânsito, 
desenvolvendo atividades na cirETraN “a” de Parauapebas, no período de 
02/11/2021 a 01/11/2023.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 17/01/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 048/2022-dG/cGP, de 13/01/2022
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
rEVoGar a nomeação do servidor lUiZ TiaGo alVES aMaral, auxiliar de 
Trânsito, matrícula 57194024/1, integrante da comissão de Examinadores 
instituída pela Portaria 3728/2021-dG/dETraN/Pa, publicada no doE 34.751, 
de 28/10/2021, como Examinador de Trânsito, desenvolvendo atividades na 
cirETraN “a” de capanema, no período de 02/11/2021 a 01/11/2023.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 17/01/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 047/2022-dG/cGP, de 13/01/2022
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
rEVoGar a nomeação do servidor cHarlES da SilVa carValHo, Motorista, 
matrícula 57228793/1, integrante da comissão de Examinadores instituída 
pela Portaria 3728/2021-dG/dETraN/Pa, publicada no doE 34.751, de 
28/10/2021, como Examinador de Trânsito, desenvolvendo atividades na 
cirETraN “a” de Parauapebas, no período de 02/11/2021 a 01/11/2023.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 17/01/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral
Portaria N°056/2022/dG/dHcrV/detraN, de 13/01/2022
dispõe sobre a prorrogação do prazo de vistorias, de recibos de transferência de pro-
priedade de veículos automotores, elétricos, articulados, reboque e semi reboque.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições legais e,
considerando os procedimentos de adequação para atendimento ao usu-
ário do dETraN/Pa;
rESolVE:
artigo 1º - Prorrogar até 31/01/2022 o prazo de vistorias, de recibos de 
transferência de propriedade de veículos automotores, elétricos, articula-
dos, reboque e semi reboque, vencidos nos dias 01/11/2021 à 31/01/2022.
Parágrafo Único – os recibos de transferência de propriedade(crV) ou do-
cumentos vencidos, utilizados nos serviços de transferência de propriedade 
e jurisdição, para vistorias realizadas nas Empresas credenciadas de Vis-
toria Veicular, não terão cobranças de multas até o prazo estabelecido no 
caput deste artigo.
Artigo 2º - Autorizar, excepcionalmente, que os veículos oficiais, de pro-
priedade do Estado e utilizados em serviço público, sejam conduzidos sem 
registro e licenciamento, e consequentemente, sem placas, desde que 
apresentada a Nota fiscal no momento da abordagem, com todos os dados 
do veículo e do proprietário.
•1º. Recomenda-se que sempre que os Agentes de Trânsito dos órgãos 
integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, policiais militares (quando 
conveniados) e/ou aos agentes municipais ou rodoviários, se depararem 
com veículos oficiais, em uma abordagem, verificar:
1.a) se o veículo encontra-se numa das situações aqui apresentadas no 
caput desse artigo, sempre consultando o sistema rENaVaM, disponível ao 
órgão em que trabalham, para se certificar se o veículo realmente não foi 
registrado e/ou licenciado;
2.b) se for possível, realizar consulta e verificação do número de identi-

ficação veicular gravado no chassi, para os veículos que estiverem sem 
registro e sem placas;
•2º. Será obrigatório o porte da Nota Fiscal do veículo, para comprovação 
que se trata de veículo de propriedade do Município, Estado ou União.
artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se às disposições em contrário.
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral
Portaria N°036/2022/detraN/dG/dHcrV/cHc, de 11/01/2022
dispõe sobre os procedimentos para realização de atendimento itinerante 
e mutirões para o serviço de habilitação de condutores.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições legais e,
considerando a necessidade de estabelecer normas e procedimentos rela-
cionados ao atendimento itinerante e nos mutirões de habilitação de con-
dutores de veículos no Estado do Pará.
rESolVE:
artigo 1º – regulamentar a modalidade de atendimento itinerante e muti-
rões para serviços de habilitação de condutores no âmbito do dETraN/Pa, 
a serem realizados nos municípios do Estado do Pará.
artigo 2º – o planejamento do atendimento itinerante e dos mutirões será 
elaborado pela coordenadoria de Habilitação de condutores – cHc, e su-
pervisionado pela diretoria de Habilitação de condutores e registro de 
Veículos - dHcrV.
•1º O planejamento deverá ser elaborado com antecedência mínima de 15 
(quinze) dias, e as partes envolvidas deverão ser cientificadas com antece-
dência mínima de 10 (dez) dias.
•2º O atendimento itinerante e dos mutirões será em casos excepcionais 
com objetivo de disponibilizar o serviço de habilitação de condutores aos 
usuários do dETraN/Pa.
•3º É de responsabilidade da Coordenadoria de Habilitação de Condutores 
– cHc, a convocação das clínicas credenciadas e dos centros de formação 
de condutores para realização do atendimento itinerante e dos mutirões.
•4º Para efeitos de organização e planejamento do atendimento itinerante 
e dos mutirões, não se aplicam os efeitos de regionalidade estabelecidos 
nas Portarias de credenciamento de cínicas e cfc.
artigo 3º – o atendimento itinerante será composto de 3 fases, conforme 
abaixo discriminado:
i – 1ª fase: coleta biométrica, exame de aptidão física e mental e avalia-
ção psicológica;
ii – 2ª fase: Exames teóricos;
iii – 3ª fase: Exames práticos.
artigo 4º – Para realização da 1ª fase, é necessário o pagamento da taxa 
do dETraN/Pa referente ao exame de aptidão física e mental e avalização 
psicológica, e abertura de agendamento do serviço no sistema que será 
disponibilizado pela diretoria de Tecnologia e informática – dTi.
i – apenas serão atendidos os usuários devidamente agendados previa-
mente pelo site do dETraN/Pa, em sistema disponibilizado 10(dez) dias 
antes do atendimento;
ii – a equipe de atendimento itinerante de 1ª fase será composta por no mínimo:
1.a) 01(um) servidor do dETraN/Pa;
2.b) 01(um) funcionário da empresa responsável pela coleta biométrica;
3.c) 01(um) médico e 01 (um) psicólogo de clínica credenciada junto ao dETraN/Pa;
III – A quantidade de profissionais que deverão compor a equipe, depen-
derá da quantidade de usuários a serem atendidos.
iV – os equipamentos para coleta biométrica serão de responsabilidade da 
empresa contratada para este fim;
V – os exames deverão ser cadastrados no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, após o fim do atendimento itinerante.
Vi – os processos gerados durante o atendimento itinerante de 1ª fase, 
deverão ser entregues na coordenadoria de Habilitação de condutores – 
cHc para aguardar a conclusão de todas as fases.
Vii – os casos controversos e não contemplados nessa Portaria, serão deliberados 
pela coordenadoria de Habilitação de condutores - cHc conjuntamente com a 
diretoria de Habilitação de condutores e registro de Veículos - dHcrV.
Viii – os casos que necessitem de dilação de prazo para conclusão de 
processos/procedimentos, além do estabelecido nessa Portaria, deverão 
ser autorizados pela diretoria de Habilitação de condutores e registro de 
Veículos - dHcrV.
artigo. 5º. Para início da 2ª fase, é necessário o pagamento da taxa do 
dETraN/Pa, referente a primeira habilitação, exame prático, (moto e/ou 
carro), bem como o agendamento do serviço no sistema que será dispo-
nibilizado.
artigo. 6º. os exames práticos serão realizados nas itinerantes e nos mu-
tirões através de monitoramento eletrônico.
Parágrafo Único. considerando fatores supervenientes, casos controversos 
e não contemplados nessa Portaria, condicionado a justificativa e prévia 
autorização, os exames práticos nas itinerantes e mutirões, poderão ser 
realizados sem o monitoramento eletrônico.
artigo. 7º. revogar a Portaria nº2492/2020/dG/dHcrV.
artigo. 8º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se às disposições em contrário.
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 750993
Portaria Nº 01/2022 – PAD/Diversas Belém, 10 de janeiro de 2022.
a corregedora chefe em exercício 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 processo disciplinar;
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coNSidEraNdo os termos do Memorando Nº 01/2022 – cGd/Pad, de 
07/01/2022, subscrito pela secretária da comissão Marina Botelho Jaime, por 
meio do qual solicita e justifica a necessidade de Recondução da comissão 
processante para a conclusão do Pad, protocolado sob o Nº 2017/63734.
rESolVE:
i- rEcoNdUZir a comissão instituída pela Portaria Nº 154/2020 – cGd/
PAD, de 29 de julho de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado, sob 
o nº 34.299, em 03 de agosto de 2020, aditada pela Port. N° 37/2021, 
de 09 de fevereiro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado, sob 
o nº 34.489, em 11 de fevereiro de 2021; para que, nos prazo de 15 
dias, seja dada continuidade à instrução processual e devida conclusão dos 
trabalhos, a partir de 04/01/2022;
ii - À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato;
iii – os efeitos desta Portaria retroagirão a 04/01/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Marlenilson luiz Pinheiro Miranda
corregedora chefe em Exercício-dETraN/Pa

Protocolo: 750730

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo de iNstaUraÇÃo
de Processo de sUsPeNsÃo do direito de diriGir
o coordenador de controle de Penalidades do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 
1905/2017/dG/cGP, publicada em 14 de junho de 2017, e em conformidade 
com os artigos 261 do código de Trânsito Brasileiro c/c o art. 23 da 
resolução nº 723/2018 do conselho Nacional de Trânsito – coNTraN, após 
esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa 
postal, NoTifica aoS coNdUTorES aBaiXo rElacioNadoS que foi 
instaurado processo administrativo visando a aplicação da penalidade de 
suspensão do direito de dirigir.
Vossa Senhoria poderá apresentar defesa escrita no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da data da publicação deste edital, ficando assegurado o direito de 
utilizar todos os meios de provas permitidos em lei. a defesa deverá ser ende-
reçada à coordenadoria de controle de Penalidades do dETraN-Pa, sito à rua 
antônio Barreto, 165, Umarizal, cEP 66055-050, Belém — Pará. No interior do 
Estado, a entrega da defesa poderá ser feita na agência do dETraN mais pró-
xima. V. Sa. Poderá também enviar sua defesa por remessa postal endereça-
da à coordenadoria de controle de Penalidades. Não ocorrendo apresentação 
de defesa no prazo acima estipulado, será dado prosseguimento na instrução 
e julgamento do processo, a vossa revelia.

NoME do coNdUTor N° da cNH N° do ProcESSo
arTUr GoMES da SilVa 5774787740 2021/1360424

aNa clEUSES PESSoa da SilVa 385981795 2021/1366331
aliSSoN fErNaNdES BiS 4178433095 2021/1360417

BrUNo rodriGUES dE carValHo 3867226019 2021/1360428
cESar MaYcK fErrEira PErEira 281371703 2021/1366601

dEUZilENE VaZ diaS 2640933674 2021/1360249
dElMiro oliVEira liMa 424951360 2021/1360856

daVid WilliaN da SilVa oliVEira 5507961344 2021/1366281
daNiEl PErEira PoNTES 5451507719 2021/1360450

EdUardo alEXaNdrE da SilVa MalcHEr 268070900 2021/1360276
fraNciSco WalTEr dE SoUSa lEda 6141568283 2021/1366295

faBiaNo MarQUES dE SoUSa 5236835986 2021/1366293
GEZiEl SilVa dE oliVEira 6434487035 2021/1360864

iraTaN fErNaNdES dE oliVEira 4267380761 2021/1360260
Jair MEdEiroS da foNSEca 4577043200 2021/1366390

JoSE orlaNdo SilVa 4600853061 2021/1366400
JoEl ViEira da SilVa 4848461900 2021/1360481

JoSE BorBa SilVa filHo 6034258376 2021/1366304
JoHNaTaN SoUZa E SilVa 5579224190 2021/1360941

JHoNaTa doS SaNToS do NaSciMENTo 5616907702 2021/1367004

Belém, 13 de janeiro de 2022
aNdrÉ riVEliNo PaNaTo
coordENador dE coNTrolE dE PENalidadES
Portaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 750722
editaL de NotiFicaÇÃo de iNstaUraÇÃo
de Processo de sUsPeNsÃo do direito de diriGir
o coordenador de controle de Penalidades do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 
1905/2017/dG/cGP, publicada em 14 de junho de 2017, e em conformidade 
com os artigos 261 do código de Trânsito Brasileiro c/c o art. 23 da 
resolução nº 723/2018 do conselho Nacional de Trânsito – coNTraN, após 
esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa 
postal, NoTifica aoS coNdUTorES aBaiXo rElacioNadoS que foi 
instaurado processo administrativo visando a aplicação da penalidade de 
suspensão do direito de dirigir.
Vossa Senhoria poderá apresentar defesa escrita no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da data da publicação deste edital, ficando assegurado o direito de 
utilizar todos os meios de provas permitidos em lei. a defesa deverá ser ende-
reçada à coordenadoria de controle de Penalidades do dETraN-Pa, sito à rua 
antônio Barreto, 165, Umarizal, cEP 66055-050, Belém — Pará. No interior do 
Estado, a entrega da defesa poderá ser feita na agência do dETraN mais pró-
xima. V. Sa. Poderá também enviar sua defesa por remessa postal endereça-
da à coordenadoria de controle de Penalidades. Não ocorrendo apresentação 
de defesa no prazo acima estipulado, será dado prosseguimento na instrução 
e julgamento do processo, a vossa revelia.

NoME do coNdUTor N° da cNH N° do ProcESSo
JoSE carloS GoMES BarroS 3525957512 2021/1360359

JUarEZ BElo da SilVa 5006678435 2021/1360954
KaSSiaNa TaVarES dE QUEiroZ 3234475574 2021/1366311
lUiZ carloS PErEira da SilVa 284802749 2021/1360500

MaTEUS SoUZa da SilVa 4102875808 2021/1360506
Mario adriaNo da SilVa rEiS 4058022138 2021/1367128
Marcio doS SaNToS araUJo 5782961494 2021/1360961

Marcio araUJo BErTolo 3965465500 2021/1360414
Maria JoSElia dE oliVEira coSTa 3907157453 2021/1366373

rodriGo UESlEY fErNaNdES 6670571219 2021/1366317
roBSoN liMa frEirE 5671912184 2021/1360546

riSHEldSoN SaNToS dE liMa 5804982044 2021/1360538
rEMi aNToNio fiSTarol 84895055 2021/1360992

roSiVaN BriTo EVaNGEliSTa 5283810098 2021/1361002
SidNEY alEX SiMoES oliVEira 385978357 2021/1367231

ValdiNEZ alVES dE SoUSa 5347754504 2021/1361195
WElliNGToN MENdoNca 4525581950 2021/1366351

Belém, 13 de janeiro de 2022
aNdrÉ riVEliNo PaNaTo
coordENador dE coNTrolE dE PENalidadES
Portaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 750723
editaL de NotiFicaÇÃo de iNstaUraÇÃo
de Processo de sUsPeNsÃo do direito de diriGir
o coordenador de controle de Penalidades do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 
1905/2017/dG/cGP, publicada em 14 de junho de 2017, e em conformidade 
com os artigos 261 do código de Trânsito Brasileiro c/c o art. 23 da 
resolução nº 723/2018 do conselho Nacional de Trânsito – coNTraN, após 
esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa 
postal, NoTifica aoS coNdUTorES aBaiXo rElacioNadoS que foi 
instaurado processo administrativo visando a aplicação da penalidade de 
suspensão do direito de dirigir.
Vossa Senhoria poderá apresentar defesa escrita no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da data da publicação deste edital, ficando assegurado o direito de 
utilizar todos os meios de provas permitidos em lei. a defesa deverá ser ende-
reçada à coordenadoria de controle de Penalidades do dETraN-Pa, sito à rua 
antônio Barreto, 165, Umarizal, cEP 66055-050, Belém — Pará. No interior do 
Estado, a entrega da defesa poderá ser feita na agência do dETraN mais pró-
xima. V. Sa. Poderá também enviar sua defesa por remessa postal endereça-
da à coordenadoria de controle de Penalidades. Não ocorrendo apresentação 
de defesa no prazo acima estipulado, será dado prosseguimento na instrução 
e julgamento do processo, a vossa revelia.

NoME do coNdUTor N° da cNH N° do ProcESSo

aNTENor cardoSo do NaSciMENTo 5550841302 2021/628181

aNToNio roGErio alBUQUErQUE da SilVa 5621927453 2021/561960

alMiro riBEiro dE alMEida 3706487360 2021/612238

aNToNio GoMES da SilVa 5612135777 2021/1304698

BENilToN alVES roSario 130519003 2021/1297656

cESario GoMES da SilVa 728246456 2021/504815

clEBEr SilVa dE SoUZa 2825157988 2021/565683

clEidiMilSoN cardoSo dE liMa 5591549089 2021/565690

JUVENcio JoSE dE arrUda NETo 568169190 2021/1310704

rUi GilBErTo BaTiSTa doS SaNToS 263685799 2019/297687

THiaGo ViTorio aQUiNo caliMaN 2997048646 2019/421293

Belém, 13 de janeiro de 2022
aNdrÉ riVEliNo PaNaTo
coordENador dE coNTrolE dE PENalidadES
Portaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 750724
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..

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

..

Portaria
.

Portaria Nº 23/2022 – GaB/seaP/Pa
Belém - Pa, 12 de Janeiro de 2022
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará, no uso de 
suas atribuições e competências,
coNSidEraNdo o disposto no art. 184 da lei Estadual nº 5.810/94, regi-
me Jurídico Único do Pará;
rESolVE:
art. 1º. coNHEcEr o recurso administrativo interposto pelo servidor K. 
da S. S (5947917) para acolHÊ-lo parcialmente, aplicando a penalidade 
de suspensão pelo prazo de um dia, convertida em multa à base de 50% 
por dia de vencimento ou remuneração, a bem da ininterrupção do serviço 
público, em razão de incorrer nas hipóteses previstas nos art.s 177, Vic/c 
189 e 190, Vii da lei Estadual nº 5.810/94.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
.dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará

Protocolo: 750861
Portaria Nº 24/2022 – GaB/seaP/Pa
Belém - Pa, 13 de Janeiro de 2022
a Secretária de Estado de administração Penitenciária do Pará, em exercí-
cio, no uso de suas atribuições e competências,
coNSidEraNdo o disposto no art. 197, i e ii, da lei Estadual nº 5.810/94, 
regime Jurídico Único do Pará;
rESolVE:
art. 1º. acolHEr a recomendação comissão Sindicante, corroborada pela auto-
ridade corregedora, para dETErMiNar o distrato do servidor J.P.G.r (5920715), 
agente Penitenciário, contratado sob o regime temporário, lotado na Unidade 
Penitenciária centro de recuperação regional de cametá – crrcaM.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
.dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SHEila criSTiNa faro rEiS
Secretária de Estado de administração Penitenciária do Pará, em exercício.

Protocolo: 750863
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 12/01/2022
Motivo: diSTraTo a PEdido
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: iSraEl NEllYS da SilVa ModESTo
Matrícula: 5957715/1 – aGENTE PENiTENciário
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 12/01/2022
Motivo: diSTraTo a PEdido
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: PaUlo JHoNY rodriGUES SoUZa
Matrícula: 5958727/1 – aGENTE PENiTENciário
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 13/01/2022
Motivo: diSTraTo a PEdido
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: MaNoEl daS MErcES SilVa JUNior
Matrícula: 57221064/1 – aGENTE PENiTENciário
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 750903
.

errata
.

PreGÃo eLetrôNico Nº 004/2022 - UasG 925852
oNde se LÊ:
9.11.8. as empresas deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo 
servidor responsável, conforme previsto no item 05 do Termo de referência.
Leia-se:
9.11.8. as empresas deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo 
servidor responsável, caso exigido no Termo de referência.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 750911
Errata da Publicação do Contrato Administrativo nº. 002/2022 no 
DOE nº. 34.828 de 13/01/2022 sob o nº de Protocolo 750504.
onde se lê:
Programa de Trabalho: 97.101.03.421.1500.8228, Natureza de despesa: 
339030, fonte: 0101
Leia-se:
Programa de Trabalho:  97.101.03421.1502.8283, Natureza de despesa: 
339039, fonte: 0101/0301, Pi: 105alP8283c.

Protocolo: 750914

Inclusão do nome do Servidor e Período.
Incluir na Portaria Nº 3064/2021, publicada no Diário Oficial Nº 34823 
de 07 de janeiro de 2021, o nome do servidor:Mat.5953888 – raPHaEl 
BrUNo JardiM Maia
Período. 20/10/2021
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750677
.

coNVÊNio
.

coNVÊNio Nº 002/2022
data de assinatura: 07/01/2022.
Vigência: 10/01/2022 a 31/12/2022.
Justificativa: O presente convênio tem por finalidade a absorção de mão 
de obra carcerária de 04 (quatro) pessoas privadas de liberdade, em regi-
me fechado, custodiadas no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, na 
atividade laborativa de serviços gerais e manutenção no Hospital regional 
Público do araguaia.
Valor: r$ 63.422,07 (Sessenta e três mil quatrocentos e vinte e dois reais e sete centavos).
Partes:
convenente: Secretaria de Estado de administração Penitenciária – SEaP.
concedente: associação de Saúde, Esporte, lazer e cultura – aSElc.
Nome do ordenador: Jarbas Vasconcelos do carmo.

Protocolo: 750707
.

diÁria
.

Portaria Nº 2152 /2021
objetivo: EScolTar PrESo dE JUSTiÇa, EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia, da cr-
fM-MaraBá, Para cENTro dE rEcUPEraÇÃo fEMiNiNo dE aNaNiNdEUa-crfa.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá/cTMM
destino: aNaNiNdEUa/BElÉM/Pa
Servidor (es):  5954311  – aNGElo MáXiMo SalES da coNcEiÇÃo – aG. 
PriSioNal – 5954046 - KÉrSia doS rEiS da SilVa – aG. PriSioNal 
– 57213766 – JoSÉ alaM PErEira da SilVa – MoToriSTa – 5920777 – 
daNiEllE criSTiNNE liMa da SilVa – aG. PriSioNal.
 Período: 02/08/2021 a 03/08/2021-  diária(s): 01 e 1/2 (uma e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750687
Portaria Nº 2584/2021
objetivo: EScolTar PrESo dE JUSTiÇa, Para aPrESENTaÇÃo EM SES-
SÃo dE JUlGaMENTo dE TriBUNal do JÚri, coMarca dE SÃo doMiN-
GoS do araGUaia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá/cTMM.
destino: SÃo doMiNGoS do araGUaia/Pa
Servidor (es): 5937553 – EriVaN cUNHa SilVa – aG. PriSioNal – 
5418755/6 – JailSoN NaZioZENo da SilVa – aG. PriSioNal – 5954790 
– Mario aNdrE fErrEira SilVa – aG. PriSioNal – 5741645 – JoSÉ 
EVaNdro liMa – MoToriSTa.
Período: 11/08/2021 - diária(s): ½ (meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750688
Portaria Nº 2581 /2021
objetivo: EScolTar PrESoS dE JUSTiÇa, Para aPrESENTaÇÃo EM aUdi-
ÊNcia dE iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo, Na coMarca dE roNdoN do Pará.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá/cTMM
destino: roNdoN do Pará
Servidor (es): 5950122  – diEGo MarcElo coSTa da SilVa – aG. 
PriSioNal – 5953847 – faGUNdES lEiTE da SilVa – aG. PriSioNal 
– 80015489 – SaMUEl PiNHEiro coSTa - aG. PriSioNal – 5950173 – 
UriEl MENdES MarQUES – aG. PriSioNal – 5830842-015 – JoSiMar 
MariNHo dE SoUSa – MoToriSTa.
Período: 15/07/2021 - diária(s): ½ (meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750682
Portaria Nº 2917/2021
objetivo: EScolTar iNTErNoS, EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia, da cPM-Ma-
raBá, Para o cENTro dE rEcUPEraÇÃo PENiTENciário do Pará V- crPPV.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá/cPM
destino: SaNTa iZaBEl do Pará-crPPV
Servidor (es): 5954346  – fáBio da SilVa BraNdiNo doS SaNToS – aG. 
PriSioNal – 5741645 – JoSÉ EVaNdro liMa – MoToriSTa – 5954622 
– BrUcE dicKNSoN da SilVa cUNHa – aG. PriSioNal – 5953908 – JE-
aNSEclEi fErrEira dE oliVEira – aG. PriSioNal.
Período: 30/08/2021 a 31/08/2021- diária(s): 01 e  ½ (uma e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750683
Portaria Nº 3190/2021
objetivo: EfETiVar aPoio oPEracioNal Na SEGUraNÇa da UNidadE 
PriSioNal MaScUliNa dE TUcUrUÍ-UPMT.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá/cTMM
destino: TUcUrUi/Pa
Servidor (es) :-5954196 – aNToNio lUiS alMEida doS SaNToS – aG. 
PriSioNal - 5954307 – dioNY da SilVa BarroS – aG. PriSioNal – 
5954221 – NiValdo BENTo doS SaNToS – aG. PriSioNal – 5949653 
– fErNaNdo GoNÇalVES dE alMEida – aG. PriSioNal – 5942642 – aN-
ToNio ToMÉ NUNES SoUSa – aG. PriSioNal.
Período: 13/08/2021 a 20/08/2021 - diária(s): 07 e ½ (sete e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750685
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Portaria Nº 2587/2021
objetivo: EScolTar PrESoS dE JUSTiÇa, Para aPrESENTaÇÃo EM aU-
diÊNcia dE iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo, Na coMarca dE JacUNdá/Pa.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá/cTMM
destino: JacUNdá/Pa
Servidor (es): 5937949 – dioNaTaN cUNHa SaNToS – aG. PriSio-
Nal – 5418755/6 – JailSoN NaZioZENo da SilVa – aG. PriSioNal – 
6403707/1 – MaGNo fErrEira SilVa – aG. PriSioNal – 5953991 – ro-
BErTo riVEliNo coSTa SoUSa NaSário – aG. PriSioNal – 6403711 
– aBrÃao SoUSa Sá – aG. PriSioNal.
Período: 23/08/2021- diária(s): ½ (meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750690
Portaria Nº 2150/2021
objetivo: EScolTar PrESo dE JUSTiÇa, EM caráTEr dE TraNSfErÊN-
cia, da cTMM-MaraBá, Para o cENTro dE rEcUPEraÇÃo MaScUliNa 
dE ViTÓria do XiNGÚ.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá/cTMM
destino: ViTÓria do XiNGÚ/crMV
Servidor (es) : 5953847  – faGUNdES lEiTE da SilVa  – aG. PriSio-
Nal – 5957816 – fraNciSco SalES fUrTado JUNior – aG. PriSio-
Nal – 5957813 – oSValdo Ulio SilVa da crUZ – aG. PriSioNal – 
57225351/2 – clEilToN NUNES do NaSciMENTo – MoToriSTa.
Período: 08/08/2021 a 09/08/2021 - diária(s): 01 e  1/2 (uma e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750691
Portaria Nº 2616/2021
objetivo: EScolTar iNTErNo, EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia, da cPM 
– MaraBá,  Para a cadEia PÚBlica dE rEdENÇÃo – cPr.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá/cPM
destino: rEdENÇÃo/cPr
Servidor (es): 6368310 – MarcElo fraNciSco da SilVa – aG. PriSio-
Nal – 5950271/1 – JoSÉ do carMo doS SaNToS GoNÇalVES – aG. 
PriSioNal – 6403711 – aBrÃao SoUSa Sá – aG. PriSioNal.
 Período: 11/08/2021 a 12/08/2021 - diária(s): 01 e ½ (uma e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750692
Portaria Nº 2153/2021
objetivo: EScolTar PrESo dE JUSTiÇa, Para aPrESENTaÇÃo EM SES-
SÃo do TriBUNal do JÚri, Na coMarca dE cUrioNÓPoliS/Pa.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá/cTMM
destino: cUrioNÓPoliS/Pa
Servidor (es): 5950122– diEGo MarcElo coSTa da SilVa – aG. Pri-
SioNal – 5954820 – MarcUS VENicioS liMa SaNToS – aG. PriSioNal 
– 5954818 – rEMUlo fErrEira da SilVa – aG. PriSioNal – 6403711 
– aBrÃao SoUSa Sá – aG. PriSioNal.
Período: 05/08/2021 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750693
Portaria Nº 2583/2021
objetivo: EScolTar PrESo dE JUSTiÇa, Para aPrESENTaÇÃo EM aUdiÊN-
cia dE iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo, Na coMarca dE roNdoN do Pará.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá/cTMM
destino: roNdoN do Pará/Pa
Servidor (es): 5954196 – aNToNio lUiS alMEida doS SaNToS – aG. 
PriSioNal – 5954221 – NiValdo BENTo doS SaNToS - aG. PriSioNal 
– 5950173 – UriEl MENdES MarQUES – aG. PriSioNal – 57213768 – 
JoSÉ alaM PErEira da SilVa – MoToriSTa.
Período: 10/08/2021 - diária(s): ½ (meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750694
Portaria Nº 3206/2021
objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES a dlPi Para iNaUGUraÇÃo da 
cENTral dE PaSSaGEM Para PrESoS coM BaiXa rElEVÂNcia criMiNal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/dlPi
destino: MaraBá/Pa
Servidor (es): 5945709 – NaciB BraUN JordY – dirETor.
Período: 30/11 a 03/12/2021 - diária(s): 03 e ½ (tres e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750802
Portaria Nº 3271/2021
objetivo: ParTiciPar da 7ª riSP – ProGraMa SEGUraNÇa Por Todo o Pará.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/SaPEN
destino: ParaGoMiNaS/Pa
Servidor (es): 5092140 – arTHUr rodriGUES dE MoraES – SEcrETário 
adJUNTo; 5960110 – BETHaNia MoraES da PoNTE – aGP; 57210874 – 
PEdro afoNSo dE fiGUEirEdo BriTo JUNior - MoToriSTa.
Período: 17 a 18/11/2021 - diária(s): 01 e ½ (uma e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750803
Portaria Nº 3144/2021
objetivo: acoMPaNHar o GoVErNador Na iNaUGUraÇÃo da cENTral 
dE PaSSaGEM Para PrESoS coM BaiXa rElEVÂNcia criMiNal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/SaPEN
destino: MaraBá/Pa

Servidor (es): 5092140 – arTHUr rodriGUES dE MoraES – SEcrETá-
rio adJUNTo.
Período: 01 a 03/12/2021 - diária(s): 02 e ½ (duas e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750804
Portaria Nº 3142/2021
objetivo: rEaliZar iNSPEÇÃo TÉcNica adMiNiSTraTiVa E oPErcioNal EM UP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/daP
destino: MaraBá/Pa
Servidor (es): 54194951 – riNGo alEX raYol friaS – dirETor; 
54188699 – JoÃo BaTiSTa SilVa BarBoSa – coordENador.
Período: 01 a 03/12/2021 - diária(s): 02 e ½ (duas e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750805
Portaria Nº 3111/2021
objetivo: rEaliZar aTENdiMENTo odoNTolÓGico EM PPls dE UP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/daB
destino: TUcUrUÍ/Pa
Servidor (es): 5935881 – EWErSoN fErNaNdo alMEida VilariNo – 
odoNTÓloGo; 57174291 – GEraldo PiEdadE da SilVa – MoToriSTa.
Período: 22 a 27/11/2021 - diária(s): 05 e ½ (cinco e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750806
Portaria Nº 3327/2021
objetivo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica Na alUBar.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/drS
destino: BarcarENa/Pa
Servidor (es): 5909024 – BElcHior dE JESUS caValcaNTE MacHado – di-
rETor; 54193736 – EdiNElSoN NaZarENo raiol cordoVil – MoToriSTa.
Período: 17/11/2021 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750807
Portaria Nº 3328/2021
objetivo: rEaliZar aTENdiMENTo a PPls e SEUS faMiliarES dE UP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/daB/PEM iii
destino: SaliNoPoliS/Pa
Servidor (es): 57191204 – criSTilENE TaVarES HENriQUES – aSSiS-
TENTE Social.
Período: 23 a 26/11/2021 - diária(s): 03 e ½ (três e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750809
Portaria Nº 3286/2021
objetivo: acoMPaNHar iNSPEÇÃo TÉcNica adMiNiSTraTiVa E oPEra-
cioNal EM UP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/dlPi
destino: MaraBá/Pa
Servidor (es): 54187688 – JoÃo corrEa GoNÇalVES – aGP.
Período: 01 a 03/12/2021 - diária(s): 02 e ½ (duas e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750810
Portaria Nº 3283/2021
objetivo: rEaliZar TrEiNaMENTo ao SETor adMiNiSTraTiVo EM cfTV, 
MoNiToraMENTo E ParTiciPar da iNaUGUraÇÃo do ciME.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/ciME
destino: MaraBá/Pa
Servidor (es): 54187023 – lEaNdro WEScHE PiNa – aGP; 5897078 – 
rEGilENE BaSToS da SilVa – aGP; 5917103 – WElliNToN SilVa coSTa 
– aGP; 55588810 – JUliETTE NaYaNa Sá dE aBrEU Naiff – aGP.
Período: 06 a 14/12/2021 - diária(s): 08 e ½ (oito e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750811
Portaria Nº 3284/2021
objetivo: rEaliZar TrEiNaMENTo ao SETor adMiNiSTraTiVo EM cfTV, 
MoNiToraMENTo E ParTiciPar da iNaUGUraÇÃo do ciME.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/ciME
destino: MaraBá/Pa
Servidor (es): 54187023 – lEaNdro WEScHE PiNa – aGP; 5897078 – 
rEGilENE BaSToS da SilVa – aGP; 5917103 – WElliNToN SilVa coSTa 
– aGP; 55588810 – JUliETTE NaYaNa Sá dE aBrEU Naiff – aGP.
Período: 30/11 a 05/12/2021 - diária(s): 05 e ½ (cinco e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750812
Portaria Nº 3056/2021
objetivo: rEaliZar rEcaPTUra E fiScaliZaÇÃo dE MoNiToradoS dE 
SaÍda TEMPorária.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/ciME
destino: rEdENÇÃo/Pa
Servidor (es): 5954079 – cESar ViTal MorEira – aGP; 5950093 – clEU-
dilENE SaNToS SilVa – aGP; 595622 – BrUcE dicKiNSoN da SilVa 
cUNHa – aGP.
Período: 08 a 11/11/2021 - diária(s): 03 e ½ (três e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750813
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Portaria Nº 3096/2021
objetivo: ParTiciPar dE rEUNiÃo JUNTo ao dEPEN.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/dlcc
destino: BraSÍlia/df
Servidor (es): 57216981 – lariSSa BElTrÃo rEZENdE – dirETora.
Período: 24 a 26/11/2021 - diária(s): 02 e ½ (duas e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750800
Portaria Nº 2945/2021
objetivo: rEaliZar forMaÇÃo dE alfaBETiZaÇÃo/iBraEMa, ENTrEGa 
dE liVroS E KiTs de alfaBETiZaÇÃo EM UNidadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/cEP
destino: ToMÉ-aÇÚ/Pa
Servidor (es): 5726220 – roSiNaldo HUGo MiraNda – aGP; 57175824 
– liNdoMar ESPiNdola carValHo  – adM.
Período: 30/11 a 07/12/2021 - diária(s): 07 e ½ (sete e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750838
Portaria Nº 3048/2021
objetivo: ParTiciPar da ElaBoraÇÃo dE PTM dE ENfrENTaMENTo a 
ViolÊNcia SEXUal coNTra a criaNÇa, adolEScENTE E MUlHErES.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/GaBiNETE
destino: BrEVES/Pa
Servidor (es): 55587477 – Ed WilSoN SoUZa NaSciMENTo – coordE-
Nador.
Período: 16 a 18/11/2021 - diária(s): 02 e ½ (dois e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750835
Portaria Nº 3138/2021
objetivo: rEaliZar MaNUTENÇÃo PrEVENTiVo-corrETiVa doS EQUi-
PaMENToS E PrESTar SUPorTE Na iNaUGUraÇÃo da ciME E cPPBrc.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/NTi
destino: MaraBá/Pa
Servidor (es): 57174598 – aldErlaN SilVa dE carValHo – aGP; 
5909985 – alEX loPES fariaS – adM; 5949321 – Márcio MorEira Ma-
ToS – aGP; 5898654 – MicHaEl SoUSa dE carValHo – adM.
Período: 30/11 a 07/12/2021 - diária(s): 07 e ½ (sete e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750836
Portaria Nº 3078/2021
objetivo: rEaliZar TrEiNaMENTo da PlaTaforMa aVaYa.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/NTi
destino: MaraBá/Pa
Servidor (es): 57174598 – aldErlaN SilVa dE carValHo – aGP; 
5918526 – WElliNGToN BENTES dE alBUQUErQUE – adM; 5920685 – 
MaNoEl dE oliVEira ValENTE NETo – aGP.
Período: 18 a 20/11/2021 - diária(s): 02 e ½ (duas e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750837
Portaria Nº 3081/2021
objetivo: rEaliZar adaPTaÇÃo dE ParlaTÓrioS EM UP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/dlPi/cEar
destino: caSTaNHal E caPaNEMa/Pa
Servidor (es): 5958519 – carloS rafaEl loBo da SilVa – coordENa-
dor; 54181676 – dicKSoN SarMENTo caBral – aGP.
Período: 23 a 25/10/2021 - diária(s): 02 e ½ (dois e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750820
Portaria Nº 3051/2021
objetivo: MiNiSTrar diSciPliNa - cUrSo do coPE.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/EaP
destino: SÃo lUiS/Ma
Servidor (es): 5949931 – ESlaiNE alVES alMEida – aGP; 5896801 – 
liNdEMBErG BaTiSTa PErEira – aGP; 5950078 – lUcaS EMiQUElY Mar-
QUES – aGP.
Período: 17 a 21/11/2021 - diária(s): 04 e ½ (quatro e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750815
Portaria Nº 2932/2021
objetivo: dar coNTiNUidadE aS roTiNaS oPEracioNaiS E coNTrolE dE UP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTa iSaBEl/coPE
destino: TUcUrUÍ/Pa
Servidor (es): 5954364 – THiaGo WElliNGToN aroUcHE MarTiNS – 
aGP; 5953975 – aNdrE loPES cordEiro – aGP; 5938728 – alEXaNdrE 
daS NEVES doS SaNToS – aGP; 5913513 – JoSÉ Nildo da coNcEiÇÃo 
da SilVa – aGP.
Período: 30/09 a 15/10/2021 - diária(s): 15 e ½ (quinze e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750816
Portaria Nº 3278/2021
objetivo: rEaliZar MaNUTENÇÃo Na ParTE ElÉTrica da rEforMa EM UP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/dlPi
destino: rEdENÇÃo/Pa

Servidor (es): 5952344 – GEoVaNE diaS da SilVa – ElETriciSTa; 
5919102 – JoSiaNE coUTiNHo MaTHEWS – TÉcNico EM GESTÃo dE 
iNfraESTrUTUra; 5942328 – BrUNo NEPoMUcENo dE araÚJo – aGP.
Período: 24 a 30/11/2021 - diária(s): 06 e ½ (seis e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750817
Portaria Nº 3277/2021
objetivo: rEaliZar MaNUTENÇÃo Na rEdE ElÉTrica do ciME.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/dlPi/cEar
destino: MaraBá/Pa
Servidor (es): 5952401 – EdiElSoN SilVa dE VilHENa – ElETriciSTa; 
5942253 – cáSSio rodriGo da SilVa araÚJo – TÉcNico EM GESTÃo dE 
iNfraESTrUTUra; 5921689 – JoÃo aNToNio foNSEca riBEiro – aGP.
Período: 29/11 a 02/12/2021 - diária(s): 03 e ½ (tres e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750818
Portaria Nº 3194/2021
objetivo: rEaliZar EScolTa dE PPl EM rEcaMBiaMENTo.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/daP
destino: forTalEZa/cE
Servidor (es): 5950175 – roNNY liSBoa oliVEira – aGP; 5953912 – 
MarcElo PiNTo diaS – aGP.
Período: 08 a 10/12/2021 - diária(s): 02 e ½ (dois e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750827
Portaria Nº 3072/2021
objetivo: VErificar aNdaMENTo daS rEforMaS EM UP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/dlPi/cEar
destino: aBaETETUBa E ToMÉ-aÇÚPa
Servidor (es): 5955431 – HElMo SilVa oliVEira – TÉcNico EM GESTÃo 
dE iNfraESTrUTUra; 5898633 – HElNo PiNHEiro dE araÚJo – MoTo-
riSTa.
Período: 10 a 16/11/2021 - diária(s): 06 e ½ (seis e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750822
Portaria Nº 3287/2021
objetivo: dar coNTiNUidadE aS roTiNaS oPEracioNaiS E coNTrolE dE UP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTa iSaBEl/coPE
destino: SaNTarÉM/Pa
Servidor (es): 5930479 – daNiEl MoraES aBiTiBol – aGP.
Período: 23/10 a 07/11/2021 - diária(s): 15 e ½ (quinze e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750824
Portaria Nº 3125/2021
objetivo: ParTiciPar da rEUNiÃo dE aValiaÇÃo dE iMPlEMENTaÇÃo 
do ProGraMa Para dETEcÇÃo da iNfEcÇÃo PElo HiV E SÍfiliS EM 
PriSÕES fEMiNiNaS.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/daB
destino: BraSÍlia/df
Servidor (es): 5952503 – THaMirES GaMa PorTal – aSSiSTENTE Social.
Período: 08 a 10/12/2021 - diária(s): 02 e ½ (dois e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750825
Portaria Nº 3071/2021
objetivo: rEaliZar EScolTa dE PPl EM rEcaMBiaMENTo.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/daP
destino: GoiÂNia/Go
Servidor (es): 57199944 – EdSoN lUiS VaScoNcEloS oliVEira – dirE-
Tor; 5948242 – JoÃo PEdro riBEiro da SilVa – aGP.
Período: 25 a 26/11/2021 - diária(s): 01 e ½ (uma e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750830
Portaria Nº 3046/2021
objetivo: rEaliZar EScolTa dE PPl EM rEcaMBiaMENTo.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/daP
destino: MaNaUS/aM
Servidor (es): 5954131 – lUciaNo SilVa doS SaNToS – aGP; 5933819 – 
ValdENi liMa da SilVa – aGP.
Período: 18 a 19/11/2021 - diária(s): 01 e ½ (uma e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 750832
.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº 059/2022 – dGP/seaP Belém/Pa, 13 de JaNerro de 2022.
Nome: fErNaNdo BarBoSa dE SoUSa, Matrícula nº 5954402/1; cargo: 
Policial Penal.
assunto: licença Paternidade.
Período: 30/11/2021 a 19/12/2021. (20) dias

Protocolo: 750910
LiceNÇa NoJo
Portaria Nº 057/2021 – dGP/seaP Belém/Pa, 13 de JaNeiro de 2022.
Nome: ari NoBErTo do NaSciMENTo rodriGUES, Matrícula nº 
5950080/1; cargo: Policial Penal.
assunto: licença Nojo.
Período: 04/01/2022 a 11/01/2022.

Protocolo: 750907
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Portaria Nº 058/2021 – dGP/seaP Belém/Pa, 13 de JaNeiro de 2022.
Nome: SilVio liMa VEloSo, Matrícula nº 57201115/1; cargo: aux. operacional.
assunto: licença Nojo.
Período: 26/12/2022 a 02/01/2022.

Protocolo: 750908
..

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato - terMo aditiVo
terMo aditiVo: terceiro
ProcESSo: 2021/1444633
daTa dE aSSiNaTUra: 03 de janeiro de 2022.
ViGÊNcia: 03 de janeiro de 2022 a 10 de outubro de 2022
oBJETo: acrescentar ao valor atual do contrato a importância mensal de 
r$ 5.915,87 (cinco mil e novecentos e quinze reais e oitenta e sete centa-
vos), que passa a ser de r$ 98.785,79 (noventa e oito mil e setecentos e 
oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos) o total mensal. 
Valor GloBal do coNTraTo: r$ 1.185.429,42 (um milhão e cento e oiten-
ta e cinco miil e quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos). 
JUSTificaTiVa: art. 65 da lei 8.666/1993.
doTaÇÃo orÇaMENTária
Projeto atividade: 8338
fonte de recurso: 0101006360/0301006360 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 339037 -locaÇÃo dE MÃo dE oBra
PTrES: 158338
Pi: 412cTo8338c
aÇÃo: 232407
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.122.1297-8338
coNTraTo: 127/2020
coNTraTado: cacToS SErViÇoS GEraiS EirEli
cNPJ: 07.546.074/0001-77
ENdErEÇo: avenida Vila dos oliveiras, 171, sala a, Bairro Pedrinhas, cEP 
68.903-126, Macapá-aP
ordENador: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 750844
..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

errata
.

errata da Portaria n° Portaria Nº 003 – cGP/FcP de 05 de JaNei-
RO DE 2022, publicada no DOE 34.823 de 07/01/2022, a qual trata 
de Permuta de GTI.
onde se lê:
Nome: HUGo BiSPo SaNToS do NaSciMENTo, matrícula nº 57194587/ 1, 
cargo efetivo de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, a contar de 01/12/2021.
 leia-se:
Nome: HUGo BiSPo SaNToS do NaSciMENTo, matrícula nº 57201059/ 1, 
cargo efetivo de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, a contar de 01/12/2021.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 750931
..

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

Portaria
.

Portaria N°. 06/2022 - FcG de 13.01.2022
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996;
coNSidEraNdo o decreto de 14.01.2019, publicado no doE nº. 33.781 
de 15.01.2019;
rESolVE:
SUBSTiTUir no grupo especial de trabalho para elaboração e 
acompanhamento do ProcESSo SElETiVo 2022 (Portaria nº. 113/2021-
fcG) o servidor EdUardo Mário da SilVa NaSciMENTo, matrícula 
57192507/3, pela servidora Maria aNTÔNia JiMENEZ rodriGUEZ, 
matrícula n°.  5814367/3
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo- Superintendente da fcG

Protocolo: 750956

.

FÉrias
.

resUMo da Portaria Nº. 05/2022 - FcG de 13.01.2022.
conceder férias ao servidor da fcG, referente ao período aquisitivo 
2020/2021.
Base legal: art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
Período: 16/11/2021 a 15/12/2021
cargo: auxiliar operacional
Servidora: Kathleen carvalho corrêa - if: nº. 5909102/1
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo – Superintendente da fcG

Protocolo: 750720

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

Portaria nº 01 de 14 de janeiro de 2022
a Secretária de Estado de comunicação, no uso de suas atribuições que lhe 
foram designadas através do decreto Governamental publicado no doE nº 
34.375 de 16 de outubro de 2020 e aquelas previstas na lei Estadual nº 
7.056/2007, com base nos termos previstos no artigo 58, inciso iii e art. 
67, § 1º e 2º, da lei federal nº 8.666/93, sobre o acompanhamento e a 
fiscalização de contratos e respeitando o limite estabelecido no Art. 5º do 
decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
art. 1º- rEVoGar a Portaria nº 080 de 11 de março de 2021, publicado no 
doE nº 34.516, no dia 12 de março de 2021.
art.2º-dESiGNar os servidores desta Secretaria, abaixo relacionados, 
para a função de fiscal Titular e suplente dos contratos citados abaixo:

coNTraTo dEScriÇÃo EMPrESa NoME fiScal MaTrÍcUla

006/2019
Prestação de Serviços 

continuados com mão 
de obra exclusiva de 
Servente de limpeza

liMPar liMPEZa 
E coNSErVaÇÃo 

  Elcimara Maga-
lhães lima

             (Titular)
freddie Garcia de 

lima Neto
            (Su-

plente)  

5948724/3
5963064/1

002/2020

Prestação de Serviços 
continuados com mão 
de obra exclusiva de 

auxiliar administrativo 
i, Mensageiro e recep-

cionista.

liMPar 
liMPEZa E 
coNSErVa-

ÇÃo 

Elcimara Maga-
lhães lima

(Titular)

Maria Goreti de 
Melo Hamoy
(Suplente)

5948724/3

5067642/1

Está portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira 
Secretária de Estado de comunicação
Portaria nº 02 de 14 de janeiro de 2022
a Secretária de Estado de comunicação, no uso de suas atribuições que lhe 
foram designadas através do decreto Governamental publicado no doE nº 
34.375 de 16 de outubro de 2020 e aquelas previstas na lei Estadual nº 
7.056/2007, com base nos termos previstos no artigo 58, inciso iii e art. 
67, § 1º e 2º, da lei federal nº 8.666/93, sobre o acompanhamento e a 
fiscalização de contratos e respeitando o limite estabelecido no Art. 5º do 
decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
art. 1º - rEVoGar a Portaria n° 743 de 27 de outubro de 2021, publicada 
no doE nº 34.773 de 23 de novembro de 2021.
art.2º-dESiGNar os servidores desta Secretaria, abaixo relacionada, para 
a função de fiscal Titular e Suplente de contrato citado abaixo:

coNTraTo dEScriÇÃo EMPrESa NoME fiScal MaTrÍcUla

006/2020
Prestação de 

serviço de manu-
tenção predial

Executiva Serviços Técnicos 
Especializados

Valdemir chaves de 
Sousa (TiTUlar) 

freddie Garcia de lima 
Neto (SUPlENTE)

7003447/1

5963064/1

Está portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira 
Secretária de Estado de comunicação
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Portaria nº 03 de 14 de janeiro de 2022
a Secretária de Estado de comunicação, no uso de suas atribuições que lhe 
foram designadas através do decreto Governamental publicado no doE nº 
34.375 de 16 de outubro de 2020 e aquelas previstas na lei Estadual nº 
7.056/2007, com base nos termos previstos no artigo 58, inciso iii e art. 
67, § 1º e 2º, da lei federal nº 8.666/93, sobre o acompanhamento e a 
fiscalização de contratos e respeitando o limite estabelecido no Art. 5º do 
decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
art. 1º- rEVoGar a Portaria nº 164 de 11 de março de 2021, publicado no 
doE nº 34.516, no dia 12 de março de 2021
art.2º-dESiGNar os servidores desta Secretaria, abaixo relacionada, para 
a função de fiscal Titular e Suplente de contrato citado abaixo:

coN-
TraTo dEScriÇÃo EMPrESa NoME fiScal MaTrÍcUla

05/2021
contratação anual 
de TV digital por 

assinatura 

frank Sinatra de azevedo 
Monteiro

freddie Garcia de 
lima Neto

              (Titular)

Joao Victor oliveira 
Bastos

             (Suplente) 

5963064/1

6403546/1

Está portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira 
Secretária de Estado de comunicação

Portaria nº 04 de 14 de janeiro de 2022
a Secretária de Estado de comunicação, no uso de suas atribuições que lhe 
foram designadas através do decreto Governamental publicado no doE nº 
34.375 de 16 de outubro de 2020 e aquelas previstas na lei Estadual nº 
7.056/2007, com base nos termos previstos no artigo 58, inciso iii e art. 
67, § 1º e 2º, da lei federal nº 8.666/93, sobre o acompanhamento e a 
fiscalização de contratos e respeitando o limite estabelecido no Art. 5º do 
decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
art. 1º- rEVoGar a Portaria nº 740 de 27 de outubro de 2021, publicado 
no doE nº 34.773, no dia 23 de novembro de 2021.
art.2º-dESiGNar os servidores desta Secretaria, abaixo relacionada, para 
a função de fiscal Titular e suplente de contrato citado abaixo:

coNTraTo dEScriÇÃo EMPrESa NoME fiScal MaTrÍcUla

13/2021
Serviços de 

Manutenção de ar 
condicionado.

Parafrios refrigeração comér-
cio e Serviços lTda-EPP

Sergio ricardo age 
(TiTUlar)

freddie Garcia de lima 
Neto

(SUPlENTE)

     
28800/1

5963064/1

Está portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira 
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 751061
..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo aditiVo Nº 002/2022
Processo Nº 2020/342473
coNtrato Nº 005/2020
terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo 001/2020
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vi-
gência do contrato original nº 005/2020 pelo período de 12 (doze) meses, 
sendo de 06 de fevereiro de 2022 a 06 de fevereiro de 2023.
data de assinatura: 07/01/2022
Vigência: 06/02/2022 a 06/02/2023
Valor Global: r$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
fundamento legal: art. 57, ii, da lei federal n. º 8.666/93;
dotação orçamentária:
funcional: 65.201.24.131.1508.8233
Elemento: 33.90.39
fonte: 0101

Pi: 412.000.8233c
contratado: iMPrENSa oficial do ESTado - ioEPa
cNPJ: 04.835.476/0001-01
Endereço: Travessa do chaco nº 2271, bairro do Marco
Belém/Pa -cEP:66.630-505
ordenador: cândido Garcia Neto
Presidente da fUNTElPa em exercício.

Protocolo: 750904
coNtrato N. º 003/2022
Processo N. º 2021/1433961
disPeNsa de LicitaÇÃo N° 009/2021
objeto: contratação EMErGENcial de empresa especializada em produção de 
mídia estática para atender a demanda do caMPEoNaTo ParaENSE dE fUTE-
Bol ProfiSSioNal MaScUliNo 1º diViSÃo – ParaZÃo BaNPará 2022.
Valor Global: r$ 832.962,18 (oitocentos e trinta e dois mil, novecentos e 
sessenta e dois mil reais e dezoito centavos).
data de assinatura: 12 de janeiro de 2022.
Vigência: 12/01/2022 a 11/07/2022
fiscal do contrato: Mario Henrique Gama da costa – Nº Matricula: 80845359/4
Suplente de fiscal: Thais de fatima Tocantins correa- Nº Matricula: 
57191631/1
funcional: 65.201.24.813.1499.8795
Elemento: 33.90.39
fonte: 0101
Pi: 103cParaZao
contratado (a): f. M. GUErrEiro doS rEiS EirEli
cNPJ n°: 12.435.516/0001-48
Endereço: Av. Serzedelo Corrêa nº 895, Ed. Uber Office, Salas 1203/1205, 
Bairro: Batista campos
cEP: 66.033-265, Belém/Pará
ordenador: cândido Garcia Neto
Presidente em exercício fUNTElPa

Protocolo: 750849

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: Portaria nº 005/2022-cPsP
Término de vínculo: 08/03/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: MarGarida Maria dE alMEida rodriGUES
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria nº 006/2022-cPsP
Término de vínculo: 05/11/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: EdENilSoN doS aNJoS GoMES
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

Protocolo: 750898
.

LiceNÇa Para cUrso
.

coNcessÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 000257/2022 - saGeP de 12/01/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE doUTorado EM 
EdUcaÇÃo PEla UNiVErSidadE fEdEral do Pará, No PErÍodo dE 
01/02/2022 a 28/02/2024, a(0) SErVidor(a) iZETE MaGNo corrEa, 
MaTrÍcUla 57220596-1, PofESSor claSSE i, loTado(a) No(a) EE lE-
oNor NoGUEira, No MUNicÍPio dE BElÉM.

Protocolo: 750659
..

errata
.

Errata da Publicação Protocolo nº 741771
onde se lê: ato: coNTraTo No 559/2021-BoM JESUS do TocaNTiNS
Leia-se: ato: coNTraTo No 560/2021-BoM JESUS do TocaNTiNS
Publicado no doE: 34.795 de 14/12/2021
Órgao: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcacao

Protocolo: 750891
..
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico Nº 002/2021
ProcESSo adMiNiSTraTiVo nº. 2020/475575 - PaE
UaSG 925315
oBJETo: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Equipamen-
tos de informática, Eletrônicos e Materiais diversos para atender as deman-
das da Secretaria de Estado de Educação, de acordo com as especificações, 
quantitativos e condições constantes no instrumento convocatório. 

fEliX ElETrÔNica E iNforMáTica lTda  
iTEM Valor ESTiMado Valor adJUdicado   EcoNoMia  EcoNoMia (%)

18 r$  19.573,80 r$ 2.152,80 
r$

r$ 17.421,00
 

89% 

Mc2 TEcNoloGia da iNforMacao lTda  
iTEM Valor ESTiMado Valor adJUdicado   EcoNoMia  EcoNoMia (%)

1 r$ 3.827.267,85 r$ 902.633,55 r$ 2.924.634,30 76,42% 
 

ToriNo iNforMaTica lTda..  
iTEM Valor ESTiMado Valor adJUdicado   EcoNoMia  EcoNoMia (%)
34 r$  5.112.915,00 r$ 2.999.998,20 r$ 2.112.916,80 41,33% 

 

clEBEr NaSciMENTo da roSa  
iTEM Valor ESTiMado Valor adJUdicado   EcoNoMia  EcoNoMia (%)
30 r$  32.938,20 r$ 22.000,00 r$ 10.938,20 33,21% 

 

ElETrocoiSaS coMPoNENTES ElETro-ElETroNicoS lTda 
iTEM Valor ESTiMado Valor adJUdicado   EcoNoMia  EcoNoMia (%)
31 r$  106.052,62 r$ 36.550,00 r$ 69.502,62 65,54% 
32 r$  34.528,76 r$ 11.900,00 r$ 22.628,76 65,54% 

ToTal r$ 48.450,00   
 

  fiS coMErcial lTda  
iTEM Valor ESTiMado Valor adJUdicado   EcoNoMia  EcoNoMia (%)
33 r$ 42.090,00 r$ 36.999,60 r$ 5.090,40 12,09% 

 

EdEr JUNior G. loPES  
iTEM Valor ESTiMado Valor adJUdicado   EcoNoMia  EcoNoMia (%)

7 r$ 2.265,00 r$ 795,00 r$ 1.470,00 64,90% 
8 r$ 24.736,00 r$ 10.200,00 r$ 14.536,00 58,76% 
9 r$ 8.716,50 r$ 2.794,50 r$ 5.922,00 67,94% 

  r$ 13.789,50   
 

QUaliTY aTacado EirEli  
iTEM Valor ESTiMado Valor adJUdicado   EcoNoMia  EcoNoMia (%)
19 r$ 4.078,20 r$ 1.484,40 r$ 2.593,80 63,60% 

 

MarYlEidE foNSEca alMEida EirEli  
iTEM Valor ESTiMado Valor adJUdicado   EcoNoMia  EcoNoMia (%)
16 r$ 567.855,51 r$ 271.200,00 r$ 296.655,51 52,24% 
17 r$ 185.934,99 r$ 88.800,00 r$ 97.134,99 52,24% 

 ToTal r$ 360.000,00   

ElETroPEcaS Ti coMErcial - EirEli  
iTEM Valor ESTiMado Valor adJUdicado   EcoNoMia  EcoNoMia (%)
21 r$ 105.206,38 r$ 63.468,00 r$ 41.738,38 39,67% 
22 r$ 34.253,24 r$ 20.664,00 r$ 13.589,24 39,67% 
 ToTal r$ 84.132,00   

 

H l P coMErcio ElETro foNia EirEli  
iTEM Valor ESTiMado Valor adJUdicado   EcoNoMia  EcoNoMia (%)

5 r$ 70.481,49 r$ 28.898,62 r$ 41.582,87 59,00% 
10 r$ 6.900,00 r$ 1.450,00 r$ 5.450,00 78,99% 
11 r$ 77.766,02 r$ 36.654,46 r$ 41.111,56 52,87% 
12 r$ 25.297,38 r$ 11.923,74 r$ 13.373,64 52,87% 
13 r$ 1.326,00 r$ 486,00 r$ 840,00 63,35% 
  r$ 79.412,82   

 

  ccK coMErcial lTda  

iTEM Valor ESTiMado Valor adJUdicado   EcoNoMia  EcoNoMia (%)
24 r$ 1.485,46 r$ 1.052,60 r$ 432,86 29,14% 
25 r$ 2.034,66 r$ 2.033,50 r$ 1,16 0,06% 
26 r$ 1.742,74 r$ 1.741,50 r$ 1,24 0,07% 
 ToTal r$ 4.827,60   

 

HS coMErcio, locacao E MaNUTENcao dE EQUiPaMENToS dE iN 
iTEM Valor ESTiMado Valor adJUdicado   EcoNoMia  EcoNoMia (%)

2 r$ 1.275.755,95 r$ 302.035,00 r$ 973.720,95 76,33% 
 

dKSa coMErcial lTda  
iTEM Valor ESTiMado Valor adJUdicado   EcoNoMia  EcoNoMia (%)
20 r$ 3.117,60 r$ 934,20 r$ 2.183,40 70,03% 

 

caPY rEPrESENTacoES E coMErcio EM GEral lTda 
iTEM Valor ESTiMado Valor adJUdicado   EcoNoMia  EcoNoMia (%)

6 r$ 23.078,01 r$ 10.899,83 r$ 12.178,18 52,77% 
 

rMG TEcNoloGia iNTEGrado EirEli  
iTEM Valor ESTiMado Valor adJUdicado   EcoNoMia  EcoNoMia (%)
36 r$ 170.136,45 r$ 115.995,00 r$ 54.141,45 31,82% 

 

EGc coMErcio E aTacadiSTa dE iNforMaTica E ElETroElETro 

iTEM Valor ESTiMado Valor adJUdicado   EcoNoMia  EcoNoMia (%)

3 r$ 1.678.536,00 r$ 455.788,35 r$ 1.222.747,65 72,85% 

4 r$ 559.512,00 r$ 151.929,45 r$ 407.582,55 72,85% 

14 r$ 1.441.575,00 r$ 506.677,50 r$ 934.897,50 64,85% 

15 r$ 480.525,00 r$ 168.892,50 r$ 311.632,50 64,85% 

 ToTal  r$ 1.283.287,80   
 

T. c. c. dE a. fErrEira coMErcio E SErVico  

iTEM Valor ESTiMado Valor adJUdicado   EcoNoMia  EcoNoMia (%)

28 r$ 24.967,80  r$ 3.063,00 r$ 21.904,80 87,73% 

29 r$ 30.468,78 r$ 9.334,32 r$ 21.134,46 69,36% 

 ToTal r$ 12.397,32   

M S T NUNES coMErcio E SErVicoS EirEli  

iTEM Valor ESTiMado Valor adJUdicado   EcoNoMia  EcoNoMia (%)

23 r$ 11.347,00 r$ 4.895,00 r$ 6.452,00 56,86% 
 

SilVaNE criSTiNa doS SaNToS VicENTE  

iTEM Valor ESTiMado Valor adJUdicado   EcoNoMia  EcoNoMia (%)

35 r$ 1.704.305,00 r$ 1.053.930 r$ 650.375,00 38,16% 
 

frP coMErcio E SErVicoS dE iNforMaTica lTda 

iTEM Valor ESTiMado Valor adJUdicado   EcoNoMia  EcoNoMia (%)

37 r$ 56.712,15 r$ 46.000,00 r$ 10.712,15 18,89% 

Valor ToTal da liciTaÇÃo: r$ 7.386.254,62
•Belém/PA, 13 de janeiro de 2022
•ELIETH DE FATIMA DA SILVA BRAGA
•Homologadora

Protocolo: 750868
.

oUtras MatÉrias
.

desiGNar
Portaria nº.:000161/2022 de 06/01/2022
de acordo com o Processo nº 1438754/2021
designar GEaNE dE dEUS ViaNa, Matrícula nº 5568161/1, Espec. em Edu-
cação, para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-2) 
da EEEfM.irmã dorothy Stang/Jacundá, a contar de 10/01/2022.
GraTificaÇÃo dE TEMPo iNTEGral
Portaria nº.:000067/2022 de 11/01/2022
de acordo com o Processo nº 2021/1470089
Conceder,Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 60% (sessenta por-
cento), incidente sobre o vencimento base do cargo, dos servidores abaixo rela-
cionados, lotados na diretoria de Suporte administrativo, nesta Secretaria.

MaT NoME carGo a coNTar
5963091-1 KlEVErSoN JoSÉ PErEira alVES TEc.EM GESTÃo PÚBlica 23/12/2021
5963094-1 aNdrEia carrEira rodriGUES alVES TEc.EM GESTÃo PÚBlica 23/12/2021
5963092-1 criSTiaNE SaNTaNa HoMEN TEc.EM GESTÃo PÚBlica 23/12/2021
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5963096-1 GElilZa SalaZar coSTa TEc.EM GESTÃo PÚBlica 23/12/2021
5899298-2 MoNica MEdEiroS SilVa TEc.EM GESTÃo PÚBlica 23/12/2021
5941481-2 fraNciSco carloS MENdoNÇa E SilVa TEc.EM GESTÃo PÚBlica 02/12/2021

5963098-1 rEci TaMaoara PiNHEiro SoarES da 
SilVa TEc.EM GESTÃo PÚBlica 07/12/2021

5898083/3 aUGUSTo cESar BorGES dE oliVEira TEc.EM GESTÃo PÚBlica 02/12/2021
5933821-2 SilVia THaiS MEdEiroS NaSciMENTo TEc.EM GESTÃo PÚBlica 03/12/2021
5932932-2 roSE rafaEll SilVa dE frEiTaS TEc.EM GESTÃo PÚBlica 07/12/2021
5963095-1 GaBriEla SoUZa ElGraBlY TEc.EM GESTÃo PÚBlica 02/12/2021
5963090-1 aNToNio EdiNaldo GoMES da SilVa TEc.EM GESTÃo PÚBlica 03/12/2021
54190564-2 ZaNdoNaY carNEiro JUca TEc.EM GESTÃo PÚBlica 02/12/2021
5963093-1 VaNESSa fErrEira SoarES TEc.EM GESTÃo PÚBlica 02/12/2021
5940655-2 Maria do Socorro GUEdES da SilVa TEc.EM GESTÃo PÚBlica 02/12/2021

Portaria nº.:000069/2022 de 12/01/2022
de acordo com o Processo nº 2022/29741
i- revogar, a contar de 01/01/2022, a Portaria col. nº 083/2022, que 
concedeu Gratificação de Tempo Integral,no percentual de 60 %, (sessenta 
porcento) em relação a servidora lUcia caTariNa BraNcHES SoarES, 
matrícula nº 303844/1, assist. administrativo, lotada na seção de cadastro 
da capital, desta Secretaria
II- Conceder, a contar de 03/01/2022, Gratificação de Tempo Integral, 
no percentual de 60% (sessenta porcento), incidente sobre o vencimento 
base do cargo, ao servidor doriVal riBEiro da PoÇa JUNior, matrícula 
nº 57212953/1, assist administrativo, lotado na divisão de cadastro, des-
ta Secretaria, em substituição a servidora mencionada no item anterior.
Portaria Nº.:00226/2022 de 11/01/2022
de acordo com o Processo nº 2021/1470089
Conceder, a contar de 23/12/2021, Gratificação de Tempo Integral, no percen-
tual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, ao servidor arTHUr 
PHilliP alBErTH MarQUES da coSTa, matrícula Nº 5963089/1, Tecnico em 
Gestão Publica, lotado no departamento de apoio operacional/Belém.
LiceNÇa iNteresse ParticULar
Portaria nº.:00229/2022 de 11/01/2022
conceder licença para Tratar de interesse Particular, a servidora JaNE darc 
TaVarES SilVa, matricula nº 5149266/2, fonoaudiologo, lotada na Erc 
instituto felipe Smaldone/Belém, no periodo 03/01/2022 a 02/01/2024.
LiceNÇa casaMeNto
Portaria Nº.: 000217/2022 de 11/01/2022
conceder licença casamento, a NaTallY GUEdES fariaS, Matricula n 
5957321/1, Professor, lotada na EEEfM cristo redentor/ananindeua, no 
período de 22/11/21 a 29/11/21.
Portaria Nº.: 000251/2022 de 12/01/2022
conceder licença casamento, a EliZaNGEla SaNTaNa do carMo, Matri-
cula n 57213517/1, Merendeira, lotada na EE lameira Bittencourt/casta-
nhal, no período de 13/11/2021 a 20/11/2021.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº. 000187/2022 de 10/01/2022
Nome:liEGE dE oliVEira SaNToS
Matrícula:733369/1cargo:Servente
lotação:divisão de finanças/Belém
Período:03/02/22 a 03/04/22 – 04/04/22 a 02/06/22
Triênios:08/05/10 a 07/05/13 – 08/05/13 a 07/05/16
Portaria Nº. 000186/2022 de 10/01/2022
Nome:PaUlo carNEiro alVES
Matrícula:57212721/1cargo:Vigia
lotação:EE ana Pontes francez/Tucurui
Período:03/01/22 a 03/03/22
Triênios:09/02/12 a 08/02/15
Portaria nº. 000254/2022 de 12/01/2022
Nome:GilVaNEidE do Socorro liMa daMaScENo
Matrícula:5890687/1cargo:assist.administ.
lotação:divisão de cadastro/Belém
Período:01/02/22 a 01/04/22
Triênios:18/07/14 a 17/07/17
Portaria nº. 000221/2022 de 11/01/2022
Nome:Maria riTa GoNÇalVES doS SaNToS
Matrícula:189677/1cargo:ag. de Portaria
lotação:divisão de cadastro/Belém
Período:07/02/22 a 08/03/22
Triênios:01/10/08 a 30/09/11
Portaria nº. 000244/2022 de 12/01/2022
Nome:GilMara oliVEira da SilVa
Matrícula:57213216/1cargo:assist.administ.
lotação:EEEf 15 de outubro/Belém
Período:01/02/22 a 01/04/22
Triênios:11/02/09 a 10/02/12
Portaria nº. 00233/2022 de 11/01/2022
Nome:GilVaNicE MiraNda loBaTo MacEdo
Matrícula: 57212480/1cargo:assist.administ.
lotação:EEEM irma Stella Maria/abaetetuba
Período:01/01/22 a 01/03/22
Triênios:03/02/15 a 02/02/18
Portaria nº. 000231/2022 de 11/01/2022
Nome:GlEicE daNiElE raiol alVES
Matrícula:5902351/1cargo:Tecn. Em Gestão Publica
lotação:corregedoria/Belém
Período:24/01/22 a 24/03/22
Triênios:11/09/15 a 10/09/18

Portaria nº. 000241/2022 de 12/01/2022
Nome:Jaco MiraNda MacHado
Matrícula:57205034/2cargo:Espec. em Educação
lotação:EE ruth Passarinho/Belém
Período:29/10/21 a 27/12/21
Triênios:18/01/14 a 17/01/17
Portaria nº. 000236/2022 de 11/01/2022
Nome:lUciaNa EVaNGEliSTa da SilVa
Matrícula:55586906/2cargo:Professor
lotação:div. de legislação e Enquadramento/Belém
Período:28/11/21 a 26/01/22
Triênios:05/06/12 a 04/06/15
Portaria nº. 000242/2022 de 12/01/2022
Nome:Maria roSENila riBEiro da coSTa
Matrícula:5801087/3cargo:Espec. em Educação
lotação:EEEf Bento XV/Belém
Período:03/01/22 a 03/03/22 – 04/03/22 a 02/05/22
Triênios:17/11/08 a 16/11/11 – 17/11/11 a 16/11/14
Portaria nº. 000237/2022 de 11/01/2022
Nome:SiMoNE coNcEiÇÃo dE MoUra raBElo
Matrícula:55586927/2 cargo:Professor
lotação:div. de legislação e Enquadramento/Belém
Período:29/11/21 a 27/01/22
Triênios:02/09/08 a 01/09/11
Portaria nº. 000232/2022 de 11/01/2022
Nome:EliZaNGEla BaNdEira oliVEira
Matrícula:57212865/1 cargo:Vigia
lotação:EE dr Gabriel Sales Pimenta/Maraba
Período:20/01/22 a 20/03/22
Triênios:05/01/09 a 04/01/12
Portaria nº. 000243/2022 de 12/01/2022
Nome:caTariNa laBoUrE coSTa SErra
Matrícula:761516/1cargo:Servente
lotação:divisão de cadastro/Belém
Período:01/02/22 a 01/04/22 – 02/04/22 a 31/05/22
Triênios:01/08/04 a 31/07/07 – 01/08/07 a 31/07/10
Portaria nº. 000279/2022 de 13/01/2022
Nome:Maria dE faTiMa dE SoUZa
Matrícula:57208149/1cargo:Espec. em Educação
lotação:EE dr laureno alves de Melo/castanhal
Período:01/01/22 a 01/03/22 – 02/03/22 a 31/03/22
Triênios:14/11/08 a 13/11/11 – 14/11/11 a 13/11/14
Portaria nº.000211/2022 de 11/01/2022
Nome:irEidE JUlia loUrENÇo dE oliVEira GUErrEiro
Matrícula:57208153/1cargo:Espec. em Educação
lotação:EE. Padre Salvador Tracaiolli/castanhal
Período:01/10/2021 a 29/11/2021-30/11/2021 a 28/01/2022
Triênios:01/02/2008 a 31/01/2011-01/02/2011 a 31/01/2014
LiceNÇa LUto
Portaria nº.: 000218/2022 de 11/01/2022
conceder licença luto, a JoSE aNToNio da coSTa fraZÃo, Matricula n 
6310435/2, Professor, lotado na EEEf Santa Maria Bertilla/Benevides, no 
período de 11/11/21 a 18/11/21.
Portaria nº.: 000219/2022 de 11/01/2022
conceder licença luto, a Jair fraNciSco da coSTa fraZÃo, Matricula n 
6016260/2, Professor, lotado na EE dr otavio Meira sede vinc/Benevides, 
no período de 11/11/2021 a 18/11/2021.
Portaria nº.: 000220/2022 de 11/01/2022
conceder licença luto, a Jair fraNciSco da coSTa fraZÃo, Matricula n 
6016260/3, Professor, lotado na EE Prof deusarina Nascimento de Sousa/
Benevides, no período de 11/11/2021 a 18/11/2021.
Portaria nº.: 000201/2022 de 11/01/2022
conceder licença luto, a ToNia GiZElE da SilVa VilHENa, Matricula n 
5897072/2, Professor, lotada na EEEf lindanor celina coelho casha/Be-
lém, no período de 22/12/21 a 29/12/21.
LiceNÇa MaterNidade
Portaria nº.:000188/2022 de 10/01/2022
conceder licença Maternidade, a JaQUEliNa EVaGEliSTa da SilVa, Ma-
tricula n 5944034/1, Professor, lotada na EEEM frei Miguel de Bulhoes 
sede/São Miguel do Guama, no período de 10/12/2021 a 07/06/2022.
Portaria nº.:000209/2022 de 11/01/2022
conceder licença Maternidade, a Mara iSaBEl MoraES dE oliVEira, 
Matricula n 57191769/2, Professor, lotada na Erc centro integrado de 
Educação Especial/Belém, no período de 31/12/2021 a 28/06/2022.
Portaria nº.:000222/2022 de 11/01/2022
conceder licença Maternidade, a lariNa GaBriEla liMa doS rEiS fEi-
ToSa, Matricula n 57208955/1, Especialista em Educação, lotada na EE 
Brasília/icoaraci, no período de 17/11/2021 a 15/05/2022.
Portaria nº.:00248/2022 de 12/01/2022
conceder licença Maternidade, a servidora SaMEla airES doS SaNToS Por-
TEla do NaSciMENTo, Matricula n 5947669/1, Professor, lotada na EE Jorna-
lista romulo Maiorana/ananindeua, no período de 29/10/2021 a 26/04/2022.
Portaria nº.:000247/2022 de 12/01/2022
conceder licença Maternidade, a servidora PolYaNa SoarES doS SaNToS, 
Matricula n 5948697/1, Professor, lotada no colegio Est Ens. Medio Presid. 
fernando Henrique/Monte alegre, no período de 25/10/2021 a 22/04/2022.
Portaria nº.:000245/2022 de 12/01/2022
conceder licença Maternidade, a aNaKcia da crUZ oliVEira, Matricula 
n 8001422/1, Professor, lotada na EEEM Prof raimundo laureano da Silva 
Souza/Paragominas, no período de 08/10/21 a 05/04/22.
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Portaria nº.:0000200/2022 de 11/01/2022
conceder licença Maternidade, a SUSY Mara da SilVa PorTal, Matricula 
n 205367/2, Professor, lotada na Erc centro integrado de Educação Espe-
cial , no período de 16/11/21 a 14/05/22.
Portaria nº.:000252/2022 de 12/01/2022
conceder licença Maternidade, a iZaUra ralYME MoTa liSBoa, Matricula 
n 6403404/1, Professor, lotada na EEEfM Maria de Nazare assad Elias/
Bonito, no período de 04/10/21 a 01/04/22.
Portaria nº.:199/2022 de 12/01/2022
conceder licença Maternidade, a JoYcE WalESKa Maia da SilVa , Ma-
tricula n 5908265/2, Servente, lotada na EE 1 e 2G Maestro Waldemar 
Henrique da c Pereira/icoaraci, no período de 06/12/21 a 03/06/22.
Portaria nº.:000246/2022 de 12/01/2022
conceder licença Maternidade, a lariNa GaBriEla liMa doS rEiS fEi-
ToSa, Matricula n 57208955/1, Especialista em Educação, lotada na EE 
Brasilia/icoaraci, no período de 17/11/21 a 15/05/22.
LiceNÇa PaterNidade
Portaria nº.:000184/2022 de 10/01/2022
conceder licença Paternidade, ao servidor daliElSoN MENdES MorEira, 
Matricula n 5929383/2, Professor, lotado na EEEf cruzeiro do Sul/icoaraci 
, no período de 04/12/2021 a 23/12/2021.
Portaria nº.:000249 de 12/01/2022
conceder licença Paternidade, a faBio SoarES dE alMEidaS, Matricula n 
57227374/2, Professor, lotado na a EEEM Lina Seffer sede/Nova Esperança do Piria, 
no periodo de 22/09/2021 a 01/10/2021, para fins de regularização funcional.
Portaria nº.:000250/2022 de 12/01/2022
conceder licença Paternidade, a MiGUEl MEdEiroS BraGa, Matricula n 
5891806/3, Professor, lotado na EE Profa Maria camara Paes/Breves, no 
periodo de 22/09/2021 a 01/10/2021, para fins de regularização funcional.
Portaria nº.:000204/2022 de 11/01/2022
conceder licença Paternidade, a EdUardo rEiS da SilVa filHo, Matricu-
la n 5954557/1, Professor, lotado na EE Eng Palma Muniz sede/redenção, 
no período de 31/12/21 a 19/01/22.
Portaria nº.:000202/2022 de 11/01/2022
conceder licença Paternidade, a WaNdErSoN rodriGUES dE liMa, Ma-
tricula n 5900624/1, Servente, lotado na EE Paulino de Brito/Portel, no 
período de 15/11/21 a 04/12/21.
Portaria nº.:000203/2022 de 11/01/2022
conceder licença Paternidade, a raiMUNdo QUEiroZ BraBo, Matricula 
n 5900649/1, Servente, lotado na EE Presid. Tancredo de almeida Neves 
sede vinc/Melgaço, no período de 02/12/21 a 21/12/21.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.:000205/2022 de 11/01/2022
Nome: JEraciNa oliVEira da SilVa
Matrícula:732818/1 Período:20/02/22 à 21/03/22 Exercício:2022
Unidade:divisão de cadastro/Belém
Portaria nº.:000208/2022 de 11/01/2022
Nome: ValEria EliSa doS SaNToS rENda
Matrícula:5417872/3 Período:13/01/22 à 26/02/22Exercício:2021
Unidade:EE Tiradentes/Belém
Portaria nº.:000206/2022 de 11/01/2022
Nome: iVETE dE faTiMa fErrEira BraBo
Matrícula:5268389/6 Período:07/03/22 à 05/04/22Exercício:2022
Unidade:Gabinete do Secretario/Belém
Portaria nº.:000207/2022 de 11/01/2022
Nome: WaNESSa SoarES TaVarES
Matrícula:57209060/1 Período:01/02/22 à 17/03/22Exercício:2020
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:00270/2022 de 13/01/2022
Nome: Maria do Socorro SidriM doS SaNToS SardiNHa PiNTo
Matrícula:344834/1 Período:16/11/21 à 15/12/21 Exercício:2021
Unidade:depto. de administração de Pessoal/Belém
retiFicar
Portaria Nº.:000215/2022 de 11/01/2022
Retificar na Portaria nº 008342/2021 de 21/09/2021, que concedeu 30 dias 
de ferias regulamentares, o periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021 para 
03/01/2022 a 01/02/2022, referente ao exercicio de 2021, da servidora 
GErMaNa PiNTo MaNco, matricula 5908121/4, Gestor da Unidade SEdUc 
na Escola, lotada no Gabinete do Secretario/Belém.
Portaria Nº.:000216/2022 de 11/01/2022
Retificar na Portaria nº 00176/2020 de 06/01/2020, que concedeu 45 dias 
de ferias regulamentares, o periodo de 01/08/2020 a 14/09/2020 para 
24/12/2021 a 06/02/2022, referente ao Exercício de 2020, da servidora 
MarcilEidE BiTENcorT da SilVa MarTiNS, matricula 5889888/1, 
Professor, lotada na EE Prof Basilio de carvalho/abaetetuba.
Portaria Nº.:000210/2022 de 11/01/2022
Retificar na Portaria nº 012777/2013 de 13/09/2013, que concedeu 60 
dias de licença Especial, o Triênio de 12/11/2008 a 11/11/2011 para 
01/02/2005 a 31/01/2008, no periodo de 01/09/2013 a 30/10/2013, a 
servidora irEidE JUlia loUrENÇo dE oliVEira GUErrEiro,Especialista 
em Educação, lotada na EE Padre Salvador Tracaiolli/Castanhal, para fins 
de regularização funcional

errata
errata da Portaria nº.:000140/2022 de 05/01/2022
Nome: iVoNE PiNHEiro dE caSTro
onde se lê:Exercício:2022
Leia-se:Exercício:2021
Publicada no Diário Oficial nº. 34.823 de 07/01/2022
ERRATA na publicação da Portaria Col. nº.: 000065/2022 DE 
06/01/2022.
NoME:Maria SUElY rEiS SoUZa liNHarES
onde se lê:Período:02/05/2022 à 31/03/2022
Leia-se:Período:02/05/2022 à 31/05/2022
NoME:Maria riSoNEidE MENdES SoUZa da SilVa
onde se lê:Período:15/02/2002 a 16/03/2022
Leia-se:Período:15/02/2022 a 16/03/2022
onde se lê:lotados na divisão de Pagamento, nesta Secretaria.
Leia-se:lotados no divisão de registro e Movimentação de Pessoal, nesta Secretaria.
publicada no diário oficial nº. 34.825 de 11/01/2022

Protocolo: 750947
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

eXtrato de MeMoraNdo de eNteNdiMeNto
em: 13/01/2022
oBJETo:  o presente convênio visa estabelecer as bases para o estágio 
curricular obrigatório e não obrigatório, entre a Universidade do Estado do 
Pará – UEPa e a corpus academia, para alunos regularmente matriculados 
e com efetiva frequência em relação aos cursos de graduação (Educação 
física), do ccBS/UEPa, campus altamira.
JUSTificaTiVa: formalização de parceria entre instituições.
daTa dE aSSiNaTUra: 13/01/2022
iNÍcio da ViGÊNcia: 13/01/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 13/01/2027
foro: Belém-Pará
ParTES:
BENEficiário ENTE PÚBlico:
cNPJ/Mf: 34.860.833/0001-44
razão Social: UNiVErSidadE do ESTado do Pará – UEPa
cEP: 66050-340
logradouro: rua do Una, nº 156
Bairro: Telégrafo
cidade: Belém
Uf: Pará
Telefone: (91) 3299-2200
dados do responsável pela Parte: clay anderson Nunes chagas
coNcEdENTE:
cNPJ: 16.836.667/0001-69  inscrição Estadual: 15384555-4
razão Social: cHarlES M. coElHo ME
logradouro: av. João rodrigues, nº 1108  Bairro: Premem
cEP: 68372-191  Uf: altamira -Pará
dados do responsável pela Parte: charles Maikel coelho
ordENador rESPoNSáVEl:
Nome: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 750850
..

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de coNtrato serVidor teMPorario
02- coNTraTo SErVidor TEMPorário Nº 351/2021
ParTES: faSEPa E clEiToN dE alMEida crUZ
MaTricUla: 5963600/ 1
carGo: Motorista
loTaÇÃo: ciaM Marabá
adMiSSÃo: 16.12.2021
TÉrMiNo VÍNcUlo: 07.01.2022
01- coNTraTo SErVidor TEMPorário Nº 183/2020
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ParTES: faSEPa E fraNKliN TaVarES TEiXEira
MaTricUla: 5916082/ 3
carGo: Monitor
loTaÇÃo: cJM
adMiSSÃo: 03.08.2020
TÉrMiNo VÍNcUlo: 29.12.2021
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42

Protocolo: 750969

.

.

diÁria
.

Portaria nº 009, de 12 de janeiro de 2022.
Processo nº 41426/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado no CJM, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa - dESTiNo: aÇailÂNdia/Ma.
PErÍodo: 24/01/2022 a 26/01/2022. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: caMila dE MiraNda MEdiNa, aSSiSTENTE Social, Matri-
cula 5956507/1, e doriValdo EdUardo JardiM da SilVa, MoToriSTa, 
Matricula 54191736/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 751015
Portaria nº 010, de 12 de janeiro de 2022.
Processo nº 42220/2022.
oBJETiVo: apresentar adolescente, custodiado no ciaM/BElÉM, em audi-
ência designada judicialmente, conforme os termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: SaNTa iSaBEl/Pa.
PErÍodo: 31/01/2022 a 31/01/2022. – (0,5) diária
SErVidorES: Maria do Socorro daiBES dE VaScoNcEloS, aSSiS-
TENTE Social, Matricula 5935970/2, alEXaNdrE cESar dE MoraES 
liMa, MoNiTor, Matricula 57220709/3, e EdUardo NaZarENo do NaS-
ciMENTo JÚNior, MoToriSTa, Matricula 5956474/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 751018
Portaria nº 010, de 13 de janeiro de 2022.
Processo nº 44755/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adoles-
cente, custodiado no CAS II, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: caSTaNHal/Pa.
PErÍodo: 28/01/2022 a 28/01/2022. – (0,5) diária
SErVidorES: SHEila frEiTaS dE SoUZa, aSSiSTENTE Social, Matricula 
54195519/1, adilSoN ModESTo fEliX, PSicÓloGo, Matricula 5956687/1, 
e raiMUNdo PaSSoS PErEira, MoToriSTa, Matricula 5746809/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 751026

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 036 de 11 de JaNeiro de 2022 -  
rESolVE:conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora aNa 
Maria da SilVa GoMES, matrícula nº. 55588030/1, cargo PEdaGoGo, 
triênio 2010/2013, período 03.01.2022 à 01.02.2022.
Portaria Nº 038 de 11 de JaNeiro de 2022 -  
rESolVE:conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora lEida 
Maria airES fErrEira, matrícula nº. 3210200/1, cargo aSSiSTENTE 
Social, triênio 2016/2019 complemento, período 05.01.2022 à 03.02.2022.
Portaria Nº 042 de 11 de JaNeiro de 2022 -  
rESolVE:conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora KElMa 
PErES MarQUES corrEa, matrícula nº. 54195522/1, cargo MoNiTor, 
triênio 2012/2015 complemento, período 06.01.2022 à 04.02.2022.
Portaria Nº 043 de 11 de JaNeiro de 2022 -  
rESolVE:conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora riTa 
GiSEllE da SilVa diaS, matrícula nº. 54189497/1, cargo MoNiTor, 
triênio 04.05.2008/2011 complemento, período 16.01.2022 à 14.02.2022.
Portaria Nº 044 de 11 de JaNeiro de 2022 -  
rESolVE:conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidor lUciValdo 
coNcEiÇÃo do carMo, matrícula nº. 3207374/1, cargo ViGia, triênio 
01.05.2002/2005, período 16.01.2022 a 14.02.2022.
Portaria Nº 045 de 11 de JaNeiro de 2022 -  
rESolVE:conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidor ZoZiMo 
raiMUNdo araUJo dE SoUSa, matrícula nº. 3212580/1, cargo aSSiSTENTE 
Social, triênio 03.01.2010/2013, período 17.01.2022 a 15.02.2022.
Portaria Nº 047 de 11 de JaNeiro de 2022 -  
rESolVE:conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidor JoSE 
Maria dE liMa MoUra, matrícula nº. 5637260/2, cargo MoNiTor, triênio 
01.08.2013/2016, período 18.01.2022 à 16.02.2022.
Portaria Nº 048 de 11 de JaNeiro de 2022 -  
rESolVE:conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora aNa 
lUcia da SilVa aZEVEdo, matrícula nº. 3216128/1, cargo MoNiTor, 
triênio 2005/2008 complemento, período 16.02.2022 a 17.03.2022.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 750882

..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 601/2021-GGP/SEJUDH Belém (PA), 12 de novembro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021, 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2021/1295838.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor deste 
órgão, conforme descrito abaixo: 

Matrícula Servidor Exercício Período
5895759/1 clécio Noboro da Silva Kurosawa 2014 01/12/2021 a 30/12/2021

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 750814
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº.025/2022,  de 12 de JaNeiro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado 
no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/30611, de 10/01/2022– difiS/SEdoP.
r E S o l V E: 
i – dESiGNar o servidor lUiS MarcElo alaMar dE SoUSa, matrícula nº 
54190976/3, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro 
Sanitarista, como fiscal dos Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo: 

coNTraTo EMPrESa oBJETo

106/2021 e
cP 20/2021

designe Engenharia e Serviços de 
construção lTda.

conclusão do Sistema de abastecimento de água, no 
Município de Palestina do Pará/Pa.

iii - dESiGNar o servidor cloVES da SilVa NErES JUNior, matrícula nº 
5962588/1, cargo/função:coordenador de Núcleo regional, para acompa-
nhar e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato, acima descrito, 
nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iV - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 750921
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado JULGaMeNto das ProPostas – coNcor-
rÊNcia PÚBLica iNterNacioNaL cPi 026/2021-sedoP
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo 
dE SErViÇoS TErraPlENaGEM, PaViMENTaÇÃo E drENaGEM PlUVial 
NoS MUNicÍPioS dE BraSil NoVo. MEdicilÂNdia E SENador JoSE 
PorfÍrio, No ESTado do Pará-BraSil, rElaTiVoS ao Saldo rEMa-
NEScENTES do coNTraTo Nº 05/2019, conforme condições, Quantida-
de, Planilhas, Termo de referência e anexo.
a cPl, no uso de suas atribuições nos termos do art. 109 da lei nº 
8.666/93, torna público para o conhecimento dos licitantes interessados, o 
resultado de Julgamento das Propostas, conforme abaixo:
EMPrESaS claSSificadaS, VENcEdora ParcialMENTE do loTE 01:
1ª -  coNSÓrcio BMS - EMPrESaS: carMoNa caBrEra coNSTrUTora 
dE oBraS S.a cNPJ: 25.316.468/0001-10 / arMaNdo cUNHa ENGENHa-
ria lTda cNPJ: 27.774.887/0001-21
EMPrESaS claSSificadaS, VENcEdora ParcialMENTE do loTE 02:
1ª - coNSÓrcio JacrS – EMPrESaS: J a coNSTrUÇÕES ciVil EirEli 
- cNPJ: 22.328.699/0001-56 / cSr coNTrUÇÕES E SErViÇoS rodoViá-
rioS lTda – cNPJ: 09.539.563/0001-27
EMPrESaS claSSificadaS, VENcEdora ParcialMENTE do loTE 03:
coNSÓrcio JacrS – EMPrESaS: J a coNSTrUÇÕES ciVil EirEli - cNPJ: 
22.328.699/0001-56 / cSr coNTrUÇÕES E SErViÇoS rodoViárioS 
lTda – cNPJ: 09.539.563/0001-27
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dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art.109 da lei 8.666/93 e suas alterações.
Belém-Pa, 13 de janeiro de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 750866
aViso de aBertUra coNcorrÊNcia PÚBLica cP 002/2022– cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na árEa dE ProJE-
To TÉcNico Social Para a PrESTaÇÃo dE SErViÇoS TÉcNicoS Pro-
fiSSioNaiS Para ElaBoraÇÃo E EXEcUÇÃo dE ProJETo do TraBalHo 
SOCIAL, que deverão conter atividades detalhadas, especificações técni-
cas, metodologias, memória de cálculo cronogramas, orçamentos, preços, 
entre outros que se faça necessários, sob a supervisão técnica da diretoria 
de Mobilização e articulação comunitária – diMac da SEdoP-Pa.
data de abertura: 15 de fevereiro de 2022.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: Sede da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP, localizada na Trav. do chaco, nº 2158, Bairro Marco, 
cEP: 66.093-542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da SEdoP, no horário de 
08:00 às 14:00, através de meio digital (cd/dVd virgem/PENdriVE) e no 
site www.compraspara.pa.gov.br
Belém-Pa, 13 de janeiro de 2022.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 750873
aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo- coNcorrÊNcia PÚBLi-
ca iNterNacioNaL cPi 027/2021–cPL/sedoP Lote ii
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS co-
MUNS dE ENGENHaria Para iMPlaNTaÇÃo dE aBriGoS dE EQUiPa-
MENToS E forNEciMENTo, MoNTaGEM E iNSTalaÇÃo dE TorrES EM 
ESTrUTUra METálica VErTical TiPo aUToPorTaNTE, Para USo EM ES-
TaÇÕES dE TElEcoMUNicaÇÕES NoS MUNicÍPioS do ESTado do Pará, 
dENTro da aBraNGÊNcia do ProGraMa MUNicÍPioS SUSTENTáVEiS 
da caf, conforme Termo de referência e anexos
a cPl comunica o resultado de habilitação, para os efeitos do art. 109, da 
lei 8.666/93, conforme abaixo:
EMPrESaS HaBiliTadaS No loTE ii:
1 - EVErEST ENGENHaria dE iNfraESTrUTUra lTda cNPJ: 
01.031.503/0001-97- HaBiliTada;
2 - coNSÓrcio clEMar/BraMETal – EMPrESaS: clEMar ENGENHaria lTda cNPJ: 
83.932.418/0001-64 / BraMETal S/a cNPJ: 83.249.078/0001-71 – HaBiliTada;
3 - SETEH ENGENHaria lTda cNPJ: 26.742.502/0001-81 – HaBiliTada.
EMPrESaS iNaBiliTadaS No loTE ii:
1 - aNToWEr TElEcoM E coNSTrUÇÕES lTda cNPJ: 34.611.184/0001-48– iNaBiliTada.
2 - o.l oliVEira TorrES dE coMUNicaÇÃo EirEli cNPJ: 
23.011.732/0001-82- iNaBiliTada;
3 - adaXaTElEcoM iNdUSTrial lTda cNPJ: 12.988.511/0001-42 – iNaBiliTada;
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 13 de janeiro de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 750792
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy Santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
1.Processo: 2020/1063666
2.licitação nº: 034/2021
3.Modalidade: ToMada dE PrEÇoS
4.data da adjudicação: 13/01/2022
5.data da Homologação: 13/01/2022
6.objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada dE 
ENGENHaria Para PaViMENTaÇÃo aSfalTica dE ViaS, no Município de 
ViGia dE NaZarÉ, neste Estado.
7.Empresas vencedoras adjudicadas: TErra lUZ coNSTrUÇÕES & SEr-
ViÇoS lTda – cNPJ: 14.045.720/0001-88, com o valor de r$ 911.034,37 
(Novecentos e onze reais, trinta e quatro reais e trinta e sete centavos).
Belém/Pa, 13 de janeiro de 2022.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
(SEdoP/Pa)

Protocolo: 750780
aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo- coNcorrÊNcia PÚBLi-
ca iNterNacioNaL cPi 027/2021–cPL/sedoP Lote i
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS co-
MUNS dE ENGENHaria Para iMPlaNTaÇÃo dE aBriGoS dE EQUiPa-
MENToS E forNEciMENTo, MoNTaGEM E iNSTalaÇÃo dE TorrES EM 
ESTrUTUra METálica VErTical TiPo aUToPorTaNTE, Para USo EM ES-
TaÇÕES dE TElEcoMUNicaÇÕES NoS MUNicÍPioS do ESTado do Pará, 
dENTro da aBraNGÊNcia do ProGraMa MUNicÍPioS SUSTENTáVEiS 
da caf, conforme Termo de referência e anexos
a cPl comunica o resultado de habilitação, para os efeitos do art. 109, da 
lei 8.666/93, conforme abaixo:
EMPrESaS HaBiliTadaS No loTE i:
1 - EVErEST ENGENHaria dE iNfraESTrUTUra lTda cNPJ: 
01.031.503/0001-97- HaBiliTada;
2 - o.l oliVEira TorrES dE coMUNicaÇÃo EirEli cNPJ: 

23.011.732/0001-82- HaBiliTada;
3 - adaXaTElEcoM iNdUSTrial lTda cNPJ: 12.988.511/0001-42 – HaBiliTada;
4 - coNSÓrcio clEMar/BraMETal – EMPrESaS: clEMar ENGENHaria 
lTda cNPJ: 83.932.418/0001-64 / BraMETal S/a cNPJ: 83.249.078/0001-
71 – HaBiliTada;
5 - SETEH ENGENHaria lTda cNPJ: 26.742.502/0001-81 – HaBiliTada.
EMPrESaS iNaBiliTadaS No loTE i:
1 - aNToWEr TElEcoM E coNSTrUÇÕES lTda cNPJ: 34.611.184/0001-
48– iNaBiliTada.
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 13 de janeiro de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 750788
aViso de resULtado JULGaMeNto das ProPostas – coNcor-
rÊNcia PÚBLica cP 018/2021-sedoP.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo 
doS SErViÇoS dE drENaGEM E PaViMENTaÇÃo aSfálTica dE ViaS Ur-
BaNaS EM MUNicÍPioS NaS rEGioNaiS QUE iNTEGraM o ESTado do 
Pará / loTE 05 – GUaJará E MaraJÓ
a cPl, no uso de suas atribuições nos termos do art. 109 da lei nº 
8.666/93, torna público para o conhecimento dos licitantes interessados, o 
resultado de Julgamento das Propostas comerciais do loTE 05 – GUaJará 
E MaraJÓ conforme abaixo:
EMPrESaS claSSificadaS:
1ª – cÍrio coNSTrUTora E SErViÇoS lTda – EM rEcUPEraÇÃo JUdi-
cial, cNPJ 08.645.489/0001-60 – Valor: r$ 53.873.777,83
2ª – ENGEforT coBSGrUTora E EMPrEENdiMENToS lTda, cNPJ: 
10.563.802/0001-63 – Valor: r$ 54.025.273,89
3ª – l lUcENa iNfraESTrUTUra EirEli, cNPJ: 03.992.929/0001-32.  – 
Valor: r$ 54.043.225,09
dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do art.109 da lei 8.666/93 e suas alterações, não havendo recur-
sos fica desde já declarada VENCEDORA DO CERTAME, a empresa CÍRIO 
coNSTrUTora E SErViÇoS lTda – EM rEcUPEraÇÃo JUdicial, cNPJ 
08.645.489/0001-60 com o Valor: r$ 53.873.777,83 (cinquenta e três 
milhões, oitocentos e setenta e três mil, setecentos e setenta e sete reais 
e oitenta e três centavos).
Belém-Pa, 13 de janeiro de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 750736
aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo- coNcorrÊNcia PÚBLi-
ca iNterNacioNaL cPi 027/2021–cPL/sedoP Lote iii
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS co-
MUNS dE ENGENHaria Para iMPlaNTaÇÃo dE aBriGoS dE EQUiPa-
MENToS E forNEciMENTo, MoNTaGEM E iNSTalaÇÃo dE TorrES EM 
ESTrUTUra METálica VErTical TiPo aUToPorTaNTE, Para USo EM ES-
TaÇÕES dE TElEcoMUNicaÇÕES NoS MUNicÍPioS do ESTado do Pará, 
dENTro da aBraNGÊNcia do ProGraMa MUNicÍPioS SUSTENTáVEiS 
da caf, conforme Termo de referência e anexos
a cPl comunica o resultado de habilitação, para os efeitos do art. 109, da 
lei 8.666/93, conforme abaixo:
EMPrESaS HaBiliTadaS No loTE iii:
1 - a3 ENGENHaria lTda – EPP cNPJ; 04.656.777/0001-60 - HaBiliTada;
EMPrESaS iNaBiliTadaS No loTE iii:
1 - coNSErVic lTda cNPJ: 83.838.870/0001-61– iNaBiliTada.
2 - SETEH ENGENHaria lTda cNPJ: 26.742.502/0001-81 – iNaBiliTada.
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 13 de janeiro de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 750852
aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo- coNcorrÊNcia PÚBLi-
ca iNterNacioNaL cPi 027/2021–cPL/sedoP Lote iV
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS co-
MUNS dE ENGENHaria Para iMPlaNTaÇÃo dE aBriGoS dE EQUiPa-
MENToS E forNEciMENTo, MoNTaGEM E iNSTalaÇÃo dE TorrES EM 
ESTrUTUra METálica VErTical TiPo aUToPorTaNTE, Para USo EM ES-
TaÇÕES dE TElEcoMUNicaÇÕES NoS MUNicÍPioS do ESTado do Pará, 
dENTro da aBraNGÊNcia do ProGraMa MUNicÍPioS SUSTENTáVEiS 
da caf, conforme Termo de referência e anexos
a cPl comunica o resultado de habilitação, para os efeitos do art. 109, da 
lei 8.666/93, conforme abaixo:
EMPrESa HaBiliTada No loTE iV:
1 - a3 ENGENHaria lTda – EPP cNPJ; 04.656.777/0001-60 - HaBiliTada;
EMPrESa iNaBiliTada No loTE iV:
1 - SETEH ENGENHaria lTda cNPJ: 26.742.502/0001-81 – iNaBiliTada.
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 13 de janeiro de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 750855
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..

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 027/2022, de 12 de JaNeiro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado 
no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/33690, de 10/01/2022 – 
cPro/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor fErNaNdo calÇada da SilVa, Matrícula n°. 
57199309/1; cargo/função: assistente de obras Públicas, Suprimento de 
fundos no valor de r$ 200,00 (duzentos reais) o qual deverá observar a 
classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.7645 0101 339033 200,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
15 (quinze) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 30 (trinta) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 750924

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 026/2022, de 12 de JaNeiro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado 
no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/33690, de 10/01/2022 
– cPro/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: fernando calçada da Silva, Matrícula nº. 57199309/1; cargo/fun-
ção: assistente de obras Públicas.
NoME: raimundo antônio Melo da Silva, Matrícula nº. 6262/1; cargo/fun-
ção: assistente de infraestrutura.
OBJETIVO: Realizar verificações técnicas nos locais onde serão construídas 
passarelas em concreto armado, localizados no Município de afuá, Trav. 
Joaquim Matias, Trav. 27 de dezembro e Trav. João Paulo ii, ambas, no 
bairro centro, conforme processo nº 2021/551089.
dESTiNo: afuá/Pa.
diáriaS: 5,5 (cinco e meia).
PErÍodo: 17 a 22/01/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 750923
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 005/2022 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
  coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2021/ 1427353, 
que trata do afastamento da titular da assessoria Jurídica - aSJUr, a Sra. 
raiSSa PoNTES GUiMaraES, matrícula nº 5917760/2, no período de 
27.12.2021 a 17.01.2022, por motivo de férias.
  coNSidEraNdo que a Sra. carla aMaNda da foNSEca GoMES, Matrícula 
nº 57216656/3, que estava em substituição da titular da aSJUr, designada 
através da Portaria 169/2021 – PrESi, teve que se afastar de suas atividades 
laborais por motivo de enfermidade, a contar de 11.01.2022.
   r E S o l V E:
1.dESiGNar a Sra. liGia doS SaNToS NEVES, Matrícula nº 57176087/1, 

para responder pela aSJUr no período de 12 a 14.01.2022.
2.faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria a partir de 12.01.2022, 
revogando a Portaria nº 169/2022 – PrESi a contar desta mesma data.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 13 de janeiro de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 751009
..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 012 de 12 de JaNeiro de 2022
a SEcrETária dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE, 
18/11/2021, publicado no doE Nº 34.771, de 19/11/2021.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/25866;
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora fraNciSlENY oliVEira cErdEira, identidade 
funcional nº 5945887/1, ocupante do cargo de Secretário de diretoria, 
lotada na Diretoria de Educação Superior, Profissional e Tecnológica - 
dETEc, para responder pelo cargo de Gerente, GEP-daS-011.3, no período 
de 13/03/2021 a 11/04/2021, com todas as vantagens inerentes ao 
cargo durante o impedimento do titular rai loBaTo corrÊa, identidade 
funcional nº 5947212/1, que responderá pelo cargo de coordenador, no 
período acima citado, conforme Portaria nº 011 de 11.01.2022, publicada 
no doE nº 34.828 do dia 13/01/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 12 de janeiro de 2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado, em exercício.

Protocolo: 750686
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

Portaria
.

 Portaria N° 015/2022 – GaBiNete, de 13 de Janeiro de 2022.
 o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento no art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 de julho de 
2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo o procedimento de instauração da comissão de Tomada 
de contas Especial-TcE, designada pela Portaria n. 238/2021-GaBiNETE/
FAPESPA, de 30/11/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n.34.782, 
de 01 de dezembro de 2021, tramitando sob o n. 2021/1374252;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.002/2021 (seq. 04), de 
27/12/2021, da lavra do Presidente da Comissão, em que solicita e justifica 
a necessidade de prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados, 
constante no processo administrativo eletrônico n.2021/1382985;
rESolVE:
art. 1º ProrroGar a comissão instituída pela Portaria acima referida, 
para que no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, seja dada continuidade 
aos trabalhos da comissão de Tomada de contas Especial, a contar da data 
subsequente ao termino final do último prazo então concedido;
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 13 de Janeiro  de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 750900

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

eXtrato do distrato Nº 002/2022
coNTraTaNTE: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa
coNTraTado/a: rENaTa NoVaES da SilVa, ocupante do cargo Técnico 
em administração e finanças – ciências Econômicas.
oBJETo: Encerramento do contrato nº 002/2021, publicado no doEPa nº 
34.663, de 09/08/2021, a pedido.
daTa do diSTraTo: a contar de 14/01/2022
dirETor PrESidENTE da faPESPa: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo

Protocolo: 750875
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.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo
a presidente da comissão de Processo administrativo Sancionatório-PaS, 
instaurado pela Portaria nº 171/2021, de 30 de agosto de 2021, do Exmo. 
Sr. Marcel do Nascimento Botelho, publicada no doE nº 34.687, de 01 de 
setembro de 2021, nos termos do art. 111 da lei nº 8.972/2020, constituída 
para apurar as razões para a ausência da entrega de 15 (quinze) garrafas 
térmicas com tampa, 02 (dois) porta copos inox, 20 (vinte) cadeiras fixa, 
04 (quatro) mesas plástica quadrada e 01 (uma) mesa de polipropileno 
retangular, motivando a inexecução contratual, passível de aplicação das 
sanções de advertência, multa, impedimento de licitar e impedimento de 
contratar com o estado, conforme disciplina o Edital de cotação Eletrônica 
n. 009/2020, anexo ii, item 09 do Termo de referência, c/c lei federal 
n. 8.666/93 e decreto Estadual n. 534/2020, NoTifica, pelo presente 
edital, o empresário cJG cHaVES coMÉrcio SErViÇoS E acaBaMENTo, 
CNPJ 19.920.179/0001-23, por encontrar-se com domicílio indefinido, para 
apresentar, na sede de instalação da comissão Processante, no prazo 10 
(dez) dias úteis, a partir da última publicação do edital, dEfESa EScriTa, 
ocasião em que deverá requerer as provas a serem produzidas e indicar até 
cinco testemunhas, sob pena de preclusão (art. 113, da lei nº 8.972/2020).
o acUSado poderá fazer-se assistir, facultativamente, por advogado (art. 
12, iV e art. 113, parágrafo único, iii, da lei nº 8.972/2020).
os autos do processo encontram-se disponíveis para vistas e obtenção 
de cópias, arcando com os custos da reprodução, na sede da instalação 
da comissão, localizada na avenida Gentil Bittencourt, 1868, São Brás, 
Belém, Pará, Brasil, cEP 66063-018 (sede da faPESPa), em dias úteis, no 
horário das 08h às 14h.
No caso de solicitação de provas testemunhais, deverá ser apresentado rol 
de testemunhas, no qual deve ser esclarecida a pertinência de cada oitiva 
em breve arrazoado e que deverá conter, tanto quanto possível, o nome 
completo da testemunha, cargo ou emprego ocupado (se for o caso), en-
dereços residencial e comercial e telefones para contato.
o acUSado deverá indicar endereço físico e, se houver, também endereço 
eletrônico, para recebimento de citação, notificação e intimação de atos 
processuais, bem como informar alterações posteriores, nos termos do art. 
13, V, da lei nº 8.972, de 2020.
Belém, 13 de janeiro de 2022.
Eliane Guimarães Barbosa Viana
Presidente da comissão

Protocolo: 750909
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EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria-Presi Nº 013, 13 de JaNeiro de 2022 -  
EMENTa: designa Pregoeiros e Equipe de apoio. o PrESidENTE da 
ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo 
do ESTado do Pará, no uso de suas competências que lhe são conferidas 
pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNSidEraNdo a lei 
federal nº 13.303, de 30/06/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico 
da empresa pública e da sociedade de economia mista e de suas 
subsidiárias; coNSidEraNdo a lei Estadual nº 6.474, de 06/08/2002, 
que institui o pregão como modalidade de licitação, e os decretos Estaduais 
nº 534, de 04/02/2020 e nº 991, de 24/08/2020, que regulamentam, 
respectivamente o pregão eletrônico e o sistema de registro de preços; 
e coNSidEraNdo o art. 39, § 1º, do regulamento interno de licitações 
e contratos – rilc da ProdEPa. r E S o l V E: art.1º revogar a Portaria-
Presi nº 029, de 11/03/2021.art.2º designar como pregoeiros EdUardo 
alBErTo BaSToS aNdradE, administrador, matrícula nº 3252078, 
adENicE Maria MaTToS, operadora de Teleprocessamento, matrícula nº 
3245462, e cacilda Maria dE SoUZa GoMES, assistente administrativo, 
matrícula nº 3245276. art. 3º constituir equipe de apoio composta pelos 
colaboradores Mário coUTo SoarES, Engenheiro Elétrico, matrícula nº 
5558960, MarcElo ViaNa BraNcHES, Técnico em Segurança do Trabalho, 
matrícula nº 8080135, e Marco aNToNio PoMarES da SilVa, operador 
de computador, matrícula nº 3245977. art.4º Esta Portaria entrará em vigor 
nesta data e terá validade de 01 (um) ano, revogando-se as disposições em 
contrário, podendo ser revogada a qualquer tempo. art. 5º Publique-se, dê-
se ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência da ProdEPa – Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará, 13 de 
janeiro de 2022. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 750944

..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 003/2022-seeL, de 12 de JaNeiro de 2022.
coNcEdEr à servidora laila JacoB dE liMa, Matrícula nº 5895911/1, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Esporte em Educação física, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 11/01 a 09/02/2022, re-
ferente ao triênio 2014/2017.
ordenador: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 750763
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
 Portaria Nº 0001/2022 – seeL
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº30.714, de 30 de junho de 2006, e consideran-
do o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
i- designar a servidora raYSSa TaliNo fErrEira, Matrícula n° 5937167/2 
para fiscalizar o contrato administrativo nº 006/2021-PARÁ2000, firmado 
entre esta Secretaria e a Empresa orGaNiZaÇÃo Social Pará 2000 – 
PARÁ 2000, tomando todas as providências necessárias para a fiscalização 
e fiel execução do objeto dos referidos contratos.
Belém, 16 de dEZEMBro de 2021.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer - SEEl

Protocolo: 750657
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 023/2017 – seeL
Processo adMiNistratiVo: 2016/389656
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto do coNtrato oriGiNÁrio
1.1. – o contrato n° 023/2017-SEEl tem por objeto a locação de um 
imóvel não residencial, localizado no conjunto abelardo condurú, nº 230, 
esquina com rua Santo onofre, cEP 61.7015-204, Bairro do coqueiro, 
ananindeua/Pa, a qual será utilizado para o desenvolvimento do núcleo do 
projeto “Talentos Esportivos” da SEEl,
cLÁUsULa seGUNda – do oBJeto do PreseNte aditiVo
2.1. – o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência 
do contrato administrativo nº 023/2017- SEEl, por mais 12 (doze) meses.
cLÁUsULa QUarta – da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
4.1 As despesas necessárias ao adimplemento das obrigações financeiras 
assumidas pela contratante em razão da prorrogação do contrato correrão 
á conta da seguinte dotação:
funcional Programática: 08101.27.122.1297.8321c fonte de recursos: 
0101000000 Elemento de despesa: 339036 ação: 244627 Pl: 2080008321c
Valor: r$ 165.240,00 (cento e sessenta e cinco mil e duzentos e quarenta reais)
aSSiNaTUra: 24/11/2021
ViGÊNcia: 24/11/2021 a 24/12/2022
coNTraTada:  daNiEl PErEira da coSTa , inscrito no cPf 024.690.142-04
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 750706
.

FÉrias
.

Portaria Nº 002/2022-seeL, 11 de JaNeiro de 2022
coNcEdEr, ao servidor JoSE raiMUNdo da rocHa SENa, matrícula 
nº5946286/1, gozo de 25 (Vinte e cinco) dias de férias no período de 07 a 
31/01/2022, referente ao exercício 2020/2020. interrompidas conforme Portaria 
Nº214/2021-SEEl, de 01/07/2021 publicada no doE Nº 34.626 de 02/07/2021.
ordenador: Nivan Setubal Noronha

Protocolo: 750760
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

editaL de coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo de 
serVidor

.

deFeNsoria PÚBLica do estado do ParÁ
V coNcUrso PÚBLico Para o ProViMeNto de VaGas e a For-
MaÇÃo de cadastro de reserVa No carGo de deFeNsor PÚ-
BLico sUBstitUto do estado do ParÁ
editaL Nº 8 – dPe/Pa, de 13 de JaNeiro de 2022
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará torna público que os locais 
de aplicação da prova escrita objetiva e das provas escritas prático-discursivas, 
referentes ao concurso público para o provimento de vagas e a formação de 
cadastro de reserva no cargo de defensor Público Substituto do Estado do Pará, 
estarão disponíveis para consulta, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.
org.br/concursos/dpe_pa_21_defensor, a partir da data constante do item 4 des-
te edital, devendo o candidato observar os procedimentos a seguir estabelecidos 
para a verificação de seu local de realização das provas.
1 a prova escrita objetiva P1 terá a duração de 5 horas e será aplicada no 
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dia 22 de janeiro de 2022, às 14 horas (horário local).
2 a prova escrita prático-discursiva P2 terá a duração de 4 horas e será 
aplicada no dia 23 de janeiro de 2022, às 8 horas (horário local).
3 a prova escrita prático-discursiva P3 terá a duração de 4 horas e será 
aplicada no dia 23 de janeiro de 2022, às 15 horas (horário local).
4 o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://
www.cebraspe.org.br/concursos/dpe_pa_21_defensor, a partir do dia 17 de 
janeiro de 2022, para verificar o seu local de realização das provas, por meio 
de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. o 
candidato somente poderá realizar as provas no local designado na consulta 
individual disponível no endereço eletrônico citado acima.
5 o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das 
provas conforme estabelecido na alínea “g” do subitem 8.1 deste edital, muni-
do de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, 
do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.
6 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das 
provas, for surpreendido portando:
a) aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, 
agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, ta-
blets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 player e(ou) similar, relógio 
de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro 
componente eletrônico, fones de ouvido e(ou) qualquer transmissor, gra-
vador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.;
b) óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto 
e(ou) borracha;
c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.;
d) qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material 
transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem 
de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.).
6.1 o cebraspe recomenda que, no dia de realização das provas, o candi-
dato não leve nenhum dos objetos citados no item 6 deste edital.
6.2 o cebraspe não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos 
ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, 
nem por danos neles causados.
7 o candidato deverá observar todas as instruções contidas nos itens 8, 9 e 15 do 
Edital nº 1 – dPE/Pa, de 12 de agosto de 2021, e suas alterações, e neste edital.
8 daS MEdidaS dE ProTEÇÃo Para EViTar a TraNSMiSSÃo do coroNaVÍrUS
8.1 Por ocasião da realização das provas, e tendo em vista as medidas de prote-
ção à transmissão do coronavírus adotadas pelo cebraspe, o candidato deverá:
a) comparecer ao local de aplicação usando máscara e portando máscaras 
reservas, se necessário, de modo a possibilitar a troca de sua máscara a 
cada duas horas;
b) armazenar as máscaras usadas em saco plástico transparente, que de-
verá ser trazido pelo candidato;
c) permanecer de máscara durante todo o tempo em que estiver nas de-
pendências dos locais de aplicação de provas;
d) submeter-se à verificação da temperatura corporal para acesso ao local 
de aplicação, observado o subitem 8.1.5 deste edital;
e) observar o distanciamento adequado, conforme demarcação do piso 
com fita adesiva em frente ao portão de acesso ao local de aplicação, na 
entrada das salas de provas e dos banheiros;
f) observar o distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável entre 
os candidatos e entre membros da equipe de aplicação nas salas de apli-
cação das provas;
g) verificar o seu horário de acesso ao local de provas, conforme informado 
na consulta individual, em link específico, em que serão disponibilizadas as 
informações relativas a seu grupo e a seu horário de entrada;
h) submeter-se à pré-identificação realizada pela equipe de campo na che-
gada dos candidatos ao local de aplicação, sem contato físico e sem o 
manuseio de documentos ou de qualquer outro objeto dos candidatos, po-
dendo ser solicitado que o candidato abaixe a sua máscara, de modo a per-
mitir a visualização do seu rosto — concedendo-se somente ao candidato 
a manipulação de sua máscara —, mantendo-se o distanciamento mínimo 
exigido na legislação aplicável de qualquer outro candidato ou membro da 
equipe de aplicação;
i) permanecer de máscara ao se retirar de sala para uso dos banheiros e 
observar os procedimentos de higienização das mãos nesses ambientes;
j) manter os cabelos arrumados de forma que não caiam sobre sua face 
enquanto estiver dentro dos locais de aplicação;
k) submeter-se ao controle de saída dos candidatos ao término das provas 
para evitar aglomeração.
8.1.1 Somente será permitido o ingresso de candidato ao local de aplicação 
usando máscara.
8.1.1.1 as máscaras poderão ser descartáveis, de tecido ou de qualquer 
outro material. as máscaras, inclusive, as descartáveis e as cirúrgicas, não 
poderão ser modificadas/adulteradas, bem como as de tecido não pode-
rão ser de material transparente ou conter qualquer tipo de perfuração. 
Caso o Cebraspe identifique alteração, recorte, retirada de camadas de 
proteção, adaptação ou inadequação no uso de máscaras, será solicitado 
ao candidato que faça o descarte e a substituição da máscara inadequada 
e coloque outra que cumpra os critérios de biossegurança para garantir 
sua permanência no local de provas. o cebraspe não fornecerá máscaras. 
aconselha-se que o candidato tenha máscaras reservas.
8.1.2 caso deseje, o candidato poderá comparecer ao local de aplicação 

usando, além da máscara, protetor facial transparente (estilo viseira), ves-
timentas descartáveis (macacão impermeável), luvas descartáveis (desde 
que tenham coloração leitosa ou semitransparente), óculos de proteção 
transparente e toalhas de papel para higienização de mãos e objetos, in-
dependentemente da higienização a ser feita pela equipe do cebraspe. o 
candidato também deverá levar o seu próprio recipiente contendo álcool 
em gel, desde que esse recipiente seja transparente.
8.1.3 as máscaras e os frascos de álcool em gel 70% deverão ser de uso 
individual e não poderão ser compartilhados entre os candidatos.
8.1.4 o cebraspe não fornecerá máscaras nem frascos de álcool em gel 
70% aos candidatos, exceto na forma do subitem 8.2 deste edital.
8.1.5 caso a temperatura corporal do candidato, aferida no momento de 
sua chegada ao local de aplicação, for igual ou inferior a 37,5 °c, será per-
mitido o seu ingresso ao local de aplicação. Se a temperatura corporal do 
candidato, aferida no momento de sua chegada ao local de aplicação, for 
superior a 37,5 °c, será imediatamente realizada uma segunda aferição; 
se a segunda aferição confirmar que o candidato se encontra com tempe-
ratura corporal superior a 37,5 °c, o candidato poderá ser encaminhado 
para realizar as provas em sala especial.
8.2 o cebraspe disponibilizará frascos de álcool em gel 70% nas salas e nos 
locais de circulação, bem como sabão líquido e papel toalha nos banheiros.
8.3 recomenda-se que cada candidato leve água para o seu próprio consu-
mo, em embalagem transparente, para evitar a utilização de bebedouros 
ou qualquer outro dispositivo de fornecimento coletivo de água para beber.
8.4 o candidato que informar, na data de aplicação das provas, que está 
acometido pela covid-19 não poderá realizá-las.
8.5 outras informações a respeito das ações adotadas e dos procedimentos 
gerais de prevenção do coronavírus nos locais de provas estarão disponí-
veis no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 750669

editaL do 1º coNcUrso de reMoÇÃo da deFeNsoria PÚBLica 
do estado do ParÁ – aNo 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral ESTado do Pará, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006;
coNSidEraNdo a resolução cSdP N° 044/2009, de 31 de agosto de 
2009, alterada pela resolução cdSP nº 270, de 29 de abril de 2021, que 
regulamenta a remoção a pedido dos membros de carreira da defensoria 
Pública do Estado do Pará;
coNSidEraNdo que a resolução cSdP Nº 288, de 16 de novembro de 
2021, declarou vagas as 1ª defensoria Pública cível e a 6ª defensoria 
Pública de fazenda Pública;
coNSidEraNdo a necessidade de organização e movimentação da carrei-
ra dos defensores Públicos do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o disposto no Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/1060419;
rESolVE:
art. 1° abrir o 1º concurso de remoção (ano 2022) para a 1ª defensoria 
Pública cível, declarada vaga pela resolução cSdP Nº 288, de 16 de no-
vembro de 2021.
art. 2° a defensoria vaga de que trata o artigo anterior será preenchida por 
meio de remoção a pedido, exclusivamente pelo critério de antiguidade, con-
forme previsão do art. 45, i e §1º da lei complementar Estadual 054/06:
i a remoção a pedido recairá no membro mais antigo inscrito, determinada 
a posição pelo tempo de efetivo exercício na classe. 
ii a remoção a pedido será efetivada por ato da defensoria Pública-Geral. 
iii É facultada a recusa à remoção a pedido, no momento da escolha de 
sua vaga, durante a sessão do processo de remoção, sem prejuízo do cri-
tério para o preenchimento da vaga recusada.
art. 3° as inscrições realizar-se-ão por meio de requerimento escrito, diri-
gido à presidência do conselho Superior da defensoria Pública, por meio do 
sistema PaE ou por e-mail (csdp.dppa@gmail.com) no prazo de 15 (quin-
ze) dias, a contar da publicação do presente Edital.
§ 1º Preenchida a vaga ofertada neste edital, encerrar-se-á o procedimen-
to de remoção, sem disponibilização dos órgãos de atuação que vagarem.
art. 4° o afastamento da função importa em interrupção na contagem de tempo 
de serviço para os fins de remoção, salvo as ausências permitidas em lei.
Parágrafo único. ocorrendo empate na antiguidade na classe, terá prefe-
rência, sucessivamente:
i – o (a) mais antigo (a) no cargo de defensor Público;
ii – o (a) de maior tempo de serviço público estadual;
iii – o (a) de maior tempo de serviço público;
iV – o (a) mais idoso (a);
V – o (a) mais bem classificado (a) no concurso para ingresso na Defen-
soria Pública.
art. 5° os (as) defensores (as) Públicos (as) que se inscreverem à re-
moção ficam convocados para, no dia 07 de fevereiro de 2022, às 14:30 
horas, no auditório do prédio-sede da defensoria Pública, sito à Tv. Padre 
Prudêncio, 154, nesta capital, participarem do processo de remoção de 
que trata este edital, facultada a participação de modo virtual, cujo link 
será disponibilizado no sítio institucional.
art. 6° o (a) defensor (a) Público (a) regularmente inscrito (a), poderá se 
fazer presente nos atos do presente processo de remoção de forma direta 
ou através de procurador (a) legalmente constituído (a).
art. 7° a remoção de que trata este edital se dará nos termos das resolu-
ções cSdP Nº 044/09 e Nº 288/21.
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Art. 8° Para fins administrativos, o (a) Defensor (a) removido (a) deverá 
requerer junto à corregedoria Geral certidão que ateste a entrada em efe-
tivo exercício na defensoria para a qual foi removido (a), a partir da data 
da publicação do ato de remoção no Diário Oficial do Estado, observando-
se o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 32 da lei nº 054/06.
art. 9° Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 14 de janeiro de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

resoLUÇÃo csdP N° 290, de 07 de deZeMBro de 2021.
Declara vagas 2 (duas) Defensorias Públicas Criminais para fins de remo-
ção e dá outras providências.
o coNSElHo SUPErior da dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, no uso 
de suas atribuições que lhe confere o art. 11, incisos XiX e XXi da lei complementar 
n° 054, de 07 de fevereiro de 2006, publicada no d.o.E. em 09.02.2006;
coNSidEraNdo a imperiosa necessidade de se adaptar a estrutura orgâ-
nica da Defensoria Pública de modo a instrumentalizá-la para uma eficaz 
concretização de sua missão institucional;
coNSidEraNdo que a recente conclusão de processos de aposentadoria 
de Membros da Defensoria Pública impactou severamente a atividade-fim 
na região metropolitana;
coNSidEraNdo expediente da diretoria Metropolitana nos autos do PaE 
nº 2021/1205084, no qual informa a necessidade de preenchimento ime-
diato de duas vagas no NUdEcriM;
coNSidEraNdo a deliberação unânime do Egrégio conselho Superior da 
defensoria Pública na 230ª Sessão ordinária, realizada no dia 07 de de-
zembro de 2021;
rESolVE:
art. 1º declarar vagas as defensorias Públicas abaixo mencionadas:
i - 2ª defensoria Pública criminal;
ii - 8ª defensoria Pública criminal.
art. 2º as defensorias Públicas declaradas vagas na forma do artigo ante-
rior serão providas para fins de remoção, aplicando-se as disposições cons-
tantes em Edital a ser publicado pela defensoria Pública-Geral e, ainda, no 
que couber, as disposições da resolução Nº cSdP 044/2009.
Art. 3º Para fins administrativos e de antiguidade, o (a) Defensor (a) remo-
vido (a) deverá requerer junto à corregedoria Geral certidão que ateste a 
entrada em efetivo exercício na defensoria para a qual for removido (a), a 
partir da data da publicação do ato de remoção no Diário Oficial do Estado.
§ 1º ressalvado o disposto no § 2º do art. 32 da lei complementar 054/06, 
o (a) defensor (a) Público (a) removido (a) terá prazo de 10 (dez) dias, 
contados da data da publicação do ato de remoção no Diário Oficial do 
Estado, para entrar no exercício de suas funções na defensoria para onde 
for removido (a), fato que será comprovado mediante documento que ine-
quivocamente comprove a entrada no exercício de suas funções.
§2º Não se aplica o disposto no parágrafo anterior ao (à) defensor (a) Pú-
blico (a) removido (a) que exerça cargos comissionados, com fundamento 
no Art. 33, § 2º, alínea �c� da Lei Complementar nº 054/06, todavia, 
deve o (a) mesmo (a) entrar no exercício de suas funções na defensoria 
para a qual for removido (a), nos 10 (dez) dias seguintes à publicação no 
Diário Oficial do Estado, do ato de exoneração do cargo em comissão.
§3º o (a) defensor (a) Público (a) que, sem motivo justo, não entrar no 
exercício de suas funções na defensoria Pública para a qual for removido 
(a), no prazo e nos termos mencionados no § 1º deste artigo, terá seu 
ato de remoção tornado sem efeito, nos termos do § 3º do art. 32 da lei 
complementar 054/06.
art. 4º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Sala de reuniões do conselho Superior da defensoria Pública do Estado, 
aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
Presidente do conselho Superior
defensor Público-Geral
Membro Nato
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral
Membra Nata
cÉSar aUGUSTo aSSad
corregedor-Geral
Membro Nato
aNToNio carloS dE aNdradE MoNTEiro
Membro Titular 
BrUNo BraGa caValcaNTE
Membro Titular
JUliaNa aNdrÉa oliVEira
Membra Titular
doMiNGoS loPES PErEira
Membro Titular
rENaN fraNÇa cHErMoNT rodriGUES
Membro Titular
BEaTriZ fErrEira doS rEiS
Membra Titular

resoLUÇÃo csdP N° 289, de 07 de deZeMBro de 2021.
declara vaga a 1ª defensoria Pública criminal de Entrância Especial para 
fins de remoção e dá outras providências.
o coNSElHo SUPErior da dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, no uso 
de suas atribuições que lhe confere o art. 11, incisos XiX e XXi da lei complementar 
n° 054, de 07 de fevereiro de 2006, publicada no d.o.E. em 09.02.2006;
coNSidEraNdo a imperiosa necessidade de se adaptar a estrutura orgâ-
nica da Defensoria Pública de modo a instrumentalizá-la para uma eficaz 

concretização de sua missão institucional;
coNSidEraNdo que a recente conclusão de processos de aposentadoria 
de Membros da Defensoria Pública impactou severamente a atividade-fim 
na região metropolitana, notadamente na unidade da Entrância Especial;
coNSidEraNdo estudo realizado nos autos do PaE nº 2021/823588, no 
qual foi detectada a necessidade de preenchimento imediato de uma vaga 
na área crimina na referida unidade;
coNSidEraNdo a deliberação unânime do Egrégio conselho Superior da 
defensoria Pública na 230ª Sessão ordinária, realizada no dia 07 de de-
zembro de 2021;
rESolVE:
art. 1º declarar vaga a 1ª defensoria Pública criminal de Entrância Especial.
art. 2º a defensoria Pública declarada vaga na forma do artigo anterior 
será provida para fins de remoção, aplicando-se as disposições constantes 
em Edital a ser publicado pela defensoria Pública-Geral e, ainda, no que 
couber, as disposições da resolução Nº cSdP 044/2009.
Art. 3º Para fins administrativos e de antiguidade, o (a) Defensor (a) remo-
vido (a) deverá requerer junto à corregedoria Geral certidão que ateste a 
entrada em efetivo exercício na defensoria para a qual for removido (a), a 
partir da data da publicação do ato de remoção no Diário Oficial do Estado.
§1º ressalvado o disposto no § 2º do art. 32 da lei complementar 054/06, 
o (a) defensor (a) Público (a) removido (a) terá prazo de 10 (dez) dias, 
contados da data da publicação do ato de remoção no Diário Oficial do 
Estado, para entrar no exercício de suas funções na defensoria para onde 
for removido (a), fato que será comprovado mediante documento que ine-
quivocamente comprove a entrada no exercício de suas funções.
§2º Não se aplica o disposto no parágrafo anterior ao (à) defensor (a) Pú-
blico (a) removido (a) que exerça cargos comissionado, com fundamento 
no Art. 33, § 2º, alínea �c� da Lei Complementar nº 054/06, todavia, 
deve o (a) mesmo (a) entrar no exercício de suas funções na defensoria 
para a qual for removido (a), nos 10 (dez) dias seguintes à publicação no 
Diário Oficial do Estado, do ato de exoneração do cargo em comissão.
§3º o (a) defensor (a) Público (a) que, sem motivo justo, não entrar no 
exercício de suas funções na defensoria Pública para a qual for removido 
(a), no prazo e nos termos mencionados no § 1º deste artigo, terá seu 
ato de remoção tornado sem efeito, nos termos do § 3º do art. 32 da lei 
complementar 054/06.
art. 4º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Sala de reuniões do conselho Superior da defensoria Pública do Estado, 
aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
Presidente do conselho Superior
defensor Público-Geral
Membro Nato
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral
Membra Nata
cÉSar aUGUSTo aSSad
corregedor-Geral
Membro Nato
aNToNio carloS dE aNdradE MoNTEiro
Membro Titular 
BrUNo BraGa caValcaNTE
Membro Titular
JUliaNa aNdrÉa oliVEira
Membra Titular
doMiNGoS loPES PErEira
Membro Titular
rENaN fraNÇa cHErMoNT rodriGUES
Membro Titular
BEaTriZ fErrEira doS rEiS
Membro Titular
resoLUÇÃo csdP N° 288, de 16 de NoVeMBro de 2021.
declara vagas a 1ª defensoria Pública cível e a 6ª defensoria Pública de 
Fazenda Pública para fins de remoção e dá outras providências.
o coNSElHo SUPErior da dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 11, incisos XiX e XXi da 
lei complementar n° 054, de 07 de fevereiro de 2006, publicada no d.o.E. 
em 09.02.2006;
 coNSidEraNdo a imperiosa necessidade de se adaptar a estrutura orgâ-
nica da Defensoria Pública de modo a instrumentalizá-la para uma eficaz 
concretização de sua missão institucional;
coNSidEraNdo a remoção das titulares das defensorias Públicas a serem 
vagas por meio desta resolução para as 1ª e 2ª defensorias Públicas de 
defesa da Moradia, por meio do ato nº 56, de 23 de setembro de 2021, 
publicado no doE nº 34.715 de 29 de setembro de 2021; 
coNSidEraNdo o Memorando nº. 148/2021 - dM/dP, por meio do qual a 
diretora Metropolitana solicita abertura de processo de remoção ante a ne-
cessidade de dar continuidade à organização da carreira de forma definitiva;
coNSidEraNdo a deliberação unânime do Egrégio conselho Superior da 
defensoria Pública na 229ª Sessão ordinária, realizada no dia 16 de no-
vembro de 2021;
rESolVE:
art. 1º declarar vagas as 1ª defensoria Pública cível e a 6ª defensoria 
Pública de fazenda Pública.
art. 2º as defensorias Públicas declaradas vagas na forma do artigo ante-
rior serão providas para fins de remoção, aplicando-se as disposições cons-
tantes em Edital a ser publicado pela defensoria Pública-Geral e, ainda, no 
que couber, as disposições da resolução Nº cSdP 044/2009.
Art. 3º Para fins administrativos e de antiguidade, o (a) Defensor (a) remo-
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vido (a) deverá requerer junto à corregedoria Geral certidão que ateste a 
entrada em efetivo exercício na defensoria para a qual for removido (a), a 
partir da data da publicação do ato de remoção no Diário Oficial do Estado.
§ 1º ressalvado o disposto no § 2º do art. 32 da lei complementar 054/06, 
o (a) defensor (a) Público (a) removido (a) terá prazo de 10 (dez) dias, 
contados da data da publicação do ato de remoção no Diário Oficial do 
Estado, para entrar no exercício de suas funções na defensoria para onde 
for removido (a), fato que será comprovado mediante documento que ine-
quivocamente comprove a entrada no exercício de suas funções.
§ 2º Não se aplica o disposto no parágrafo anterior ao (à) defensor (a) 
Público (a) removido (a) que exerça cargos comissionado, com fundamen-
to no Art. 33, § 2º, alínea �c� da Lei Complementar nº 054/06, todavia, 
deve o (a) mesmo (a) entrar no exercício de suas funções na defensoria 
para a qual for removido (a), nos 10 (dez) dias seguintes à publicação no 
Diário Oficial do Estado, do ato de exoneração do cargo em comissão.
§ 3º o (a) defensor (a) Público (a) que, sem motivo justo, não entrar no 
exercício de suas funções na defensoria Pública para a qual for removido 
(a), no prazo e nos termos mencionados no § 1º deste artigo, terá seu 
ato de remoção tornado sem efeito, nos termos do § 3º do art. 32 da lei 
complementar 054/06.
art. 4º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Sala de reuniões do conselho Superior da defensoria Pública do Estado, 
aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
Presidente do conselho Superior
defensor Público-Geral
Membro Nato
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral
Membra Nata
cESar aUGUSTo aSSad
corregedor-Geral
Membro Nato
aNToNio carloS dE aNdradE MoNTEiro 
Membro Titular 
BrUNo BraGa caValcaNTE
Membro Titular
alEXaNdrE MarTiNS BaSToS
Membro Titular
JUliaNa aNdrEa oliVEira
Membra Titular
doMiNGoS loPES PErEira
Membro Titular
rENaN fraNÇa cHErMoNT rodriGUES
Membro Titular
BEaTriZ fErrEira doS rEiS
Membra Titular
editaL do 5º coNcUrso de reMoÇÃo da deFeNsoria PÚBLica 
do estado do ParÁ – aNo 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral ESTado do Pará, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006;
coNSidEraNdo a resolução cSdP N° 044/2009, de 31 de agosto de 
2009, alterada pela resolução cdSP nº 270, de 29 de abril de 2021, que 
regulamenta a remoção a pedido dos membros de carreira da defensoria 
Pública do Estado do Pará;
coNSidEraNdo que a resolução cSdP Nº 290, de 07 de dezembro de 
2021, declarou vagas as 2ª defensoria Pública criminal e a 8ª defensoria 
Pública criminal;
coNSidEraNdo a necessidade de organização e movimentação da carrei-
ra dos defensores Públicos do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o disposto no Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/1205084;
rESolVE:
art. 1° abrir o 5º concurso de remoção (ano 2022) para a 8ª defensoria 
Pública criminal, declarada vaga pela resolução cSdP Nº 290, de 07 de 
dezembro de 2021.
art. 2° a defensoria vaga de que trata o artigo anterior será preenchida 
por meio de remoção a pedido, exclusivamente pelo critério de antiguida-
de, conforme previsão do art. 45, i e §1º da lei complementar Estadual 
054/06:
I � A remoção a pedido recairá no membro mais antigo inscrito, determi-
nada a posição pelo tempo de efetivo exercício na classe. 
II � A remoção a pedido será efetivada por ato da Defensoria Pública-
Geral. 
III � É facultada a recusa à remoção a pedido, no momento da escolha 
de sua vaga, durante a sessão do processo de remoção, sem prejuízo do 
critério para o preenchimento da vaga recusada.
art. 3° as inscrições realizar-se-ão por meio de requerimento escrito, diri-
gido à presidência do conselho Superior da defensoria Pública, por meio do 
sistema PaE ou por e-mail (csdp.dppa@gmail.com) no prazo de 15 (quin-
ze) dias, a contar da publicação do presente Edital.
§ 1º Preenchida a vaga ofertada neste edital, encerrar-se-á o procedimen-
to de remoção, sem disponibilização dos órgãos de atuação que vagarem.
art. 4° o afastamento da função importa em interrupção na contagem de 
tempo de serviço para os fins de remoção, salvo as ausências permitidas 
em lei.
Parágrafo único. ocorrendo empate na antiguidade na classe, terá prefe-
rência, sucessivamente:
i – o (a) mais antigo (a) no cargo de defensor Público;
ii – o (a) de maior tempo de serviço público estadual;
iii – o (a) de maior tempo de serviço público;

iV – o (a) mais idoso (a);
V – o (a) mais bem classificado (a) no concurso para ingresso na Defen-
soria Pública.
art. 5° os (as) defensores (as) Públicos (as) que se inscreverem à re-
moção ficam convocados para, no dia 07 de fevereiro de 2022, às 14:30 
horas, no auditório do prédio-sede da defensoria Pública, sito à Tv. Padre 
Prudêncio, 154, nesta capital, participarem do processo de remoção de 
que trata este edital, facultada a participação de modo virtual, cujo link 
será disponibilizado no sítio institucional.
art. 6° o (a) defensor (a) Público (a) regularmente inscrito (a), poderá se 
fazer presente nos atos do presente processo de remoção de forma direta 
ou através de procurador (a) legalmente constituído (a).
art. 7° a remoção de que trata este edital se dará nos termos das resolu-
ções cSdP Nº 044/09 e Nº 290/21.
Art. 8° Para fins administrativos, o (a) Defensor (a) removido (a) deverá 
requerer junto à corregedoria Geral certidão que ateste a entrada em efe-
tivo exercício na defensoria para a qual foi removido (a), a partir da data 
da publicação do ato de remoção no Diário Oficial do Estado, observando-
se o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 32 da lei nº 054/06.
art. 9° Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 14 de janeiro de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

editaL do 4º coNcUrso de reMoÇÃo da deFeNsoria PÚBLica 
do estado do ParÁ – aNo 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral ESTado do Pará, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006;
coNSidEraNdo a resolução cSdP N° 044/2009, de 31 de agosto de 
2009, alterada pela resolução cdSP nº 270, de 29 de abril de 2021, que 
regulamenta a remoção a pedido dos membros de carreira da defensoria 
Pública do Estado do Pará;
coNSidEraNdo que a resolução cSdP Nº 290, de 07 de dezembro de 2021, de-
clarou vagas as 2ª defensoria Pública criminal e a 8ª defensoria Pública criminal;
coNSidEraNdo a necessidade de organização e movimentação da carrei-
ra dos defensores Públicos do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o disposto no Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/1205084;
rESolVE:
art. 1° abrir o 4º concurso de remoção (ano 2022) para a 2ª defensoria 
Pública criminal, declarada vaga pela resolução cSdP Nº 290, de 07 de 
dezembro de 2021.
art. 2° a defensoria vaga de que trata o artigo anterior será preenchida 
por meio de remoção a pedido, exclusivamente pelo critério de antiguida-
de, conforme previsão do art. 45, i e §1º da lei complementar Estadual 
054/06:
i a remoção a pedido recairá no membro mais antigo inscrito, determinada 
a posição pelo tempo de efetivo exercício na classe. 
ii a remoção a pedido será efetivada por ato da defensoria Pública-Geral. 
iii É facultada a recusa à remoção a pedido, no momento da escolha de 
sua vaga, durante a sessão do processo de remoção, sem prejuízo do cri-
tério para o preenchimento da vaga recusada.
art. 3° as inscrições realizar-se-ão por meio de requerimento escrito, diri-
gido à presidência do conselho Superior da defensoria Pública, por meio do 
sistema PaE ou por e-mail (csdp.dppa@gmail.com) no prazo de 15 (quin-
ze) dias, a contar da publicação do presente Edital.
§ 1º Preenchida a vaga ofertada neste edital, encerrar-se-á o procedimen-
to de remoção, sem disponibilização dos órgãos de atuação que vagarem.
art. 4° o afastamento da função importa em interrupção na contagem de tempo 
de serviço para os fins de remoção, salvo as ausências permitidas em lei.
Parágrafo único. ocorrendo empate na antiguidade na classe, terá prefe-
rência, sucessivamente:
 i – o (a) mais antigo (a) no cargo de defensor Público;
ii – o (a) de maior tempo de serviço público estadual;
iii – o (a) de maior tempo de serviço público;
iV – o (a) mais idoso (a);
V – o (a) mais bem classificado (a) no concurso para ingresso na Defen-
soria Pública.
art. 5° os (as) defensores (as) Públicos (as) que se inscreverem à re-
moção ficam convocados para, no dia 07 de fevereiro de 2022, às 14:30 
horas, no auditório do prédio-sede da defensoria Pública, sito à Tv. Padre 
Prudêncio, 154, nesta capital, participarem do processo de remoção de 
que trata este edital, facultada a participação de modo virtual, cujo link 
será disponibilizado no sítio institucional.
art. 6° o (a) defensor (a) Público (a) regularmente inscrito (a), poderá se 
fazer presente nos atos do presente processo de remoção de forma direta 
ou através de procurador (a) legalmente constituído (a).
art. 7° a remoção de que trata este edital se dará nos termos das resolu-
ções cSdP Nº 044/09 e Nº 290/21.
Art. 8° Para fins administrativos, o (a) Defensor (a) removido (a) deverá 
requerer junto à corregedoria Geral certidão que ateste a entrada em efe-
tivo exercício na defensoria para a qual foi removido (a), a partir da data 
da publicação do ato de remoção no Diário Oficial do Estado, observando-
se o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 32 da lei nº 054/06.
art. 9° Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 14 de janeiro de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará
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editaL do 3º coNcUrso de reMoÇÃo da deFeNsoria PÚBLica 
do estado do ParÁ – aNo 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral ESTado do Pará, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006;
coNSidEraNdo a resolução cSdP N° 044/2009, de 31 de agosto de 
2009, alterada pela resolução cdSP nº 270, de 29 de abril de 2021, que 
regulamenta a remoção a pedido dos membros de carreira da defensoria 
Pública do Estado do Pará;
coNSidEraNdo que a resolução cSdP Nº 289, de 07 de dezembro de 2021, 
declarou vaga a 1ª defensoria Pública criminal de Entrância Especial;
coNSidEraNdo a necessidade de organização e movimentação da carrei-
ra dos defensores Públicos do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o disposto no Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/823588;
rESolVE:
art. 1º abrir o 3º concurso de remoção (ano 2022) para 1ª defensoria 
Pública criminal de Entrância Especial declarada vaga pela resolução cSdP 
Nº 289, de 07 de dezembro de 2021.
art. 2° a defensoria vaga de que trata o artigo anterior será preenchida por 
meio de remoção a pedido, exclusivamente pelo critério de antiguidade, con-
forme previsão do art. 45, i e §1º da lei complementar Estadual 054/06:
i  a remoção a pedido recairá no membro mais antigo inscrito, determina-
da a posição pelo tempo de efetivo exercício na classe. 
ii  a remoção a pedido será efetivada por ato da defensoria Pública-Geral. 
iii  É facultada a recusa à remoção a pedido, no momento da escolha de 
sua vaga, durante a sessão do processo de remoção, sem prejuízo do cri-
tério para o preenchimento da vaga recusada.
art. 3º as inscrições realizar-se-ão por meio de requerimento escrito, diri-
gido à presidência do conselho Superior da defensoria Pública, por meio do 
sistema PaE ou por e-mail (csdp.dppa@gmail.com) no prazo de 15 (quin-
ze) dias, a contar da publicação do presente Edital.
§ 1º Preenchida a vaga ofertada neste edital, encerrar-se-á o procedimen-
to de remoção, sem disponibilização dos órgãos de atuação que vagarem.
art. 4º o afastamento da função importa em interrupção na contagem de tempo 
de serviço para os fins de remoção, salvo as ausências permitidas em lei.
Parágrafo único. ocorrendo empate na antiguidade na classe, terá prefe-
rência, sucessivamente:
 i – o (a) mais antigo (a) no cargo de defensor Público;
ii – o (a) de maior tempo de serviço público estadual;
iii – o (a) de maior tempo de serviço público;
iV – o (a) mais idoso (a);
V – o (a) mais bem classificado (a) no concurso para ingresso na Defen-
soria Pública.
art. 5º os (as) defensores (as) Públicos (as) que se inscreverem à re-
moção ficam convocados para, no dia 07 de fevereiro de 2022, às 14:30 
horas, no auditório do prédio-sede da defensoria Pública, sito à Tv. Padre 
Prudêncio, 154, nesta capital, participarem do processo de remoção de 
que trata este edital, facultada a participação de modo virtual, cujo link 
será disponibilizado no sítio institucional.
art. 6º o (a) defensor (a) Público (a) regularmente inscrito (a), poderá se 
fazer presente nos atos do presente processo de remoção de forma direta 
ou através de procurador (a) legalmente constituído (a).
art. 7º a remoção de que trata este edital se dará nos termos das resolu-
ções cSdP Nº 044/09 e Nº 289/21.
Art. 8º Para fins administrativos, o (a) Defensor (a) removido (a) deverá 
requerer junto à corregedoria Geral certidão que ateste a entrada em efe-
tivo exercício na defensoria para a qual foi removido (a), a partir da data 
da publicação do ato de remoção no Diário Oficial do Estado, observando-
se o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 32 da lei nº 054/06.
art. 9º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 14 de janeiro de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará
editaL do 2º coNcUrso de reMoÇÃo da deFeNsoria PÚBLica 
do estado do ParÁ – aNo 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral ESTado do Pará, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006;
coNSidEraNdo a resolução cSdP N° 044/2009, de 31 de agosto de 
2009, alterada pela resolução cdSP nº 270, de 29 de abril de 2021, que 
regulamenta a remoção a pedido dos membros de carreira da defensoria 
Pública do Estado do Pará;
coNSidEraNdo que a resolução cSdP Nº 288, de 16 de novembro de 
2021, declarou vagas as 1ª defensoria Pública cível e a 6ª defensoria 
Pública de fazenda Pública;
coNSidEraNdo a necessidade de organização e movimentação da carrei-
ra dos defensores Públicos do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o disposto no Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/1060419;
rESolVE:
art. 1° abrir o 2º concurso de remoção (ano 2022) para a 6ª defensoria 
Pública de fazenda Pública, declarada vaga pela resolução cSdP Nº 288, 
de 16 de novembro de 2021.
art. 2° a defensoria vaga de que trata o artigo anterior será preenchida 
por meio de remoção a pedido, exclusivamente pelo critério de antiguida-
de, conforme previsão do art. 45, i e §1º da lei complementar Estadual 
054/06:
i  a remoção a pedido recairá no membro mais antigo inscrito, determina-
da a posição pelo tempo de efetivo exercício na classe. 
ii  a remoção a pedido será efetivada por ato da defensoria Pública-Geral. 
iii  É facultada a recusa à remoção a pedido, no momento da escolha de 
sua vaga, durante a sessão do processo de remoção, sem prejuízo do cri-
tério para o preenchimento da vaga recusada.
art. 3° as inscrições realizar-se-ão por meio de requerimento escrito, diri-
gido à presidência do conselho Superior da defensoria Pública, por meio do 
sistema PaE ou por e-mail (csdp.dppa@gmail.com) no prazo de 15 (quin-
ze) dias, a contar da publicação do presente Edital.

§ 1º Preenchida a vaga ofertada neste edital, encerrar-se-á o procedimen-
to de remoção, sem disponibilização dos órgãos de atuação que vagarem.
art. 4° o afastamento da função importa em interrupção na contagem de tempo 
de serviço para os fins de remoção, salvo as ausências permitidas em lei.
Parágrafo único. ocorrendo empate na antiguidade na classe, terá prefe-
rência, sucessivamente:
i – o (a) mais antigo (a) no cargo de defensor Público;
ii – o (a) de maior tempo de serviço público estadual;
iii – o (a) de maior tempo de serviço público;
iV – o (a) mais idoso (a);
V – o (a) mais bem classificado (a) no concurso para ingresso na Defen-
soria Pública.
art. 5° os (as) defensores (as) Públicos (as) que se inscreverem à re-
moção ficam convocados para, no dia 07 de fevereiro de 2022, às 14:30 
horas, no auditório do prédio-sede da defensoria Pública, sito à Tv. Padre 
Prudêncio, 154, nesta capital, participarem do processo de remoção de 
que trata este edital, facultada a participação de modo virtual, cujo link 
será disponibilizado no sítio institucional.
art. 6° o (a) defensor (a) Público (a) regularmente inscrito (a), poderá se 
fazer presente nos atos do presente processo de remoção de forma direta 
ou através de procurador (a) legalmente constituído (a).
art. 7° a remoção de que trata este edital se dará nos termos das resolu-
ções cSdP Nº 044/09 e Nº 288/21.
Art. 8° Para fins administrativos, o (a) Defensor (a) removido (a) deverá 
requerer junto à corregedoria Geral certidão que ateste a entrada em efe-
tivo exercício na defensoria para a qual foi removido (a), a partir da data 
da publicação do ato de remoção no Diário Oficial do Estado, observando-
se o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 32 da lei nº 054/06.
art. 9° Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 14 de janeiro de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 751059
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

coNVÊNio
.

Extrato do Acordo de Cooperação Técnica nº. 058/2021-TJPA// 
Partes: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, através da Vara dE 
EXEcUÇÕES PENaiS da coMarca dE MaraBá; SEcrETaria dE ESTado 
dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária – SEaP; ordEM doS adVoGadoS 
do BraSil, Subseção: MaraBá E a facUldadE caraJáS lTda. // ob-
jeto: conjugação de esforços entre os partícipes, por meio de atividades 
conjuntas que visam o aperfeiçoamento do sistema carcerário do Município 
de Marabá/Pa, através do “Movimento de revisão carcerária” // Vigência: 
24 (vinte e quatro) meses, início em 13/01/2022 e término em 13/01/2024 
// recursos: não haverá repasse de recurso entre os partícipes.// foro: Be-
lém/Pa // data da assinatura: 13/01/2022 //. responsável pela assinatura: 
célia regina de lima Pinheiro – desembargadora Presidente do TJ/Pa.

Protocolo: 750916
..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 37.808, de 11 de JaNeiro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº053/2021 -SEcEX, protocolizado sob o 
Expediente nº 016813/2021,
r E S o l V E:
i – diSPENSar a servidora JUliaNa lEVi BUarQUE, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101481, da função gratificada de Gerente de Fisca-
lização, a partir de 07-01-2022.
II – DESIGNAR a referida servidora para exercer a função gratificada de Controla-
dora da 4ª controladoria de contas de Gestão - 4ª ccG, a partir de 07-01-2022.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 11 
de janeiro de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 750848
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Portaria Nº 37.807, de 11 de JaNeiro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 14 c/c art.15, ii da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto no art.13 c/c art.14 da resolução nº 
18.768/2015,
coNSidEraNdo o Memorando nº 203/2021 – cPad, protocolizado sob o 
Expediente nº 016469/2021,
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Vertical por Merecimento conforme tabela abaixo, elaborada pela 
Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

ENQUadraMENTo aTUal
ProGrESSÃo fUNcioNal 
VErTical Por MErEci-

MENTo
a contar de:

cargo atual cl Nv
cargo 

Enquadra-
mento

cl Nv

0100334
Maria THE-

rESa calado 
loPES

agente auxiliar 
de Serviços 
Gerais –

TcE-co-301

c 04

agente 
auxiliar de 
Serviços 
Gerais –

TcE-co-301

d 01 02/12/2021

dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 11 
de janeiro de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 750828

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 37.809, de 12 de JaNeiro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de expediente proto-
colizado sob o nº 016749/2021.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor cláUdio MorEira ViNaGrE, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101054, 30 (trinta) dias de licença prêmio, refe-
rente ao triênio de 28-11-2015/2018 nos termos do artigo 98 da lei nº 
5.810/94, no período de 10-01 a 08-02-2022.
dê-se ciência.
Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
em 12 de janeiro de 2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 750851
Portaria Nº 37.817, de 12 de JaNeiro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de expediente proto-
colizado sob o nº 016450/2021.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor MarcElo foNSEca BarroS, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101111, 30 (trinta) dias de licença prêmio, refe-
rente ao triênio de 08-01-2016/2019 nos termos do artigo 98 da lei nº 
5.810/94, no período de 17-01 a 15-02-2022.
dê-se ciência.
Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
em 12 de janeiro de 2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 750854

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 37.820, de 13 de JaNeiro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memo nº 020/2021 - 6ª ccG protocolizado sob o expe-
diente nº 016883/2021.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor raiMUNdo rodriGUES roSa NETo, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0101202; para exercer em substituição a função 
gratificada de Controlador da 6ª CCG, durante o impedimento da titular, Ja-
NaÍNa BrElaZ da rocHa BaSToS, no período de 27-01 a 25-02-2022.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 13 
de janeiro de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 750870
Portaria Nº 37.819, de 13 de JaNeiro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 348/2021 – cEM, protocolizado sob o 
Expediente Eletrônico nº 015984/2021,

r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora lariSSa BETHaNia liMa Mafra airES, auditor 
de controle Externo, matrícula nº 0101579, como pregoeira, no processo 
licitatório modalidade Pregão Eletrônico para sistema de registro de Pre-
ços, para aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo split para suprir 
as necessidades desta corte de contas.
ii - dESiGNar, como membros da equipe de apoio, os servidores: JadE 
loBaTo NoBrE, assessor de conselheiro, matrícula nº 0101458, aNdEr-
SoN fEliPE calaNdriNi BraGa, auditor de controle Externo, matrícula 
nº 0101524, e JorGE caBral dE caSTro, assessor Técnico de controle 
Externo, matrícula nº 0100172.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 13 
de janeiro de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 750862
..

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

Tomada de Preços Nº: 02/2021/ TCE
Expediente: 022523/2020
objeto: contratação de empresa de engenharia para execução de reforma 
interna e externa, sem acréscimos, abrangendo: a recuperação do forro 
interno; adequação dos ambientes de trabalho; revitalização do piso de 
madeira; pintura; e instalações elétrica e de lógica; revitalização da fa-
chada com nova pintura de paredes e esquadrias; restauração do forro 
da platibanda e revisão do telhado do anexo i do Tribunal de contas do 
Estado do Pará.
resultado da fase de Habilitação: a comissão Permanente de licitação, 
após análise do recurso apresentado pela empresa SENENGE coNSTrU-
ÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda, declarou habilitadas ou inabilitadas as em-
presas licitantes, como segue: 

liciTaNTES rESUlTado
TaVarES ENGENHaria E PaViMENTaÇÃo- ENGYPa-

V-EirEli HaBiliTada

SENENGE coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda HaBiliTada
fErrEira E PaNToJa coNSUlToria E coNSTrU-

ÇÃo lTda iNaBiliTada
coNTiNENTal SErVicES SErViÇoS dE coNSTrU-

ÇÃo EirEli iNaBiliTada

liTHiUM coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda iNaBiliTada

fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de recurso 
contra o resultado da fase de habilitação, a partir da data da publicação do 
resultado no Diário Oficial do Estado, com fundamento no art. 109, inciso 
i, “a e §1º” da lei nº 8.666/93 (17/01/2022 até 21/01/2022), sendo o 
prazo de contrarrazões contado automaticamente a partir do fim do prazo 
recursal em igual período (24/01/2022 até 28/01/2022).
Belém, 16 de dezembro de 2021.
Marcus dias Paredes
Presidente da cPl

Protocolo: 750741

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 003/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, em exercício, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de licença-paternidade do servidor Sandro lins 
filgueiras (Protocolo PaE nº 2022/41039), consubstanciado na apresentação da 
certidão de nascimento do filho Ian Sandro da Costa Filgueiras;
rESolVE:
conceder ao servidor SaNdro liNS filGUEiraS, ocupante do cargo efetivo 
de auxiliar Ministerial de controle Externo, matrícula nº 200120, licença-pa-
ternidade de 20 (vinte) dias consecutivos, a contar de 04/01/2022, com fulcro 
no art. 77, inciso iV, c/c art. 91, ambos da lei Estadual nº 5.810/94 (rJU/Pa).
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 12 de janeiro de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas, em exercício.

Protocolo: 750703



diário oficial Nº 34.830  89Sexta-feira, 14 DE JANEIRO DE 2022

..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do Termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 033/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa iG NETWorK 
SErViÇoS dE coMUNicaÇÃo MUlTiMidia EirEli.
objeto do contrato: prestação de serviço de acesso à internet para a Pro-
motoria de Justiça de curralinho/Pa.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 
original por mais 12 (doze) meses, nos termos do artigo 57, ii e 24, ii da 
lei nº 8.666/1993 e decreto nº 9.412/2018 c/c cláusula Nona, item 9.1. 
do instrumento contratual.
data de assinatura: 12/01/2022
Vigência do aditamento: 30/04/2022 a 29/04/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-40. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 750655
.

FÉrias
.

Portaria Nº 0003/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, no uso das atribuições previstas no 
art. 18, inciso XViii, alínea “i”, item 2, da lei complementar nº 057 de 
06/07/2006,
r E S o l V E:
fiXar, para o ano de 2022, a Escala de férias do Procurador de Justiça 
cível, conforme discriminado abaixo: 

ProcUrador dE JUSTiÇa 1º PErÍodo 2º PErÍodo
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida 07/01 a 05/02/2022 07/02 a 08/03/2022

 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 07 de janeiro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 750756
.

oUtras MatÉrias
.

editaL de eLiMiNaÇÃo de docUMeNtos Nº 01/2021
a comissão Permanente de avaliação de documentos do Ministério Público do 
Estado do Pará designada através das Portarias nº 6276/2015-MP/PGJ, de 06 
de outubro de 2015 (Diário Oficial nº 32.999 de 13/10/2015) e nº 2276/2016-
MP/PGJ, de 25 de abril de 2016 (Diário Oficial nº 33.118 de 02/05/2016), em 
conformidade com a listagem de Eliminação de documentos nº 01/2021, 
anexa a este edital, informa a quem possa interessar: que a partir do 
trigésimo dia subsequente à data de publicação deste Edital no Diário Oficial 
do Estado do Pará, caso não haja oposições, o Ministério Público do Estado do 
Pará eliminará os documentos constantes da listagem nº 01/2021.
os interessados, dentro do improrrogável prazo citado, poderão requerer as 
suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópia das peças pro-
cessuais, mediante petição dirigida a Procuradoria Geral de Justiça, na qual 
deverá constar a qualificação do requerente e a fundamentação, demons-
trando-se o interesse e a legitimidade do pedido. a apreciação das petições 
eventualmente protocolizadas será realizada pela comissão Permanente de 
avaliação de documentos do Ministério Público do Estado do Pará.
Belém,06 de dezembro de 2021
drª Joana chagas coutinho
Promotora de Justiça
Presidente da comissão

aNeXo
ListaGeM de eLiMiNaÇÃo de docUMeNtos Nº 01/2021

iTEM UNidadE adMi-
NiSTraTiVa

docUMENToS diGiTaliZadoS
ESPÉciE/TiPo dE docUMENTo daTaS-liMiTE

01

Procuradoria-Ge-
ral de Justiça

ofícios e memorandos expedidos referentes a assuntos 
transitórios conforme anexo iii da Tabela de Temporali-

dade e destinação de documentos
2018

02

ofícios e memorandos recebidos protocolados e não 
protocolados referentes a assuntos transitórios conforme 
anexo iii da Tabela de Temporalidade e destinação de 

documentos

2018

03 Procedimentos administrativos 2015 a 2017

04

Chefia de 
Gabinete da 

Procuradoria-Geral 
de Justiça

ofícios e memorandos expedidos referentes a assuntos 
transitórios conforme anexo iii da Tabela de Temporali-

dade e destinação de documentos
2018

05 colégio de 
Procuradores Processos diversos 2011, 2013 e 2016

06 conselho 
Superior Processos diversos 2015 a 2018

07 ouvidoria fichas de atendimento 2006 a 2015

08

corregedoria-Ge-
ral de Justiça

ofícios recebidos informativos de ações iniciais diversas 
das Promotorias de Justiça 2018

09

ofícios e memorandos recebidos protocolados e não 
protocolados referentes a assuntos transitórios conforme 
anexo iii da Tabela de Temporalidade e destinação de 

documentos

2018

10 ofícios e memorandos recebidos protocolados do cNMP 2018

11
ofícios e memorandos expedidos referentes a assuntos 

transitórios conforme anexo iii da Tabela de Temporali-
dade e destinação de documentos

2018

12 Procedimentos disciplinares preliminares 2015

13 relatórios de visita de inspeção ordinária e extraordiná-
ria e de correição 2014 e 2015

14

Subprocuradoria 
Geral de Justiça 
– área Jurídico 
institucional

ofícios e memorandos recebidos protocolados referen-
tes a assuntos transitórios conforme anexo iii da Tabela 

de Temporalidade e destinação de documentos
2017

15
ofícios e memorandos expedidos referentes a assuntos 

transitórios conforme anexo iii da Tabela de Temporali-
dade e destinação de documentos

2017

16 despachos diversos de ofícios protocolados 2017

17

Subprocuradoria 
Geral de Justiça 
– área Técnico 
administrativa

Procedimento administrativo 2016 a 2018

18 Processos de sindicâncias administrativas de servidores 2016 a 2018
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19

Promotorias de 
Justiça de defesa 

das Pessoas 
com Deficiência 
e dos idosos e 
de acidentes de 

Trabalho

ações civis públicas 2001, 2005, 2009, 2011 
a 2014

20 atas de reunião 1996, 2012, 2014 
a 2017

21 despachos 2012 a 2017

22 dossiês 1999 a 2013

23 fichas de atendimento 2013

24 Portarias 2004, 2012, 2014

25 recomendações 2004, 2008, 2011, 2012 
e 2014

26 relatórios diversos 2008, 2009, 2012 
a 2017

27 Termos diversos 1998 a 2002, 2004 a 
2006, 2008 a 2017

28

Promotorias de 
Justiça do Meio 
ambiente, Patri-
mô-nio cultural 
e Habitação e 
Urbanismo

certidões 2006 a 2014

29 Manifestações 2017

30 Notificações 1995 a 2015

31 Portarias 2007 a 2014

32 Procedimentos extrajudiciais 2016 e 2017

33 reclamações 1998 a 2011

34 recomendações 2006 a 2014

35 Termos de ajuste de conduta 1998 a 2013

36 Termos de declarações 1994 a 2012

37

Promotorias de 
Justiça de direitos 

constitucionais 
fundamentais 
e dos direitos 

Humanos

Procedimentos extrajudiciais 2017 e 2018

38

Promotoria de 
Justiça de defesa 

do Patrimônio 
Público e da 

Moralidade admi-
nistrativa

ações civis publicas 2013 a 2016

39 ações judiciais 1999 a 2014

40 atas de reuniões 2014

41 certidões 2016 e 2017

42 declínios de atribuições 2014 a 2017

43 inquéritos civis 2016 a 2018

44 Notificações 2017

45 Portarias 2014 a 2017

46 Procedimentos extrajudiciais 2013, 2015 a 2018

47 recomendações 2014 a 2017

48 Termos diversos 2014 a 2017

49
Promotorias de 

Justiça criminal 
comum

atas de reuniões 2014, 2016 e 2017

50

Promotorias de 
Justiça de con-
trole Externo da 
atividade Policial 
e da Tutela cole-
tiva da Segurança 

Pública

atas de reuniões 2013 a 2016

51 Comunicações de prisão em flagrante (não digitali-
zados) 2017 e 2018

52 despachos 2013 a 2017

53 Notificações 2014 a 2016

54 Portarias 2015 a 2017

55 Procedimentos extrajudiciais 2017

56 recomendações 2013 e 2016

57 Termos de declaração 2014 a 2016

58
Promotorias de 

Justiça do Tribunal 
do Júri

Notificações 2017
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59

Promotorias de 
Justiça Militar

atas diversas 2017

60 certidões 1996 e 2017

61 dossiês 1999 a 2009

62 Manifestações diversas 2018

63 Notificações 1996, 1999 e 2003

64 Portarias 1998, 2004, 2014 
a 2017

65 Procedimentos diversos 1994, 2007, 2013 
a 2017

66 recibos 2002 e 2003

67 recomendações 2009 a 2015, 2018

68 Termos de declarações 1994 a 1998, 2000 
a 2002

69 Termos de depoimento 1997, 2008 a 2010, 
2012 a 2017

70 Termos de entrega 2016 e 2017

71

Promotorias 
de Justiça de 

direitos Humanos 
e controle Externo 
da atividade Po-
licial (Promotoria 

extinta)

comunicações 2011

72 despachos 2001 a 2004, 2007, 
2008 e 2011

73 Notificações 2005, 2008, 2012

74 Portarias 2007 e 2012

75 Termos diversos 2005 a 2008, 2012 
e 2013

76 relatórios diversos 2007, 2009 e 2010

77 recomendações 2007

78

Promotorias de 
Justiça de Violên-
cia doméstica e 
familiar contra a 

Mulher

Manifestações diversas 2017

79
ofícios e memorandos expedidos referentes a assuntos 

transitórios conforme anexo iii da Tabela de Temporali-
dade e destinação de documentos

2017

80
ofícios e memorandos recebidos referentes a assuntos 

transitórios conforme anexo iii da Tabela de Temporali-
dade e destinação de documentos

2017

81 Termos de declaração 2014 a 2017

82

Promotorias de 
Justiça de família

ofícios e memorandos expedidos da 2ª Promotoria 
de Justiça referentes a assuntos transitórios conforme 
anexo iii da Tabela de Temporalidade e destinação de 

documentos

2013 a 2016

83

ofícios e memorandos recebidos da 2ª Promotoria 
de Justiça referentes a assuntos transitórios conforme 
anexo iii da Tabela de Temporalidade e destinação de 

documentos

2013 a 2015

84

Promotorias de 
Justiça de ações 
constitucionais e 
fazenda Pública

Manifestações 2000 a 2017

85

Promotorias de 
Justiça da infância 

e Juventude

atas de reunião 1995, 1999, 2000, 2002 
a 2004, 2006 a 2018

86 Convites e notificações 1997, 1998, 2000 
a 2016

87 Manifestações 2017

88 Procedimentos extrajudiciais 2017 e 2018

89 Termos diversos 1991 a 2017

90 departamento 
financeiro Processos de prestação de contas 2015

91

departamento 
de atividades 

Judiciais

listagens de distribuição de processos criminais e cíveis 
nas promotorias de justiça 2018

92 listagens de distribuição de processos criminais e cíveis 
nas procuradorias de justiça 2018 a 2020

93 Pareceres Julgados de Procuradores 2019 e 2020

94 Pareceres não julgados de Procuradores 2015 a 2020

95 relatórios eleitorais 1996 a 2011

96

departamento 
de recursos 
Humanos

cadastros de estagiários desligados 2017

97 folhas de pagamento 2000 a 2007 e 2010

98 Portarias da Procuradoria Geral e corregedoria Geral 
de Justiça 2017

99 resumos das folhas de pagamento 1999 a 2014

100 requerimento de manutenção de auxílio saúde* 2019 e 2020
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101

atividade de 
licitações

atas de registro de preço 2016

102 contratos encerrados 2016

103
ofícios e memorandos expedidos referentes a assuntos 

transitórios conforme anexo iii da Tabela de Temporali-
dade e destinação de documentos

2016

104

ofícios e memorandos recebidos protocolados e não 
protocolados referentes a assuntos transitórios conforme 
anexo iii da Tabela de Temporalidade e destinação de 

documentos

2016

105 Procedimentos de adesão 2016

106 Procedimentos de cartas convite 2016

107 Procedimentos de concorrência 2016

108 Procedimentos de dispensa 2016

109 Procedimentos de inexigibilidade 2016

110 Procedimentos de leilão 2006

111 Procedimentos de penalidades 2016

112 Procedimentos de pregão eletrônico 2016

113 Procedimentos de pregão presencial 2016

114 Procedimentos diversos arquivados 2016

drª Joana chagas coutinho
Promotora de Justiça
Presidente da comissão
Eliane cristina Pinheiro Tavares
assessora da Procuradoria Geral de Justiça
Membro da comissão
Maisa Gaby Mutran russo Bendelak
assessora da Subprocuradoria-Geral de Justiça – área Técnico adminis-
trativa
Membro da comissão
fabricio Jorge rosa de Vasconcelos
assessor da corregedoria Geral
Membro da comissão
Heloisa Helena leal Vidal
chefe do Serviço de arquivo
Secretária da comissão

Protocolo: 750913
eXtrato do coNtrato teMPorÁrio Nº 011/2021-MP/Pa
coNTraTaNTE: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
coNTraTado: JUliaNa GoMES MarTEl
objeto: contratação temporária de servidor, para desempenhar as fun-
ções do cargo de analista Jurídico, com carga horária de 30 (trinta) horas 
semanais.
fundamento legal: Em conformidade com a lei complementar nº. 07, de 
25 de setembro de 1991, com o Edital nº. 01 – Processo Seletivo Simpli-
ficado – PSS – MPPA, de 14/10/2021 e amparado nos princípios constitu-
cionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 
bem como na inexistência de concursados para execução dos serviços es-
senciais no Ministério Público do Estado do Pará.
data da assinatura: 16/12/2021
Vigência: 01 (um) ano, prorrogável por mais 01 (um) ano, a critério da 
Procuradoria-Geral de Justiça. No caso de homologação do resultado do 
concurso público do MPPa para o cargo efetivo de analista Jurídico ocorrer 
durante a vigência do contrato temporário, este poderá ser rescindido a 
critério da administração.
Belém/Pa, em 13 de janeiro de 2.022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar
Procurador-Geral de Justiça
EXTraTo do coNTraTo TEMPorário Nº 012/2021-MP/Pa
coNTraTaNTE: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
coNTraTado: JorGE clETo NUNES fErrEira JUNior
objeto: contratação temporária de servidor, para desempenhar as funções do 
cargo de analista Jurídico, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais.
fundamento legal: Em conformidade com a lei complementar nº. 07, de 
25 de setembro de 1991, com o Edital nº. 01 – Processo Seletivo Simpli-
ficado – PSS – MPPA, de 14/10/2021 e amparado nos princípios constitu-
cionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 

bem como na inexistência de concursados para execução dos serviços es-
senciais no Ministério Público do Estado do Pará.
data da assinatura: 07/01/2022
Vigência: 01 (um) ano, prorrogável por mais 01 (um) ano, a critério da 
Procuradoria-Geral de Justiça. No caso de homologação do resultado do 
concurso público do MPPa para o cargo efetivo de analista Jurídico ocorrer 
durante a vigência do contrato temporário, este poderá ser rescindido a 
critério da administração.
Belém/Pa, em 13 de janeiro de 2.022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 751017
Portaria Nº 0030/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do requerimento protocolizado no “SiP” sob o n.º 
18691/2021, em 10/12/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar o Procurador de Justiça, NElSoN PErEira MEdrado, conse-
lheiro Suplente do conselho Superior do Ministério Público, para exercer 
a função de conselheiro Titular, durante o afastamento para gozo de fé-
rias do titular, Waldir MaciEira da coSTa filHo, pelo período de 07 a 
16/12/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 12 de janeiro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 0031/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob os nº 
9259/2021, em 30/06/2021;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora, SiMoNE dE NaZarÉ BraGa diaS, ocupante do car-
go Técnico-Enfermeiro, aTc-a-i. lotada no departamento Médico odontoló-
gico, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, 
da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, até ulterior deliberação e enquanto 
desempenhar suas atividades junto àquela unidade, a contar de 01/01/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém/Pa, 12 de janeiro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 0032/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
16930/2021, em 11/11/2021;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora iraNicE oliVEira da SilVa, ocupante do cargo 
de auxiliar de administração, lotada na Promotoria de Justiça de Novo Pro-
gresso, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea 
“a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, até ulterior deliberação e 
enquanto desempenhar suas atividades junto àquele Órgão de Execução, 
a contar de 01/01/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 12 de janeiro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 0035/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, usando de suas atribuições legais;
r E S o l V E:
I - DISPENSAR o servidor DIEGO RODRIGUES DE SOUZA, da gratificação 
de Tempo integral, concedida pela Portaria nº 6.283/2018-MP/PGJ, datada 
de 23/8/2018, publicada no d.o.E em 31/8/2018, a contar de 03/12/2021.
ii - coNcEdEr ao servidor EdUardo NEiVa PiNTo, ocupante do cargo de 
auxiliar de administração, lotado no departamento de informática, Gra-
tificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da Lei 
Estadual no 5.810, de 24/1/1994, até ulterior deliberação e enquanto de-
sempenhar suas atividades junto àquela unidade, a contar de 03/12/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 12 de janeiro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 0036/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, usando das atribuições legais e com fundamento no art. 18, 
iX, “f”, e XXV, da lei complementar nº 57/2006;
coNSidEraNdo a recomendação exarada pelo conselho Nacional do Ministé-
rio Público durante o julgamento do Procedimento de controle administrativo 
nº. 1.00648/2019-85, no sentido de que seja editada “regulamentação ex-
pressa sobre as substituições decorrentes de afastamentos por extenso perí-
odo para o exercício de cargos como o de Procurador-Geral de Justiça e o de 
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará”;
coNSidEraNdo a abordagem da matéria na 1ª Sessão Extraordinária do 
colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, 
ocorrida em 11 de janeiro de 2022, em cumprimento à programação in-
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formada ao conselho Nacional do Ministério Público por meio do ofício nº. 
1319/2021-MP/PGJ, de 17 de dezembro de 2021;
coNSidEraNdo as disposições constantes do art. 8º da resolução nº. 
007/2007-cPJ, de 23 de agosto de 2007, e dos arts. 35, 36 e 37 da reso-
lução nº. 20/2013-cPJ, de 24 de outubro de 2013, que normatizam a subs-
tituição, respectivamente, nas Procuradorias de Justiça e nas Promotorias 
de Justiça de Belém, decorrente de afastamento por extenso período para 
o exercício de qualquer cargo incompatível com acumulação;
coNSidEraNdo a atribuição prevista pelo art. 18, iX, “f”, da lei complemen-
tar Estadual nº. 57/2006, segundo a qual compete ao Procurador-Geral de 
Justiça designar membros do Ministério Público para assegurar a continuidade 
dos serviços afastamento temporário do titular do cargo, e, por fim,
coNSidEraNdo a necessidade de se observar, no exercício do poder-dever 
de designação, os princípios constitucionais da legalidade, da moralidade e da 
impessoalidade, nos termos do art. 37, caput, da constituição da república,
r E S o l V E:
art. 1º o membro do Ministério Público que se encontrar afastado do cargo de 
que é titular para exercer o cargo de Procurador-Geral de Justiça, Subprocu-
rador-Geral de Justiça para a área jurídico-institucional, Subprocurador-Geral 
de Justiça para a área técnico-administrativa, corregedor-Geral do Ministé-
rio Público, ouvidor-Geral do Ministério Público, coordenador de centro de 
apoio operacional, chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, con-
selheiro do conselho Nacional de Justiça, conselheiro do conselho Nacional 
do Ministério Público, ou por requisição do Presidente do conselho Nacional do 
Ministério Público, será substituído automaticamente pelos demais membros 
integrantes da mesma Procuradoria de Justiça ou Promotoria de Justiça, ob-
servada a ordem de numeração dos cargos, cabendo ao primeiro substituir o 
último, nos termos do art. 8º da resolução nº. 007/2007-cPJ, de 23 de agos-
to de 2007, e do art. 35 da resolução nº. 20/2013-cPJ, de 24 de outubro de 
2013, sem prejuízo da possibilidade de convocação, nos termos do art. 113 da 
lei complementar Estadual nº. 57/2006, para evitar prejuízo à continuidade 
do serviço ministerial.
Parágrafo único. Nas Promotorias de Justiça compostas por cargos com 
atribuições diferenciadas, a substituição automática dar-se-á especifica-
mente entre Promotores de Justiça com atribuições semelhantes, salvo 
impossibilidade manifesta, quando o substituto será designado por ato do 
Procurador-Geral de Justiça.
art. 2º os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de Justiça.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 12 de janeiro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 751022
Portaria Nº 0001/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-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 o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do 
Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos da Portaria nº 4583/2021-MP/PGJ, de 
17/12/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34804, de 21/12/2021;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 18/12/2021, a designação da promotora de justiça ÉriKa 
MENEZES dE oliVEira para exercer as atribuições do 1º cargo da promotoria de 
justiça de defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa de Belém, 
contida na Portaria nº 0054/2021-MP/SUB-Ji, de 14/4/2021.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 07 de janeiro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0005/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-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 o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a determinação da Procuradoria-Geral de Justiça às fo-
lhas 9, do expediente protocolizado sob nº 16657/2021;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 469/2021-MP/PJf, datado de 
8/11/2021, da lavra do promotor de justiça osvaldino lima de Sousa;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça GUilHErME liMa carValHo, titular do 
cargo da promotoria de justiça de Terra Santa, para oficiar nos autos da 
notícia de fato nº 000244-158/2021, de atribuição do cargo da promotoria 
de justiça de faro, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 10 de janeiro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 751032
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria N.º 036/2021/MP/1ªPJcaM, de 16/12/2021, Pro-
cediMeNto adMiNistratiVo Nº 001154-042/2021- MP/1ª PJcaM.
a 1ª Promotoria de Justiça de cametá, com fundamento no art. 54, Vi e 
§ 3° da lei complementar nº 057/06 e no art. 4°, inc. Vi da rESolUÇÃo 
N° 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo n° 001154-042/2021 que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de cametá, situada na Trilha da Juventude, s/n, Bairro 
central, cEP: 68.400-000 - cametá - Pará - fones: (91) 3781-1274
Portaria n.º 036/2021/MP/1ªPJcaM
assunto: acompanhar a situação de risco da adolescente E. V. c. (Procedi-
mento administrativo - 001154-042/2021).
MárciodE alMEida fariaS – Promotor de Justiça respondendo pela 1ªPJ 
de cametá

Protocolo: 750767

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 39/2014-PaP (retiFicaÇÃo)
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e Tutela das fundações 
e Entidades de interesse Social de Marabá, com fundamento na 
rESolUÇÃo Nº 23/2007-cNMP, rESolUÇÃo 174/2017-cNMP bem como 
da resolução nº 007/2019- cPJ (MPPa), considerando que o objeto do 
procedimento registrado sob o número único 000603-940/2019 se amolda 
a classificação taxonômica diversa daquela originalmente indicada torna 
pública a RETIFICAÇÃO da Portaria 039/2014-PAP, a fim de que onde se 
lê “iNQUÉriTo ciVil”, leia-se “ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo”, sem 
prejuízo das demais informações lançadas, permanecendo os autos à 
disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, 
s/nº, Esq. c/ rod. Transamazônica – agrópolis do iNcra, cEP. 68.502-290 
– Marabá – Pará – fone/fax: (94) 3312-9900.
Portaria rETificada: Portaria 039/2014-PaP
objeto: apurar de forma detalhada acerca da notícia de irregularidades 
no âmbito da fundação casa da cultura, do Município de Marabá, como a 
malversação, em tese, de recursos recebidos pela mencionada fundação, 
oriundos de diversos convênios.
Envolvidos: fUNdaÇÃo caSa da cUlTUra dE MaraBá
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 750789
Extrato de Arquivamento do Inquérito Civil nº 
000101-151/2017-MP/6ªPJdPPMa.
o Promotor de Justiça aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE, titular do 6º 
cargo da Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e da Mo-
ralidade administrativa de Belém, torna público que promoveu o arquiva-
mento do inquérito civil nº 000101-151/2017-MP/6ªPJdPPMa.
objeto: apurar a prática de possíveis irregularidades com relação às obras 
do complexo de ambulatórios de clínicas, na Universidade do Estado do 
Pará, por parte de servidor.
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa.

Protocolo: 750786
Extrato da Portaria nº 002/2021 – Procedimento Preparatório nº 
020367-003/2021.
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 6º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. aldo dE 
oliVEira BraNdÃo SaifE, torna pública a instauração do Procedimento 
Preparatório nº 020367-003/2021 que se encontra à disposição na sede do 
Ministério Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração: 002/2022-MP/6ªPJdPPMa
objeto: apurar possíveis irregularidades praticadas no Pregão Eletrônico 
n° 006/2019 que resultou na celebração do contrato n° 028/2019 entre a 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária (SEaP) e a empresa 
M.W.F. Eventos e Buffet Eireli EPP.
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 750785
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 068/2021-11PJMaB
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e Tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 1º, 
incisos iV e Viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, 
incisos iV, a, b e Viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iV, V e Vi, e 27 da lei 
8.625/1993 – loNMP, artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei complementar 
nº 057/06 – loMPPa, rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019- 
cPJ, torna pública a instauração do ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio regis-
trado sob o núemro único 000639-940/2020 em iNQUÉriTo ciVil que se 
encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua 
das flores, s/nº, Esq. c/ rod. Transamazônica – agrópolis do iNcra, cEP. 
68.502-290 – Marabá – Pará – fone/fax: (94) 3312-9900.
Portaria n˚ 068/2021-11PJMAB
objeto:
aPUrar SUPoSTo USo da MáQUiNa PÚBlica MUNiciPal, do cENTro 
dE rEfErÊNcia dE aSSiSTÊNcia Social do KM 40, dE BoM JESUS do 
TocaNTiNS Para rEaliZaÇÃo dE EVENTo ParTicUlar
Envolvidos:
SErVidorES do cENTro dE rEfErÊNcia dE aSSiSTÊNcia Social KM 
40 dE BJT
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 750782
Ministério Público do Estado do Pará
Extrato da Recomendação Conjunta nº 001/2021.
os Promotores de Justiça titulares do 1º e 2º cargos de Marituba, no uso de 
suas atribuições constitucionais e legais, esposados nos artigos 127, caput 
e 129, inciso ii e iii, iV da lei orgânica nº 8.625/93, artigo 55, parágrafo 
único, inciso iV, da lei complementar Estadual nº 057/06 e alterações, 
resolvem recomendar ao Poder Público Municipal de Marituba a adoção 
de providências emergências quanto a infraestrutura física e político-pe-
dagógica do centro de referência Especializado de assistência Social de 
Marituba/Pa – crEaS.
recomendação conjunta nº 001/2021.
laércio Guilhermino de abreu, 1º Promotor de Justiça Titular e Mariela 
corrêa Hage, 2ª Promotora de Justiça Titular.

Protocolo: 750794
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eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da Ata de Registro de Preços: 001/2022-MP/PA
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 080/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa EloaH 
PUBlicidadE E ProPaGaNda lTda EPP (cNPJ nº 11.779.005/0001-80)
objeto: registro de Preços para Serviço de Publicação de avisos de licitação
data da assinatura: 12/01/2022
Vigência: 14/01/2022 a 14/01/2023
Preços registrados:

item Especificações Técnicas Mínimas Unidade Quantidade 
Estimada

Preço 
Unitário 

Valor Total 
Máximo do 

item 

01

Publicação de texto e/ou tabela, em preto 
e branco, em dias úteis (segunda a sábado) 
e excepcionalmente aos domingos e feria-
dos, considerando-se o valor do centímetro 

de coluna. (01 coluna)
código caTMaT/ comprasnet: 241627 

cm/coluna 600 65,00 39.000,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Endereço da contratada: rua rua antônio félix de Souza Brito – Vila 
anhanguera, campinas - SP, cEP 13.031-830, Telefone: (19) 3037-0361, 
E-mail: atendimento@eloahpropaganda.com.br / max.penna@eloahpro-
paganda.com.br

Protocolo: 750561
Portaria Nº 1258/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-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 o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de Marabá;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
18722/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo das 
demais atribuições, oficiarem em audiências dos seguintes autos de processos, 
de atribuição do 1º cargo da promotoria de justiça de Marabá, no dia 9/12/2021:

ProcESSo Nº ProMoTor dE JUSTiÇa
0008861-31.2017.8.14.0028 alaN PiErrE cHaVES rocHa
0002795-98.2018.8.14.0028 fraNciSca PaUla MoraiS da GaMa
0002388-46.2011.8.14.0028 JoSÉlia lEoNTiNa dE BarroS loPES

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 17 de dezembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1259/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-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 o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos 
serviços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de 
direitos humanos, controle externo da atividade policial e do tribunal do 
júri de ananindeua;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
18791/2021;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça ALAN JOHNNES LIRA FEITOSA para oficiar 
na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 14/12/2021, referente aos 
autos do processo nº 0004356-97.2016.8.14.0006, de atribuição do 1º cargo 
da promotoria de justiça de direitos humanos, controle externo da atividade 
policial e do tribunal do júri de ananindeua, podendo adotar medidas perti-
nentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 17 de dezembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1260/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-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 o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a atuação do promotor de justiça Bruno Saravalli rodri-
gues no Grupo de atuação Especial no combate ao crime organizado (Ga-
Eco), com prejuízo de sua titularidade;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de São João de Pirabas;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
15447/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça GaBriEla rioS MacHado para, em caráter 
excepcional, exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de São 
João de Pirabas, no período de 7/1 a 7/3/2022, sem prejuízo de sua titularidade.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 17 de dezembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 1261/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-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 o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do Ministé-
rio Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 12557, 
14534 e 17902/2021;
r E S o l V E:
i - rEVoGar a designação da promotora de justiça rEGiNa lUiZa TaVEira 
DA SILVA para, sem prejuízo das demais atribuições, oficiar perante o 
juizado especial criminal de Santa izabel do Pará, nos períodos de 1º a 
30/9/2021 e 1º a 17/12/2021, contida nos itens iV e Vii da Portaria nº 
0668/2021-MP/SUB-Ji, de 9/8/2021;
ii - rEVoGar a designação do promotor de justiça frEdErico aUGUSTo dE 
MORAIS FREIRE para, sem prejuízo das demais atribuições, oficiar perante o 
juizado especial criminal de Santa izabel do Pará, no período de 1º a 29/10/2021, 
contida no item V da Portaria nº 0668/2021-MP/SUB-Ji, de 9/8/2021.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 17 de dezembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1262/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-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 o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo as férias da promotora de justiça regina luiza Taveira da Silva;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de Santa 
izabel do Pará;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12559/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça frEdErico aUGUSTo dE MoraiS frEi-
rE para exercer na promotoria de justiça de Santa izabel do Pará, as atri-
buições do 1º cargo, no período de 1º a 19/9/2021, sem prejuízo das 
demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 17 de dezembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1263/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-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 o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 11545, 
11403, 12557, 14534, 16207 e 17902/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, oficiarem perante o juizado especial criminal de 
Santa izabel do Pará, nos períodos indicados:
i – daNiEl MENEZES BarroS, de 1º a 30/9/2021;
ii – rEGiNa lUiZa TaVEira da SilVa, de 1º a 28/10/2021;
iii – lÍliaN NUNES E NUNES, em regime de mutirão, de 1º a 19/11/2021;
iV – daNiEl MENEZES BarroS, de 1º a 17/12/2021.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 17 de dezembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1264/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-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 o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos Procuradores de Justiça Geraldo de 
Mendonça rocha, dulcelinda lobato Pantoja, cândida de Jesus ribeiro do 
Nascimento, Hamilton Nogueira Salame, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito dos cargos da Procuradoria de Justiça criminal;
r E S o l V E:
dESiGNar os Procuradores de Justiça abaixo nominados para, sem prejuí-
zo das demais atribuições, exercerem na Procuradoria de Justiça criminal, 
as atribuições dos seguintes cargos, nos períodos indicados:

iTEM carGo ProcUrador(a) dE JUSTiÇa PErÍodo

i 3º
cláUdio BEZErra dE MElo de 1º a 8/9/2021

SÉrGio TiBÚrcio doS SaNToS SilVa de 26/9 a 8/10/2021
ii 5º aNa TErEZa do Socorro da SilVa aBUcaTEr de 6 a 16/12/2021

iii 7º
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo de 1º a 17/12/2021

MarcoS aNTÔNio fErrEira daS NEVES de 18/12/2021 a 14/1/2022
iV 13º aNa TErEZa do Socorro da SilVa aBUcaTEr de 1º a 30/9/2021
V 15º cláUdio BEZErra dE MElo de 13/9 a 11/11/2021

Vi 16º
lUiZ cÉSar TaVarES BiBaS de 25 a 27/8/2021

GEraldo dE MENdoNÇa rocHa de 6 a 13/12/2021

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 17 de dezembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
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Portaria Nº 1265/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-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 o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do 
Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 1º/12/2021, a designação do Procurador de Justiça 
fraNciSco BarBoSa dE oliVEira para, sem prejuízo das demais 
atribuições, exercer na Procuradoria de Justiça criminal, as atribuições do 7º 
cargo, contida no item iii da Portaria nº 0755/2021-MP/SUB-Ji, de 18/8/2021.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal.
Belém, 17 de dezembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1266/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-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 o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos Procuradores de Justiça Manoel 
Santino Nascimento Júnior, raimundo de Mendonça ribeiro alves, Maria 
Tércia ávila Bastos dos Santos, Jorge de Mendonça rocha, rosa Maria 
rodrigues carvalho e Waldir Macieira da costa filho;
coNSidEraNdo a vacância do 5º cargo da Procuradoria de Justiça cível;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito dos cargos da Procuradoria de Justiça cível;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 12840, 
13884, 15954, 16376,17059, 17744, 18417, 18419 e 18818/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar os Procuradores de Justiça abaixo nominados para, sem preju-
ízo das demais atribuições, exercerem na Procuradoria de Justiça cível, as 
atribuições dos seguintes cargos, nos períodos indicados:

iTEM car-
Go ProcUrador(a) dE JUSTiÇa PErÍodo

i 1º raiMUNdo dE MENdoNÇa riBEiro alVES de 1º a 8/9/2021

ii 2º
Maria TÉrcia áVila BaSToS doS SaNToS de 3 a 17/11/2021

MariZa MacHado da SilVa liMa de 18/11 a 2/12/2021
iii 5º Mario NoNaTo falaNGola de 16/11/2021 a 31/1/2022

iV 9º MariZa MacHado da SilVa liMa de 8 a 23/9/2021 e 13 a 
17/12/2021

V 11º raiMUNdo dE MENdoNÇa riBEiro alVES de 1º a 8/9/2021

Vi 14º
Mario NoNaTo falaNGola de 17 a 30/9/2021 e 25/10 a 

1º/11/2021
raiMUNdo dE MENdoNÇa riBEiro alVES de 1º a 16/10/2021

lEila Maria MarQUES dE MoraES dias 13 e 14/12/2021

Vii 15º
roSa Maria rodriGUES carValHo de 7 a 12/12/2021 e 15 a 

17/12/2021
Maria da coNcEiÇÃo dE MaTToS SoUSa dias 13 e 14/12/2021

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 17 de dezembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1267/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-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 o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça Thiago ribei-
ro Sanandres e Gabriela rios Machado;
coNSidEraNdo a vacância do cargo da promotoria de justiça de Melgaço;
coNSidEraNdo a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito dos cargos das promotorias de justiça que 
compõem a região administrativa Marajó ii;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 13917, 
14731, 15308, 15558, 15986, 15987, 16122, 17543 e 17674/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das 
promotorias de justiça que integram a região administrativa Marajó ii, nos 
períodos indicados:

iTEM car-
Go ProMoTor(a) dE JUSTiÇa PErÍodo

Promotoria de justiça de Breves

i 1º
rodriGo SilVa VaScoNcEloS oficiar em audiências, de 1º a 28/11/2021

Mário cÉSar NaBaNTiNo arraiS 
BraÚNa oficiar em audiências, de 29/11 a 2/12/2021

Promotoria de justiça de Bagre

ii -
PaUla SUElY dE araÚJo alVES 

caMacHo
oficiar em audiências, dia 17/9/2021 e de 21 a 

24/9/2021
rodriGo SilVa VaScoNcEloS de 1º/10 a 31/12/2021

Promotoria de justiça de Melgaço

iii - Mário cÉSar NaBaNTiNo arraiS 
BraÚNa de 1º/11 a 31/12/2021

Promotoria de justiça de oeiras do Pará

iV -

rodriGo SilVa VaScoNcEloS
oficiar em audiências, dia 20/10/2021

atuação conjunta, dia 1º/12/2021
PaUla SUElY dE araÚJo alVES 

caMacHo de 1º a 4/11/2021 e 8/11 a 16/12/2021

arTHUr diNiZ fErrEira dE MElo oficiar em audiências, dia 30/11/2021
Promotoria de justiça de Portel

V -
arTHUr diNiZ fErrEira dE MElo oficiar em audiências, dia 1º/12/2021

PaUla SUElY dE araÚJo alVES 
caMacHo oficiar em audiências, dias 2 e 3/12/2021

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 17 de dezembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 750675
Portaria Nº 0028/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “SiP” sob o 
nº 6669/2021, em 17/05/2021;
coNSidEraNdo os termos do Parecer nº 253/2021-aSS/JUr/PGJ, de 06/12/2021, 
às fls. 18-20, acolhido in totum por esta Procuradoria-Geral de Justiça,
r E S o l V E:
aPoSENTar, voluntariamente, o servidor efetivo deste Órgão Ministerial, MaNo-
El doS SaNToS MENEZES, Matrícula nº 999.309, ocupante do cargo de Moto-
rista – aoM-c-iV, em conformidade com o artigo 3º, incisos i, ii e iii e parágrafo 
único; artigos 2º e 5º da Emenda constitucional nº 47/2005, amparada também 
pelo art. 2º da Emenda à constituição do Estado do Pará nº 77/2019, perceben-
do, nessa situação, os proventos mensais de r$ 10.243,10 (dez mil duzentos e 
quarenta e três reais e dez centavos), conforme abaixo discriminado:
1.reMUNeraÇÃo do carGo eFetiVo – deZeMBro/2021 

dEScriÇÃo rEf Valor EM r$
Vencimento-Base 30 diaS 4.145,77

adicional de função  1.642,74
VPNi – lEi Nº 8.329/15 - 833,37

VB dEc. JUd. iNcorPorada 12% 694,62
adicional por Tempo de Serviço 40% 2.926,60

rEMUNEraÇÃo r$                        10.243,10

2.cÁLcULo do adicioNaL de FUNÇÃo

fUNÇÃo MoToriSTa do PGJ – MP-fG-3
composição rEf Valor EM r$
Valor função 30 2.346,76

Total remuneração                                                                                                          2.346,76
adicioNal dE fUNÇÃo 70% r$                           1.642,74

ProVeNtos de aPoseNtadoria – iNteGraL

dEScriÇÃo rEf Valor EM r$
Vencimento-Base 30 diaS 4.145,77

adicional de função  1.642,74
VPNi – lEi Nº 8.329/15 - 833,37

VB dEc. JUd. iNcorPorada 12% 694,62
adicional por Tempo de Serviço 40% 2.926,60

ProVENToS r$                        10.243,10

 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 12 de janeiro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 750689
Portaria Nº 0025/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 063/2021-1ªPJ/PGM, de 11/03/2021, 
protocolizado no “SiP” sob o n.º 15360/2021, em 15/10/2021; e,
coNSidEraNdo os termos da resolução n.º 006/2014-cPJ, de 
16/07/2014, publicada no d.o.E de 23/07/2014, republicada por incorre-
ção no d.o.E. de 29/07/2014,
r E S o l V E:
dESiGNar as Promotora de Justiça TaTiaNa fErrEira GraNHEN e SaBriNa 
MaMEdE NaPolEÃo KalUME para, sem prejuízo de suas atribuições, exer-
cerem, respectivamente, as funções de coordenador e Vice-coordenador da 
região administrativa 03 - Nordeste i, no período de 07/01 a 31/12/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 11 de janeiro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 0029/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do requerimento protocolizado no “SiP” sob o n.º 
15341/2021, em 15/10/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME, para, 
sem prejuízo de suas atribuições originárias, exercer a função de Vice-coordenadora 
das Promotorias de Justiça de castanhal, no período de 07/01 a 31/12/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 12 de janeiro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 750708



96  diário oficial Nº 34.830 Sexta-feira, 14 DE JANEIRO DE 2022

eXtrato de Portaria Nº 001/2022-MP/3ªPJi
a 3ª Promotoria de Justiça de itaituba, com fundamento no art. 129, Vi 
da cf/20081, art. 26, i da lei 8.625/932, art. 54, i3 da lei complementar 
Estadual nº 57/2006, artigo 8º, i, ii, iii e iV da resolução nº 174/20174, 
artigo 31 da resolução n.º 007/2019 – cPJ/MPPa, torna pública a ins-
tauração do Procedimento administrativo nº 001/2022-MP/3ªPJi, que se 
encontra à disposição na Promotoria de Justiça de itaituba, situada na av. 
Nova de Santana, nº 384, centro, itaituba/Pa, cEP: 68.180-030- itaituba 
– Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
Portaria nº 001/2022-MP/3ªPJi
Procedimento administrativo sob SiMP nº 003458-922/2021
data de instauração: 12/01/2022
Assunto: O presente Procedimento Administrativo tem a finalidade de 
acompanhar as medidas adotadas pelo cartório de registros Públicos de 
Manaus/aM, para que formalize a competente averbação do reconheci-
mento de paternidade, com isenção de custas, em favor de leandro rodri-
gues, o qual reconhece a paternidade da criança lUiZ HENriQUE do laGo 
dE aNoVal, nascido em 31/07/2015, com a concordância da avó paterna 
Maria Zélia rodrigues.
ÍTalo coSTa diaS- Promotor de Justiça

Protocolo: 750857
eXtrato de Portaria Nº 002/2022-MP/3ªPJi
a 3ª Promotoria de Justiça de itaituba, com fundamento no art. 129, Vi 
da cf/20081, art. 26, i da lei 8.625/932, art. 54, i3 da lei complementar 
Estadual nº 57/2006, artigo 8º, i, ii, iii e iV da resolução nº 174/20174, 
artigo 31 da resolução n.º 007/2019 – cPJ/MPPa, torna pública a ins-
tauração do Procedimento administrativo nº 002/2022-MP/3ªPJi, que se 
encontra à disposição na Promotoria de Justiça de itaituba, situada na av. 
Nova de Santana, nº 384, centro, itaituba/Pa, cEP: 68.180-030- itaituba 
– Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
Portaria nº 002/2022-MP/3ªPJi
Procedimento administrativo sob SiMP nº 002707-922/2021
data de instauração: 12/01/2022
Assunto: O presente Procedimento Administrativo tem a finalidade de 
apurar possível situação de risco ou vulnerabilidade da adolescente lUiZa 
THáVYlla dE oliVEira fErro.
ÍTalo coSTa diaS- Promotor de Justiça

Protocolo: 750858
Extrato para publicação de Portaria 001/2022 Procedimento Admi-
nistrativo, para fins ciência ficta dos interessados.
o ProMoTor dE JUSTiÇa da coMarca dE cUrUÇá-Pa, dr. NEY TaPaJÓS 
fErrEira fraNco, torna pública a instauração de Procedimento adminis-
trativo para fins de cientificação dos interessados.
Procedimento administrativo
data de instauração: 12 de janeiro de 2022
Objeto: Fiscalização das Cláusulas de Termo de Ajuste de Condutas firma-
do entre a Promotoria de Justiça de curuçá/Pa e o Município de curuçá/Pa, 
cujo objeto é fiscalizar o cumprimento da condicionantes do Decreto Mu-
nicipal 082/2019 de curuçá que criou a área de refúgio de Vida Silvestre 
denominado raNcHo fUNdo.
Promotor de Justiça: Ney Tapajós ferreira franco
Promotoria de Justiça de curuçá/Terra alta -Pa (rua Gonçalo ferreira n.º 
384 – Bairro centro – curuçá/Pa – cEP 68750-000Telefone/fax: (91) 
3722-1331).

Protocolo: 750859
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
EXTRATO DE Portaria Nº 002/2021-MP/PJ de Aveiro
a Promotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rESolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o SiMP nº 000185-052/2021, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de Santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
Portaria nº 002/2021-MP/PJ de aveiro
interessados: Prefeitura Municipal de aveiro / centrais Elétricas do Pará
assunto: instaura Procedimento administrativo para acompanhar as provi-
dências a serem adotadas pela EQUaTorial ENErGia visando o melhora-
mento e reparação no sistema de rede de energia elétrica na 3ª Vicinal da 
estrada Transforlândia, comunidade de Girassol, em aveiro/Pa.
ÍTalo coSTa diaS - Promotor de Justiça

Protocolo: 750860
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° /2021-11PJMaB
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e Tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 1º, 
incisos iV e Viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, 
incisos iV, a, b e Viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iV, V e Vi, e 27 da lei 
8.625/1993 – loNMP, artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei complementar 
nº 057/06 – loMPPa, rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019- 
cPJ, torna pública a instauração do que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. 
Transamazônica – agrópolis do iNcra, cEP. 68.502-290 – Marabá – Pará 
– fone/fax: (94) 3312-9900.
Portaria n˚ /2021-11PJMAB
objeto:
Envolvidos:
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da Probidade 
administrativa e Tutela das fundações e Entidades de interesse Social de Marabá

Protocolo: 750853

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
EXTRATO DE Portaria Nº 001/2021-MP/PJ de Aveiro
a Promotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rESolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o SiMP nº 000134-052/2021, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de Santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
Portaria nº 001/2021-MP/PJ de aveiro
interessados: Bruno rodrigues da Silva costa, Bruna raiane ferreira costa 
e Secretaria de assistência Social de aveiro
assunto: instaura Procedimento administrativo para acompanhar os aten-
dimentos a serem realizados pela Secretaria de assistência Social (crEaS 
e/ou CRAS) no caso que envolve conflito familiar com a menor BRUNA 
raiaNE fErrEira coSTa;
ÍTalo coSTa diaS - Promotor de Justiça

Protocolo: 750845
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato de despacho de arquivamento, simp 000838-139/2021
Trata-se de notícia anônima encaminhada à ouvidoria do Ministério Público, remeti-
da a esta Promotoria de Justiça. Narra, a notícia, que a servidora pública alda Guima-
rães Gonçalves estaria recebendo valores além dos vencimentos. argumentos que 
os dados constam do Portal Transparência. Em consulta foram verificados diversos 
empenhos em nome da servidoras e outros. foram solicitadas notas de empenho, 
liquidação e ordem de pagamento da servidora e outros, mas os pagamentos estão 
descriminados nominalmente, não havendo nenhum valor além das verbas salariais. 
Não foi verificada nenhuma irregularidade no Portal tampouco nos pagamentos. A 
noticiante não apresenta outras informações. isto posto, determino o arquivamento 
nos termos do artigo 4° da resolução 174/2017 do cNMP.
concórdia do Pará, 12 de janeiro de 2022.
Naiara Vidal Nogueira- Promotora de Justiça.

Protocolo: 750846
eXtrato de arQUiVaMeNto
reFerÊNcia: Portaria N.º 016/2021–MP/2ªPJsMG
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado 
pelo membro titular da 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo MiGUEl do 
GUaMá, torna público o arQUiVaMENTo do iNQUÉriTo ciVil (ic) referente 
ao Protocolo SiMP N.º 001338-143/2017, o qual se encontra à disposição 
eletronicamente e na sede do órgão ministerial, localizado na avenida Nazaré, 
530, Bairro: olho d’água, cEP: 68.660-000, São Miguel do Guamá–Pa, que 
apurou possíveis atos de improbidade administrativa referentes ao Processo 
licitatório (concorrência Pública) n.º 3/2017-00002, com o objeto de reforma 
de Escolas Públicas Municipais de São Miguel do Guamá.
PaUlo SÉrGio da cUNHa MorGado JUNior
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 750839
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 002/2022-MPPa/9ºPJ/stM
a 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de direitos constitucionais e Probida-
de administrativa, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscre-
ve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto no art. 27º, § 
2º, da Resolução nº 007/2019-CPJ , vem, por meio deste edital, cientificar o 
Sr. SaNdro dE oliVEira e a todos quantos possam interessar, inclusive para 
efeito de eventual interposição de recurso ao conselho Superior do Ministério 
Público, acerca do arQUiVaMENTo do Procedimento Preparatório SiMP nº 
009361-031/2016, no qual, até a sessão do conselho Superior do Ministério 
Público-cSMP, que decidirá pela homologação ou rejeição da promoção de ar-
quivamento, é possível apresentar razões escritas ou documentos, que serão 
juntados aos autos do presente procedimento extrajudicial.
Santarém-Pa, 12 de janeiro de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém

Protocolo: 750840
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria
a ProMoTora dE JUSTiÇa TiTUlar do 1º carGo da ProMoToria dE 
JUSTiÇa da iNfÂNcia E JUVENTUdE dE BElÉM, dra. SiNTia NoNaTa 
NEVES dE QUiNTalHa BiBaS MaradEi, torna pública a instauração de 
Procedimento administrativo, que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de da infância e Juventude de Belém, situada na rua Ângelo 
custódio, nº 85, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 003/2022
data da instauração: 12/01/2022
Objeto: acompanhar e fiscalizar a vacinação de adolescentes de 11 a 17 
anos de idade contra a covid-19, no âmbito do município de Belém.
Promotoria de Justiça: 1ª ProMoTora dE JUSTiÇa da iNfÂNcia E JU-
VENTUdE dE BElÉM
Promotora de Justiça: SiNTia NoNaTa NEVES dE QUiNTalHa BiBaS Ma-
radEi

Protocolo: 750833
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato da Portaria Nº 001/2022-MPPa/ 3ª PJePPMa
o 3º cargo de Promotor de Justiça de Execuções Penais, Penas e Medidas alter-
nativas de Belém, com fulcro nos termos dos artigos 129, iii, da constituição 
federal de 1988, art. 69, inciso ii , e parágrafo único, alínea “d”, da lei comple-
mentar Estadual nº 141/96, e artigo 6º, inciso XX, da lei complementar federal 
nº 75/93, torna pública a instauração do Procedimento administrativo Preliminar 
nº 000002-102/2022-MP 3 PJEPPMa que se encontra a disposição na 3ª Promo-
toria de Justiça de Execução Penal, situada na avenida 16 de novembro, nº 50, 
cidade velha, cEP 66.023-220, Belém Pará – (91) 31982763.
Portaria 3 PJEPPMa
objeto: instaura Procedimento administrativo para planejar, preparar, re-
alizar, acompanhar e realizar diligências necessárias referente ao processo 
de inspeção virtual e/ou presencial ao Sistema Prisional da região Me-
tropolitana vinculada competência da VEP- Vara de Execuções Penais da 
região Metropolitana de Belém no de 2022.
EdiVar calVaNTE liMa JUNior-Promotor de Justiça

Protocolo: 750823
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..

MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrôNico srP Nº 002/2022/PMaP 
Objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa es-
pecializada no fornecimento de veículos destinado a atender as necessidades da 
prefeitura municipal de aurora do Pará/Pa, e demais secretarias que compõem a 
esfera municipal. a sessão pública de Pregão Eletrônico por Sistema de registro 
de Preços terá início com a divulgação das propostas de preços e etapa de lances 
no dia 27/01/2022, às 08:30 horas. o edital estará disponível nos sites: o edital 
estará disponível nos sites: https://auroradopara.pa.gov.br/licitacao.php e www.
comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.com, a partir da data da 
publicação. antonia tassila Farias de araújo - Pregoeira/PMaP.

PreGÃo eLetrôNico srP Nº 003/2022/PMaP 
Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de veícu-
lo tipo micro-ônibus transporte sanitário - Tfd, destinado a atender as neces-
sidades da secretaria municipal de saúde de aurora do Pará/Pa, proposta N° 
11850438000121008, portaria n° 2.167/2021. a sessão pública de Pregão Ele-
trônico terá início com a divulgação das propostas de preços e etapa de lances 
no dia 27/01/2022, às 11:30 horas. o edital estará disponível nos sites: o edital 
estará disponível nos sites: https://auroradopara.pa.gov.br/licitacao.php e www.
comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.com, a partir da data da 
publicação. antonia tassila Farias de araújo - Pregoeira/PMaP.

Protocolo: 750940

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
retiFicaÇÃo do resULtado resUMido de aNÁLise 

e JULGaMeNto de docUMeNtos de HaBiLitaÇÃo 
coNcorrÊNcia N° 3-008/2021

Objeto: execução das seguintes obras: construção de 06 (seis) Escolas localiza-
das nas ilhas das onças, Trambioca, do Macaco e São Mateus. a Prefeitura Muni-
cipal de Barcarena, Pa, através de sua comissão permanente de licitação que foi 
subsidiada pelos técnicos da SEMEd, em conformidade com a lei nº. 8.666/93 e 
disposições do edital, torna público aos interessados que, após nova análise dos 
documentos de habilitação apresentados pelas 06 (seis) licitantes participantes 
do processo licitatório em epígrafe, decide retificar o resultado de análise e julga-
mento dos documentos de habilitação, pois, uma empresa havia sido habilitada 
e outra inabilitada, ambas incorretamente, em todos os lotes em que estão con-
correndo, conforme registrado no resultado completo retificado que poderá ser 
adquirido na sala da cPl, no endereço descrito no edital, bem como no portal da 
transparência da prefeitura (Governo Transparente), através do endereço/link: 
governotransparente.com.br/transparencia/43829489/licitacao/detalhe?codi-
go=3-008/2021&clean=false ou, ainda, no portal do jurisdicionado do TcM/Pa 
(sistema “Geo-obras”). os representantes das seis empresas, querendo, terão 
vistas dos autos, podendo, eventualmente, interpor recursos pertinentes a essa 
fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data de publicação 
deste ato administrativo (resultado resumido retificado) na Imprensa Oficial, ou 
seja, até as 17:00h do dia 21 de janeiro de 2022, conforme art. 109, inciso i, 
alínea “a”, c/c § 1º, da lei n°. 8.666/93. os documentos de habilitação das seis 
empresas estão disponíveis, integralmente, no portal da transparência da pre-
feitura, no endereço/link acima descrito. caso os interessados queiram acessar 
algum outro documento do processo que não esteja no portal da transparência 
ou no portal do jurisdicionado do TcM/Pa (sistema “Geo-obras”) e não queiram 
vir à prefeitura para vista, nessa hipótese, deverão solicitá-lo para podermos en-
viá-lo por e-mail. Pedimos que entreguem os recursos administrativos no depar-
tamento de licitações e contratos, em dia de expediente das 08:00 as 17:00h, ou 
enviem para o e-mail: licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br,devendo, neste último 
caso, também observar o horário de expediente (enviar até as 17:00h do último 
dia de prazo). Thais Silva Quaresma - Presidente da CPL.

Protocolo: 750941

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

eXtrato de coNtrato PreGÃo eLetrôNico Nº 013/2021
coNTraTaNTE - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, coNTraTado: BiEla 
MoToS EirEli cNPJ Nº 31.313.963/0001-79, contrato administrativo nº. 
360/2022, com o valor total de r$ 28.990,89 (ViNTE E oiTo Mil NoVEcEN-

ToS E NoVENTa rEaiS E oiTENTa E NoVE cENTaVoS). oBJETo: registro 
de Preços da administração Pública Municipal para o futuro fornecimento de 
aquisição de peças, acessórios e serviços de motocicletas, para manutenção 
das Secretarias e demais fundos Municipais de Brasil Novo. foNTE dE rE-
cUrSoS: 2052, 2063, 2114 e 33903000, ViGÊNcia doS coNTraToS: até 
31/12/2022. assinatura do contrato: Brasil Novo/Pa, 10/01/2022.

Weder MarKes carNeiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 750942

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de rescisÃo UNiLateraL de coNtrato

coNtrato N º 0904001-2021 
oriGeM: PreGÃo eLetrÖNico Nº 009/2021-PMc. contratante: Município 
de capanema/Prefeitura Municipal, Pessoa Jurídica de direito Público, cNP-
J-Mf, nº 05.149.091/0001-45. contratado: cristalfarma comércio represen-
tação importação E Exportação, inscrita sob o cNPJ: 05.003.408/0001-30. 
objeto: contratação de pessoa jurídica para eventual aquisição de Kit Sistema 
para detecção rápida de coVid-19, para atender as necessidades da Secreta-
ria Municipal de Saúde. fundamentação legal: a rescisão unilateral contratual 
em questão encontra amparo no dispositivo do art. 79, inciso i, combinado 
com os artigos 77 e 78, inciso i, ii e iV, todos da lei 8.666/93. disposições 
finais: fica rescindido o contrato a partir da data de assinatura do termo 
de rescisão contratual, passando a ter eficácia após publicação, conforme o 
disposto no parágrafo único, do art. 61 e §1o, do art. 109, da lei federal no 
8.666/93. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 750943

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
aVisos de LicitaÇÃo

O Município de Capitão Poço - PA, através da Prefeitura Municipal, por 
intermédio do Setor de licitações, torna público que, fará realizar licitação na 
modalidade PrEGÃo ElETrÔNico Nº 049/2021-PE-SrP tipo Menor Preço Por 
item, Por Sistema de registro de Preços, objeto: aquisição de Urnas E Servi-
ços de Translado Para Pessoas de Baixa renda No Município de capitão Poço/
Pa, Conforme Descrições E Especificações Apresentadas No Anexo I (Termo 
de referência), Por Sistema de registro de Preços. data e horário do início 
da disputa: 10:00 horas do dia 31/01/2022;
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021-PE-SRP tipo Menor Preço Por Item, 
Por Sistema De Registro De Preços, objeto: aquisição de Materiais de 
construção, conforme descrições E Especificações Apresentadas No Anexo 
i (Termo de referência), Por Sistema de registro de Preços, Visando aquisi-
ções futuras Pela Prefeitura Municipal de capitão Poço - Secretarias Munici-
pais, E outros Órgãos Solicitantes Nos Termos da lei. data e horário do início 
da disputa: 14:00 horas do dia 31/01/2022;de acordo com o que determina a 
legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras Públicas https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. o procedimento licitatório obedecerá ao dis-
posto na lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, 
dE 20 de setembro de 2019, lei nº 8.666/93 e demais legislação e suas alte-
rações posteriores que lhe foram introduzidas. o Edital e seus anexos encon-
tram-se à disposição dos interessados no Portal de compras Púbicas https://
www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Prefeitura na Url https://
www.capitaopoco.pa.gov.br/ e no Mural das licitações do TcM/Pa, https://
www.tcm.pa.gov.br a partir da publicação deste aviso. informações comple-
mentares poderão serem solicitadas pelo e-mail: cpl@capitaopoco.pa.gov.br. 
Marcio Rayelle de Souza da Silva - Pregoeiro.

Protocolo: 750945

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de retiFicaÇÃo do editaL e ProrroGaÇÃo da data 

de aBertUra do certaMe da coNcorrÊNcia N° 005/2021/PMc
A Prefeitura Municipal de Castanhal, através da comissão Permanente de 
licitação - cPl, torna público aos interessados que por necessidades de ajus-
tes no projeto básico  da concorrência n.° 005/2021/PMc, que trata da exe-
cução de serviços de engenharia para manutenção, recuperação e ampliação 
da estrutura física dos prédios administrativos da Secretaria/fundo Municipal 
de Educação deste Município de castanhal/Pará, por um período de 12 (doze) 
meses,  com alterações significativas no edital e seus anexos, resolve pela 
prorrogação da data de abertura da sessão para o dia 03/03/2022, às 09:00 
horas. Sílvio Roberto Monteiro dos Santos - Presidente da CPL

Protocolo: 750946
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLARES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coLares
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 001/2022 - PMc
Objeto: contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de obras 
de Engenharia na reforma do Ginásio Poliesportivo Maezão no Município de 
colares, Estado do Pará, em consonância com convênio nº 018/2021 - SEEl, 
celebrado com a Secretaria de Estado de Esporte e lazer - SEEl e o Municí-
pio de colares. abertura: 31/01/2022, ÀS 10:00hs. local: prédio da câmara 
Municipal de colares, localizado na rua dr. Justo chermont s/n, bairro centro, 
neste município de colares. aquisição do Edital: a partir do dia 14 de janeiro 
de 2022, no horário de 08:00 h às 14:00 h , no prédio da Prefeitura Municipal 
de colares - Sala da comissão Permanente de licitação - cPl localizado na 
Travessa 16 de novembro s/n, bairro centro, neste município de colares, ou 
então, no site do TcM, e sitewww.colares.pa.gov.br/portal-da-transparencia. 
Ordenadora: Maria Lucimar Barata - Prefeita Municipal.

Protocolo: 750948

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

MUNiciPio de cUMarU do Norte - Pa
aViso Processo seLetiVo

Processo seLetiVo siMPLiFicado Nº 001/2021- PMcN 
coNtrataÇÃo de serVidor teMPorÁrio 

editaL Nº 002/2021-PMcN, de 12 de JaNeiro de 2022
A Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, Estado do Pará, torna pú-
blica a HOMOLOGAÇÃO de Processo Seletivo Simplificado - PSS 001/2021 
para provimento de vagas em funções temporárias de Nível fundamental, 
Nível Médio/técnico e Nível Superior,  com fundamento na lei Municipal 
nº329/2018, de 05 de abril de 2018 e decreto Municipal nº 151, de 29 de 
outubro de 2021, no que couber, e de acordo com as condições estabelecidas 
em Edital com objetivo de preenchimento de vagas  para o  desempenho tem-
porário das funções/cargos, administrativas e gerais voltadas para suprir as 
necessidades temporárias da Secretaria Municipal de Educação e cultura. o 
edital completo poderá ser acessado no mural de avisos na sede da prefeitura 
e no portal/site da prefeitura municipal de cumaru do Norte-Pa (http:www.
pmcn.pa.gov.br), onde os interessados poderão tomar conhecimento do nú-
mero de vagas/cargo, vencimento base, jornada de trabalho, localidades para 
lotação, requisitos para inscrição, documentos necessários, bem como as de-
mais informações referentes ao processo seletivo.

Protocolo: 750949

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇa
aViso de LicitaÇÃo

PREGÃO ELETRÔNICO SRP/Nº 001/2022 PMC-tipo: menor preço por Item, 
objeto: registro de Preços, para futura e eventual contratação de empresa es-
pecializada no fornecimento de materiais esportivos as demandas deste muni-
cípio, conforme especificações contidas no presente termo de referência cons-
tante do anexo i deste edital., Sessão Pública: dia 26/01/2022, às 09:00h.
informações: Edital disponível: https://www.portaldecompraspublicas.com.
br https://www. https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. JeFFersoN 
FERREIRA DE MIRANDA -Prefeito Municipal De Curuça/Pa.

Protocolo: 750950

Processo adMiNistratiVo disciPLiNar
iNtiMaÇÃo Por editaL

Na condição de Presidente da Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar, designado por meio da Portaria nº 177/2021, de 19 (dezenove) 
de Março de 2021, iNTiMo Via EdiTal os servidores a relacionados abaixo 
para aPrESENTarEM dEfESa EScriTa No PraZo dE 10 (dEZ) diaS sobre 
a apuração de possível abandono de cargo público sem qualquer justificati-
va, na ocasião poderão fazer juntada de todos os documentos que acharem 
necessários.
01. GilSoN MoraES doS SaNToS (Pad nº 020/2021);
02. JoÃo aNdErSoN dE SoUSa cordEiro (Pad nº 021/2021);
LocaL do dePoiMeNto:
Sede da prefeitura Municipal de curuçá/Pa,
Situada na Praça coronel Horácio, n°. 70 -curuçá - Pa, cEP: 68.750-000- 
curuçá/Pa.

curuçá/Pa, 13 de janeiro de 2022.
eLeN rodriGo costa aMaraL

Presidente cPad
Protocolo: 750951

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACAREACANGA

.

aViso de errata 
ao aViso de LicitaÇÃo: 

PreGÃo eLetroNico Nº 046/2021/PMJ/Pe
A Prefeitura Municipal de Jacareacanga-PA, através de seu Pregoeiro de-
vidamente constituído pela Portaria n° 314/2021-PMJ/GP, torna público para 
conhecimento dos interessados, ErraTa ao Edital do Pregão Eletrônico n° 
046/2021/PMJ/PE: onde lê-se 14/01/2022, leia-se 28/01/2022. as demais 
informações permanecem inalterados.

Athos Célio O. Souza-Pregoeiro
Protocolo: 750954

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato do QUiNto terMo de aditiVo 
ao coNtrato Nº 001/2018-seMed/PMM 

Processo Licitatório nº 51.035/2017-PMM, Modalidade Pregão Ele-
trônico n° 055/2017-cPL/PMM. objeto do contrato original: coNTraTa-
ÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS coNTiNUadoS 
dE locaÇÃo dE VEÍcUloS, TiPo caMiNHÃo (friGorÍfico, BaÚ E carGa 
SEca) coM coNdUTor E coMBUSTÍVEl, dESTiNadoS a aTENdEr aS NE-
cESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo. objeto do aditivo: 
Prorrogar o prazo do contrato original n° 001/2018-SEMEd/PMM, por mais 
12 (doze) meses, ficando vigente de 15/01/2022 a 15/01/2023. Contratada: 
crS - coMÉrcio E SErViÇoS lTda - ME. cNPJ: 06.029.507/0001-54 assi-
natura: 12/01/2022. Marilza de Oliveira leite - Secretária Municipal de 
Educação.

Protocolo: 750955

coNtrato adMiNistratiVo Nº 82/2022-FMs/PMM 
Processo Administrativo nº25.466/2021-PMM, autuado na modalida-
de Pregão eletrônico (srP) Nº 135/2021-cPL/PMM. oBJETo contra-
tação de empresa especializada na manutenção, limpeza e desinfecção de 
caixa d’agua para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
e unidades vinculadas ao fundo Municipal de Saúde. Empresa: aGUa NorTE 
- aGUa NorTE - TraTaMENTo dE aGUa E SolUcoES aMBiENTaiS, cNPJ: 
15.622.879/0001-80. Valor: r$ 86.112,00 (oitenta e seis mil cento e doze). 
com uso das dotações orçamentárias: 10 302 0012 2.055 atenção Média e 
alta complexidade - Mac/SiH, 10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica 
de Saúde - PaB, 10 305 0012 2.050 atenção Vigilância e Saúde Epidemiológi-
ca, 10 122 0001 2.045 Manutenção Secretaria Municipal de Saúde Elemento 
de despesas: 33.90.39 outros serviços pessoas jurídicas. daTa da aSSiNa-
TUra: 13 dE JaNEiro dE 2022. Valmir Silva Moura - Secretário Munici-
pal de Saúde de Marabá - Marabá/PA.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 088/2022-FMs/PMM
Processo Administrativo nº 24.229/2021-PMM, autuado na modali-
dade Pregão eletrônico (srP) Nº 121/2021-cPL/PMM. oBJETo aqui-
sição de 02 (dois) caminhões tipo baú para atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde. Empresa: MaNUPa coMErcio EXPorTacao 
iMPorTacao dE EQUiPaMENToS E VEicUloS adaPTadoS lTda, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o Nº 03.093.776/0007-87. Valor: r$ 782.980,00 (setecentos e 
oitenta e dois mil, novecentos e oitenta reais). com uso das dotações orça-
mentárias: 10 122 0001 2.045 Manutenção Secretaria Municipal de Saúde, 
elemento de despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente. 
daTa da aSSiNaTUra: 13 dE JaNEiro dE 2022. Valmir Silva Moura - Se-
cretário Municipal de Saúde de Marabá - Marabá/PA.

Protocolo: 750968

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de assisteNcia sociaL

eXtrato do 1° terMo aditiVo de coNtrato Nº 021/2021 - seasP, 
processo nº 19345/2020/PMM, objeto: locação de imóvel, destinado ao 
funcionamento do conselho Tutelar do Núcleo cidade Nova, contratante: Sra. 
lEiliaNE iSac dE SoUSa, inscrita no cPf: 957.701.351-15. data da assi-
natura: 29/12/2021; de Vigência 01/01/2022 aTÉ 01/01/2023, Nadjalucia 
Oliveira Lima, Secretária Municipal de Assistência Social.

eXtrato do 1° terMo aditiVo de coNtrato Nº 020/2021 - seasP, 
processo nº 19346/2020/PMM, objeto: locação de imóvel, destinado ao 
funcionamento do anexo ii do centro de acolhimento Provisório para as pes-
soas adultas em situação de rua - cENTro PoP, contratante: Sra. aNa Ka-
Tia corTÊS SaNTiS, inscrita no cPf: 365.889.463-68. data da assinatura: 
29/12/2021; de Vigência: 01/01/2022 aTÉ 01/03/2022, Nadjalucia Oliveira 
Lima, Secretária Municipal de Assistência Social.

Protocolo: 750958
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PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 001/2022/seVoP, Processo administra-
tivo N.º 21.588/2021-PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico 
(SrP) N.º 110/2021-cPl/PMM, ata de registro de Preços N.º 408/2021-cPl/
PMM objeto: aquisição de combustível tipo Gasolina, diesel comum e diesel 
S-10 e secretarias vinculadas; Empresa: J & M SErViÇoS E coMErcio lTda, 
cNPJ Nº 26.734.678/0001-91; Valor r$ 2.192,750,00 (dois milhões, cento e 
noventa e dois mil e setecentos e cinquenta reais), assinatura 06/01/2022 Vigên-
cia: 31/12/2022. Fábio Cardoso Moreira, Secretário Municipal de Obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 014/2022/seVoP 
concorrência (srP) Nº 001/2021/ceL/seVoP do Processo nº 19.962/2020 
oBJETo: aquisição de concreto Usinado (30, 25, 20, 15 MPa), iNclUSo SEr-
ViÇoS de bombeamento, fabricação de forma, lona plástica preta e arma-
ção para concreto de construção, manutenção ou reparo de peças estruturais 
como: lajes, Vigas, Pilares, Blocos de fundações, Estacas, Sapatas, Vigas pa-
redes, Muro de arrimo, Pisos guias, Sarjetas, Sarjetões, Poços de visita, Boca 
de lobo, pavimentação e outros no Município de Marabá/Pa; Empresa: G. r. 
froTa EirEli, cNPJ Nº 15.376.197/0001-35; Valor r$ 2.196.625,93 (dois 
milhões, cento e noventa e seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais e noventa 
e três centavos), assinatura 06/01/2022 Vigência: 31/12/2022. 
Fábio Cardoso Moreira, Secretário Municipal de Obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 013/2022/seVoP 
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2021-CEL/PMM, que gerou a Ata 
de Registro de Preços Nº 29/2021-CEL/SEVOP/PMM, objeto: coN-
TraTaÇÃo dE empresa para o fornecimento de Material laterítico (piçar-
ra e barro), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Viação e 
obras Públicas de Marabá - SEVoP; Empresa: G. r. froTa EirEli, cNPJ Nº 
15.376.197/0001-35; Valor r$ 564.828,00 (quinhentos e sessenta e qua-
tro mil e oitocentos e vinte e oito reais), assinatura 06/01/2022 Vigência: 
31/12/2022. Fábio Cardoso Moreira, Secretário Municipal de Obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 011/2022/seVoP 
Processo Administrativo nº 2.425/2021-CEL/SEVOP/PMM, autuado 
na modalidade PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 012/2021-ceL/PMM, 
que gerou a ata de registro de Preços Nº 038/2021-cEl/SEVoP/PMM, ob-
jeto: aQUiSiÇÃo dE aGrEGadoS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da 
SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS - SEVoP - PMM; 
Empresa: coMErcial MaraBá lTda - ME, cNPJ: 01.241.290/0001-28; Valor 
r$ 676.623,60 (seiscentos e setenta e seis mil, seiscentos e vinte e três reais 
e sessenta centavos), assinatura 06/01/2022 Vigência: 31/12/2022. 
Fábio Cardoso Moreira, Secretário Municipal de Obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 031/2022/seVoP
Processo Administrativo nº 23.628/2021-CEL/SEVOP/PMM, autuado 
na modalidade PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 061/2021-ceL/PMM, 
que gerou a ata de registro de Preços nº 001/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: 
aQUiSiÇÃo dE TUBo dE coNcrETo arMado Pa2 E MaTEriaiS PrÉ-Molda-
doS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE oBraS 
E ViaÇÃo PUBlica - SEVoP; Empresa: c S loGiSTica E SErViÇoS TraNSPorTE 
lTda - cNPJ 09.465.044/0001-61; Valor r$ 465.091,00 (quatrocentos e sessenta 
e cinco mil e noventa e um reais), assinatura 08/01/2022 Vigência: 31/12/2022. 
Fábio Cardoso Moreira, Secretário Municipal de Obras.

secretaria MUNiciPaL de seGUraNÇa iNstitUcioNaL
eXtrato ao coNtrato Nº 021/2022/sMsi, Processo administrati-
vo nº 24.358/2021-CEL/SEVOP/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo 
PrESENcial (SrP) Nº 062/2021-cEl/PMM, que gerou a ata de registro de 
Preços Nº 100/2021-cEl/SEVoP/PMM objeto: fornecimento de marmitex, 
para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança insti-
tucional - SMSi - e seus Órgãos adidos; Empresa: dEliciaS E SaBorES 
lTda, cNPJ: 29.490.960/0001-69; Valor r$ 524.032,80 (quinhentos e vinte 
e quatro mil, trinta e dois reais e oitenta centavos), assinatura 06/01/2022 
Vigência: 31/12/2022. Jair Barata Guimarães Secretário de Segurança 
Institucional.

eXtrato ao coNtrato Nº 023/2022/sMsi 
Processo Administrativo N.º 21.588/2021-PMM, autuado na modalida-
de PreGÃo eLetrôNico (srP) N.º 110/2021-cPL/PMM, ata de regis-
tro de Preços N.º 408/2021-cPl/PMM objeto: aquisição de combustível tipo 
Gasolina, diesel comum e diesel S-10 e secretarias vinculadas; Empresa: J 
& M SErViÇoS E coMErcio lTda, cNPJ Nº 26.734.678/0001-91; Valor r$ 
2.075.165,00 (dois milhões, setenta e cinco mil e cento e sessenta e cinco re-
ais), assinatura 06/01/2022 Vigência: 31/12/2022. Jair Barata Guimarães 
Secretário de Segurança Institucional.

Protocolo: 750961

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

Informamos que houve retificações na publicação do IOEPA, N° 34.820 do dia 
05 de janeiro de 2022, referente ao Processo administrativo nº 23.609/2021-
PMM, autuado na modalidade dispensa nº 038/2021/cPl/PMM, objeto: locação 
destinado ao craS Morada NoVa. locador: EdNadE oliVEira SilVa, inscrita 
sob o cPf nº 295.411.662-73 onde se lê: assinatura: 28/12/2021 Vigência 
28/12/2022; Leia-se: assinatura: 21/12/2021 Vigência 21/12/2022, Nad-
jalúcia Oliveira Lima, Secretária Municipal de Assistência Social.

Protocolo: 750962
  

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo

ata de reGistro de PreÇo Nº 009/2022/cPL 
Beneficiário - MUlTiclEaN SolUcoES E TraTaMENToS aMBiENTaiS lTda, 
inscrita no cNPJ sob nº 28.739.359/0001-02, vencedora do lote: Único per-
fazendo o valor total de: r$ 124.240,00 (cento e Vinte e quatro mil, du-
zentos e quarenta reais). Vigência da ata: 12 meses a partir da assinatura. 

oriunda do Pregão Eletrônico Nº 138/2021-cPl/PMM. ProcESSo liciTaTÓ-
rio Nº 26.672/2021-PMM. oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTU-
al coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE 
MaNUTENÇÃo dE oSMoSE rEVErSa coM rEPoSiÇÃo dE SolUÇÃo E rE-
TrolaVaGEM doS filTroS Para fiNS dE PoTaBilidadE da áGUa. Marabá 
12/01/2022 - Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde - SMS 
- Portaria nº 535/2020-GP.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo

ata de reGistro de PreÇo Nº 010/2022/cPL 
Beneficiário - J l MESQUiTa SErVicoS dE TElEcoMUNicacao EirEli, 
cNPJ Nº 10.141.734/0001-44, vencedora do lote 01 perfazendo o valor total 
de: r$ 310.109,15 (Trezentos e dez mil, cento e nove reais e quinze centa-
vos). Vigência da ata: 12 meses a partir da assinatura. oriunda do Pregão 
Eletrônico Nº 136/2021-cPl/PMM. Processo licitatório nº 25.481/2021-PMM. 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada No forNEciMENTo dE cÂMEraS dE ViGilÂNcia E PoNToS 
ElETrÔNicoS, coM SUPorTE TÉcNico (MaNUTENÇÃo) doS EQUiPaMEN-
ToS E da licENÇa, iNclUÍda licENÇa dE USo, iMPlaNTaÇÃo, aTiVaÇÃo, 
iNSTalaÇÃo, TrEiNaMENTo, GaraNTia dE fUNcioNaMENTo, Para coN-
TrolE dE aSSidUidadE E PoNTUalidadE doS SErVidorES PÚBlicoS da 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE MaraBá loTadoS NoS HoSPiTaiS MaTErNo 
iNfaNTil, HoSPiTal MUNiciPal, UNidadES BáSicaS dE SaÚdE E SEdE 
(SMS).Marabá 13/01/2022 - Valmir Silva Moura - Secretário Municipal 
de saúde - sMs - Portaria nº 535/2020-GP.

Protocolo: 750965

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
sUPeriNteNdÊNcia do deseNVoLViMeNto 

UrBaNo de MaraBÁ- sdU
eXtrato ao coNtrato Nº 030/2022/sdU, Processo administrati-
vo N.º 3.674/2021-PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico 
(SrP) N.º 028/2021-cPl/PMM, ata de registro de Preços N.º 147/2021-cPl/
PMM objeto: contratação de empresa especializada na prestação dos serviços 
de agenciamento de viagens, que compreende a reserva, emissão, marca-
ção, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas em âmbito 
nacional, intermunicipais e interestaduais; Empresa: diNaSTia ViaGENS E 
TUriSMo lTda EPP, cNPJ Nº 15.741.481/0001-63; Valor r$ 20.000,00 (Vinte 
mil reais), assinatura: 13/01/2022 Vigência: 31/12/2022. Mancipor Olivei-
ra Lopes, Superintendente de Desenvolvimento Urbano de Marabá.

Protocolo: 750966

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo N° 011/2022- ssaM/PMM
Processo Nº 25.164/2021-PMM

PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 063/2021-ceL/seVoP/PMM
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 011/2022-SSaM/PMM. objeto: coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo E rEPoSi-
ÇÃo dE PEÇaS dE MoToBoMBa, Para aTENdEr aS NEcESSidadES do SErViÇo 
dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá - SSaM. Empresa: d. MoNTEiro la-
GES, cNPJ Nº 27.192.941/0001-20, com Valor Global de r$ 303.951,35 (trezentos 
e três mil novecentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos). Vigência da 
Presente ata: 12 (doze) meses, não podendo ser prorrogada.

Marabá-Pa, 12 de janeiro de 2022.
Múcio eder andalécio

diretor Presidente
Protocolo: 750967

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo - seMed

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico srP Nº 002/2022-seMed

objeto: registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios para a 
composição da alimentação escolar em atendimento aos programas: PNaEf, 
PNaE PrÉ, PNaEM, aEE. Edital: 14/01/2022 no endereço eletrônico: www.
portaldecompraspublicas.com.br ou www.mojuidoscampos.pa.gov.br. início 
de entrega das propostas: 14/01/2022 a partir das 8h no site www.portalde-
compraspublicas.com.br. abertura das propostas: 26/01/2022 às 9h30min no 
site www.portaldecompraspublicas.com.br

Brian Lima dos santos-Pregoeiro Municipal
Protocolo: 750971

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo - seMed

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico srP Nº 001/2022-seMed

objeto: registro de preço para contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço de transporte escolar para atender a rede Pública Mu-
nicipal e Estadual de ensino de Mojuí dos campos. Edital: 14/01/2022 no 
endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.mojui-
doscampos.pa.gov.br. início de entrega das propostas: 14/01/2022 a partir 
das 8h no site www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das propostas: 
27/01/2022 às 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br

Brian Lima dos santos-Pregoeiro Municipal
Protocolo: 750972
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de aLteraÇÃo
1ª aLteraÇÃo ao editaL coNcorrÊNcia n° 3/2021-00003

A Prefeitura Municipal de Paragominas, devidamente inscrita no cNPJ/
Mf nº 05.193.057/0001-78, com sede na rua do contorno, nº 1212, centro, 
por meio da comissão Permanente de licitação, no uso de suas atribuições, 
em decorrência de equívoco na digitação referente ao Edital da coNcorrÊN-
cia n° 3/2021-00003, que tem por objeto: “contratação de empresa para 
execução dos serviços de recuperação de Estradas Vicinais nas comunidades/
Vilas: caip, Tijuca, Terra Boa, Pequiá, oriente e conquista, no Município de 
Paragominas.” torna público e oficializa a presente “Retificação” em epígrafe, 
conforme a redação a seguir: EXclUi-SE o iTEM 13.1.1 da claÚSUla 13 do 
EdiTal. 13.l.1. deverá a concorrente apresentar o registro cadastral emitido 
pela prefeitura municipal dentro do envelope nº 01 - habilitação, porém o 
mesmo não substitui os documentos relacionados neste edital e seus anexos, 
devendo ser obrigatórios a sua apresentação por todos os licitantes; Parago-
minas/Pa 11 de janeiro de 2022. Luciana Brito Vieira - Presidente da CPL 
- Portaria 062/2021 - GPP.

Protocolo: 750974

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico Nº 9/2021-028FMe

O Fundo Municipal de Educação de Pau D’arco - PA, por intermédio do 
Setor de licitação, torna público que, fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico tipo menor preço por item, objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para fUTUra E EVENTUaiS coNTraÇÕES dE EMPrESaS Para forNEci-
MENTo dE MErENda EScolar (GÊNEro aliMENTÍcioS) Para o EXErcÍ-
cio dE 2022 EM  aTENdiMENTo ÀS EScolaS PÚBlicaS do MUNicÍPio dE 
PaU d’arco - Pa. data e horário do início da disputa: 09:01 horas do dia 
27/01/2022. de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-
se no Portal de compras Pública https://www.portaldecompraspublicas.com.
br. o procedimento licitatório obedecerá ao disposto na lei federal nº  10.520, 
de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, dE 20 de setembro de 2019, 
lei nº 8.666/93 e demais legislação e suas alterações posteriores que lhe 
foram introduzidas. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados no Portal de compras Púbicas https://www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, Portal da Prefeitura na Url https://paudarco.pa.gov.br/licita-
coes-e-contratos/ e no Mural das licitações do TcM/Pa, https://www.tcm.
pa.gov.br a partir da publicação deste aviso.

PaU d’arco - Pa, 13 de janeiro de 2022.
Valdejanio Santos Silva

Pregoeiro
Protocolo: 750976

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de aLteraÇÃo 

PreGÃo eLetroNico 001/2022 
objeto: aquisição de Gêneros alimenticios Para compor a alimentação dos 
alunos da rede Publica de Ensino do Municipio de Placas/Pa, no que tange o 
item 4.2 do Edital.oNde se LÊ:4.2. a apresentação de amostras, para ava-
liação e seleção do produto a ser adquirido, deverão ser submetidas a testes 
necessários, até xxh do dia seguinte, tão logo declarada habilitada nos termos 
do edital, na EMEi alMirZiNHo no auditório, sito a Trav. Boa Esperança, 
S/N, Bairro centro, para as devidas análises. a amostra do produto deverá 
ser entregue em 1 (um) unidade de cada item arrematado. Leia- se: 4.2. a 
apresentação de amostras, para avaliação e seleção do produto a ser adqui-
rido, deverão ser submetidas a testes necessários, até 09h do dia seguinte, 
tão logo declarada habilitada nos termos do edital, na EMEi alMirZiNHo no 
auditório, sito a Trav. Boa Esperança, S/N, Bairro centro, para as devidas aná-
lises. a amostra do produto deverá ser entregue em 1 (um) unidade de cada 
item arrematado. as alterações não interferem na formulação das propostas, 
por isso permanecem inalterados os demais termos, assim como data e hora 
de abertura. a errata na íntegra encontra-se no Portal da transparência do 
Município em: https://placas.pa.gov.br/. Shayane Nayara Farias Kostov - 
Pregoeira da PMP.

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
toMada de PreÇo Nº 008/2021 

A Prefeitura Municipal de Placas, cNPJ (Mf) sob o nº 01.611.858/0001-
55, torna público que conforme processo administrativo 135/2021, referen-
te a Tomada de Preço nº 008/2021, e nos termos da legislação vigente, foi 
homologado seu resultado no dia 27/12/2021, pela Prefeita Municipal leila 

raquel Possimoser, tendo como objeto contratação de Empresa Para Executar a 
obra remanescente de construção de um sistema de abastecimento de água do 
Bairro ottobeli, Zona rural do Município de Placas/Pa convênio com funasa nº 
1988/2017/fUNaSa.foi homologada a empresa  V S Serviços de locações Eireli, 
cNPJ 36.908.164/0001-69.

aViso de reVoGaÇÃo. 
Fica revogada a publicação do dia 10 de Janeiro de 2022 no d.o.U pág. 
234, e 10 de Janeiro de 2022, doE/Pa pág. 123 o que tange aviso de Homolo-
gação da tomada de Preços 009/2021. Leila Raquel Possimoser - Prefeita 
Municipal.

Protocolo: 750978
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
toMada de PreÇo Nº001/2022-PMP

A Prefeitura Municipal de Portel/PA torna público o processo licitatório 
Tomada de Preço Nº 001/2022, tipo menor preço, em regime de empreitada 
global. objeto: contratação de Empresa para pavimentação de vias dentro do 
perímetro urbano no município de Portel/Pa. Íntegra dos Editais e informações 
estarão disponíveis a partir da Publicação na Sala da cPl, Prédio da Prefei-
tura Municipal de Portel/Pa, av. duque de caxias, 803 - centro, Portel - Pa, 
68480-000, de segunda a sexta-feira no horário de 08h30min as 12h00min 
ou no endereço eletrônico: e-mail: licitaportel2021@gmail.com. abertura da 
sessão: 31/01/2022, às 09h00min, na sede da Prefeitura Municipal.

Welton George Araujo Tavares
Presidente da comissão Especial de licitação

Protocolo: 751054

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SALINÓPOLIS

.

eXtrato do coNtrato 20220011 do 
PreGÃo eLetrôNico Nº 042/2021/Pe

contrato nº 20220011 origem pregão nº 042/2021/PE contratante: pre-
feitura municipal de Salinópolis contratada(o) : Mônaco diesel ltda. objeto: 
aquisição de máquinas pesadas conforme o convenio 25/2021- sedap, firma-
do entre a secretaria de estado de desenvolvimento agropecuário e da pesca 
e a prefeitura municipal de Salinópolis valor total : r$ 2.174.056,12 (dois 
milhões, cento e setenta e quatro mil, cinquenta e seis reais e doze centavos) 
programa de trabalho: exercício 2022 projeto 1515.154520099.1.037 aquisi-
ção, conservação manutenção de máquinas e veículos pesados, classificação 
econômica 4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente, subelemento 
4.4.90.52.52, no valor de r$ 2.174.056,12 vigência 11 de janeiro de 2022 a 
31 de dezembro de 2022 data da assinatura : 11 de janeiro de 2022.

Protocolo: 750980

eXtrato do coNtrato 20220012 do 
PreGÃo eLetrôNico Nº 042/2021/Pe

contrato nº: 20220012 origem: pregão nº 042/2021/PE contratante: pre-
feitura municipal de Salinópolis contratada (o): extra maquinas s.a. objeto: 
aquisição de máquinas pesadas conforme o convenio 25/2021- sedap, firma-
do entre a secretaria de estado de desenvolvimento agropecuário e da pesca 
e a prefeitura municipal de Salinópolis valor total.: r$ 380.057,06 (trezentos 
e oitenta mil, cinquenta e sete reais e seis centavos) programa de trabalho: 
exercício 2022 projeto 1515.154520099.1.037 aquisição, conservação manu-
tenção de máquinas e veículos pesados, classificação econômica 4.4.90.52.00 
equipamentos e material permanente, subelemento 4.4.90.52.52, no valor de 
r$ 380.057,06 vigência: 11 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 
data da assinatura: 11 de janeiro de 2022.

Protocolo: 750982

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato n°220/2021
aLteraÇÃo de dotaÇÃo orÇaMeNtaria

onde se lê: Manutenção do Hospital Municipal - 10.122.0025.2-131
se lê: Manutenção do Hospital Municipal - 10.122.0025.2-119
onde se lê: Manutenção de ESTs e Posto de Saúde - 10.122.0025.2-132
se lê: Manutenção de ESTs e Posto de Saúde - 10.122.0025.2-118
onde se lê: Manutenção do cTa - 10.301.0020.2-139
se lê: Manutenção do cTa - 10.301.0020.2-128
onde se lê: Manutenção de Programa Melhor em casa - 10.301.0024.2-145
se lê: Manutenção de Programa Melhor em casa - 10.301.0024.2-131
onde se lê: Manutenção do caPS no Município - 10.301.0112.2-152
se lê: Manutenção do caPS no Município - 10.301.0112.2-137

WrYsLHia KeLLY de carVaLHo Ferreira coNti
SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 750988
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra - seMiNFra

eXtrato de aPostiLaMeNto
Número: 001/2021 - SEMINFRA. Assinatura: 20.12.2021. Justificativa: Inclu-
são de dotação orçamentária. dotação orçamentária: 15.451.0008.1.020. 
fonte de recurso: 1920000000. Natureza da despesa: 4.4.90.51.00.00. con-
trato: n. 043/2020 - SEMiNfra. fundamentação legal: art. 65, § 8ºda lei 
n.º 8.666/93. contratado: Terra construções e Serviços ltda. ordenador: 
Daniel Guimarães Simões.

Protocolo: 750984

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de UrBaNisMo e serViÇos PÚBLicos

Portaria Nº 01/2022/seMUrB
o Secretário Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos, do Município de 
Santarém - Pa, decreto nº 013/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições 
legais e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações 
posteriores. Resolve: Art. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato de 
empresa para locação duas retroescavadeira 4x4 tipo 3cx, para atender as ne-
cessidades da SEMUrB o Sr. álvaro Maia de Sousa, Matrícula nº 22932, lotado 
nesta Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMUrB. arT. 
2° Na ausência do fiscal, fica designado como fiscal substituto a Alexandre 
rangel Sousa da Silva, chefe de divisão de limpeza de vias e drenagem, de-
creto nº 085/2021 GaP/PMS, lotado nesta Secretaria Municipal de Urbanismo 
e Serviços Públicos - SEMUrB. arT. 3º Esta portaria produz efeito na data de 
sua publicação, revogada as demais disposições em contrário. rEGiSTrE-SE 
E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. Santarém, 12 de janeiro de 
2022 - Jean Murilo Machado Marques - Secretário Municipal de Urba-
nismo e Serviços Públicos.

Protocolo: 750985

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrôNico srP Nº 049/2021 - seMsa/ reaBertUra
objeto: registro de Preço Para Eventual E futura contratação de Empresa 
Especializada No fornecimento de Medicamentos, fórmula infantil (leite Em 
Pó) E insumos (correlatos) Para atender as demandas Judiciais da Secretaria 
Municipal De Saúde De Santarém-Pará, conforme especificações constantes 
no Edital e seus anexos, por meio do site: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Evento de reabertura (republicação) com a contagem de Prazo: rea-
dequação do Edital, Termo de Referência (retificação da numeração de itens e 
valores) e seus anexos. início de entrega das propostas: 14/01/2022 a partir 
das 10h no site www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das propos-
tas: 31/01/2022 às 9h (Horário Brasília) no site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br.  Gledson Esmilly Sousa Bentes - Pregoeiro da PMS.

Protocolo: 750986

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220002 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 049/2021 - SrP - contra-
tante: fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE - contratado: iNácio GEr-
MaNo SErViÇo dE liMPEZa EirEli - objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada EM MÃo dE oBra Para aUXilio Na colETa dE liXo Na 
ZoNa UrBaNa do MUNicÍPio E diSTriTo TaBoca. Vigência: 07/01/2022 
a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 1.489.366,00 (um milhão, quatrocentos e 
oitenta e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais) - data da assinatura: 
07/01/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 750989

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de terMo aditiVo

Primeiro aditivo ao contrato Nº 20210315, que objetiva a prorrogação de vi-
gência de prazo. inexigibilidade de licitação 012/2021 - MENdES adVocacia 
E coNSUlToria S/S - objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTa-
ÇÃo dE SErViÇoS JUrÍdicoS, No diaGNÓSTicoS, ElaBoaraÇÃo E rE-
GUlaMENTaÇÃo da lESGiSlaÇÃo TriBUTária MUNiciPal, aTENdENdo a 
SEcrETaria MUNiciPal dE fiNaNÇaS - SEMfi. contratante: PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022. 
data de assinatura do contrato: 17/12/2021.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 750991

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo PreseNciaL Nº PP/2022.003-PMsJa srP

A Prefeitura Municipal de São João do Araguaia-Pá, comunica aos in-
teressados que realizará no dia 27/01/2022, às 08:10h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Presencial Nº PP/2022.003-PMSJa SrP, tipo 
menor preço por lote, objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coN-
TraTacao dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTacao dE SErVicoS 
dE rEProGrafia, iMPrESSao E ENcadErNacao Para aTENdEr oS fUN-
doS, SEcrETariaS E PrEfEiTUra MUNiciPal dE Sao Joao do araGUaia. 
o edital estará disponível no sítio do https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/
categoria/licitacoes/, Mural de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail licitaca-
osja@hotmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo PreseNciaL Nº PP/2022.004-PMsJa srP

A Prefeitura Municipal de São João do Araguaia-Pá, comunica aos in-
teressados que realizará no dia 27/01/2022, às 09:30h (horário de Brasí-
lia), licitação sob modalidade Pregão Presencial Nº PP/2022.004-PMSJa SrP, 
tipo menor preço por item, objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo E iNSTalaÇÃo dE Pro-
dUToS dE SErralHEria dESTiNado a aTENdEr aS NEcESSidadES da 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo JoÃo do araGUaia E dEMaiS SEcrETa-
riaS. o edital estará disponível no sítio do https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.
br/categoria/licitacoes/, Mural de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail licitaca-
osja@hotmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrôNico Nº Pe/2022.005-FMs srP

O Fundo Municipal de Saúde de São João do Araguaia-Pá, comunica 
aos interessados que realizará no dia 27/01/2022, às 08:10h (horário de Bra-
sília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2022.005-fMS SrP, 
tipo menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEco Para coN-
TraTacao dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE 
colETa, TraTaMENTo, TraNSPorTE E dESTiNaÇÃo fiNal dE rESÍdUoS 
dE SErViÇoS dE SaÚdE-rSS (liXo HoSPiTalar) ProdUZidoS No MU-
NicÍPio dE SÃo JoÃo do araGUaia.  o edital estará disponível no sítio do 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de licitações do TcM-
Pa, https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e pelo e-mail 
licitacaosja@hotmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrôNico Nº Pe/2022.006-FMs srP

O Fundo Municipal de Saúde de São João do Araguaia-Pá, comunica aos 
interessados que realizará no dia 27/01/2022, às 08:15h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2022.006-fMS SrP, tipo 
menor preço por item, objeto: coNTraTacao dE EMPrESa ESPEcialiZada 
EM aTENdiMENToS MEdicoS Para PlaNTao HoSPiTalar EM UrGENcia E 
EMErGENcia Para dar aSSiSTENcia a PoPUlacao, aTENdENdo aS dE-
MaNdaS do HoSPiTal MUNiciPal, do MUNiciPio dE Sao Joao do ara-
GUaia-Para.  o edital estará disponível no sítio do https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br, Mural de licitações do TcM-Pa, https://saojoaodoara-
guaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e pelo e-mail licitacaosja@hotmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrôNico Nº Pe/2022.007-PMsJa srP

A Prefeitura Municipal de São João do Araguaia-Pá, comunica aos in-
teressados que realizará no dia 27/01/2022, às 08:20h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2022.007-PMSJa SrP, tipo 
menor preço por item, objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal E fU-
TUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS coMUNS 
dE ENGENHaria, coNTiNUoS E SoB dEMaNda Para MaNUTENÇÃo PrE-
VENTiVa E oU corrETiVa, coNSErVaÇÃo E PEQUENoS rEParoS, EM PrÉ-
dio E ESPaÇoS PÚBlicoS da PrEfEiTUra E fUNdoS MUNiciPaiS dE SÃo 
JoÃo do araGUaia-Pa. o edital estará disponível no sítio do https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, Mural de licitações do TcM-Pa, https://
saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e pelo e-mail licitacaosja@
hotmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrôNico Nº Pe/2022.008-PMsJa srP

A Prefeitura Municipal de São João do Araguaia-Pá, comunica aos in-
teressados que realizará no dia 27/01/2022, às 08:25h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2022.008-PMSJa SrP, tipo 
menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEcoS Para fUTUra 
aQUiSicao dE MaTEriaiS dE coNSTrUcao coMPlEMENTar, Para aTEN-
dEr oS fUNdoS MUNiciPaiS, SEcrETariaS E PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
Sao Joao do araGUiaia-Pa.  o edital estará disponível no sítio do https://
www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de licitações do TcM-Pa, ht-
tps://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e pelo e-mail licita-
caosja@hotmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrôNico Nº Pe/2021.043-PMsJa srP

A Prefeitura Municipal de São João do Araguaia-Pá, comunica aos in-
teressados que realizará no dia 27/01/2022, às 08:30h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.043-PMSJa SrP, tipo 
menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEco Para coNTra-
Tacao dE EMPrESa(S) ESPEcialiZada(S) Na PrESTacao dE SErVicoS 
dE MaNUTENcao PrEVENTiVa, corrETiVa, iNSTalacao E liMPEZa dE ar 
coNdicioNado, Para aTENdEr aoS fUNdoS MUNiciPaiS, SEcrETariaS 
E PrEfEiTUra MUNiciPal dE Sao Joao do araGUaia.  o edital estará 
disponível no sítio do https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de 
licitações do TcM-Pa, https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licita-
coes/ e pelo e-mail licitacaosja@hotmail.com. Ronis da Silva Amorim-Pre-
goeiro.
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aViso de LicitaÇÃo: tP/2022.001-FMe
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
reForMa e aMPLiaÇÃo da e. M. e. F. ViLa caJaZeiras do MUNici-
Pio de sÃo JoÃo do araGUaia- Pa. abertura: 31/01/2022 às 08h30min. 
a seção de lance do processo acima mencionado será realizada na Sala da 
cPl, sito a sede, localizada na Praça José ferreira Martins, s/n, centro, cEP: 
68.518-000, São João do araguaia - Pa. onde o edital poderá ser adquirido 
isento de taxa, em pen drive, fornecido pelo interessado. o edital estará dis-
ponível no sítio do https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, 
Mural de licitações GEo-oBraS do TcM-Pa e pelo e-mail licitacaosja@hot-
mail.com. Ronis da Silva Amorim- Presidente

Protocolo: 750996

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
eXtratos de coNtratos 

oriGeM: PreGÃo eLetrôNico Nº 9/2021-001 
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios destinados ao atendimento da ali-
mentação Escolar da rede Municipal de Ensino infantil, Médio, fundamental, 
EJa e atendimento Educacional Especializado das Zonas rural e Urbana do 
Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa; coNTraTo Nº0401001-2022. 
contratante: fundo Municipal de Educação de São Sebastião da Boa Vista, 
cNPJ nº 13.304.304/0001-94. contratado: Maria francinete Tapajos Eireli, 
cNPJ nº 34.741.666/0001-12. Valor: r$ 427.156,38(quatrocentos e vinte e 
sete mil cento e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos); coNTraTo Nº 
0401002-2022. contratante: fundo Municipal de Educação de São Sebastião 
da Boa Vista, cNPJ nº 13.304.304/0001-94. contratado: Bom Bons e descar-
táveis Eireli, cNPJ nº 01.580.769/0001-99. Valor: r$ 256.248,90 (duzentos 
e cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos); 
coNTraTo Nº 0401003-2022. contratante: fundo Municipal de Educação de 
São Sebastião da Boa Vista, cNPJ nº 13.304.304/0001-94. contratado: Maria 
francinete Tapajos Eireli, cNPJ Nº 34.741.666/0001-12. Valor: r$ 858.784,08 
(oitocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oito 
centavos); coNTraTo Nº 0401004-2022. contratante: fundo Municipal de 
Educação de São Sebastião da Boa Vista, cNPJ nº 13.304.304/0001-94. con-
tratado: Bom Bons e descartáveis Eireli, cNPJ Nº 01.580.769/0001-99. Valor: 
r$ 571.221,03 (quinhentos e setenta e um mil, duzentos e vinte e um reais e 
três centavos). Vigência dos contratos: de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 
2022. data das assinaturas: 04 de janeiro de 2022.

Protocolo: 750998

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20220117

oriGeM.....................: PreGÃo eLetrôNico Nº 050/2021
coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
coNTraTada(o).....: r M a doS SaNToS
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No SErViÇo dE coNfEcÇÃo 
dE roUParia, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES daSSEcrETariaS 
MUNiciPaiS do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 21.524,50 (vinte e um mil, quinhentos e vinte e 
quatro reais e cinquenta centavos)
ViGÊNcia...................: 07 de Janeiro de 2022 a 15 de Setembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 07 de Janeiro de 2022

coNtrato Nº...........: 20220118
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrôNico Nº 050/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: r M a doS SaNToS
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No SErViÇo dE coNfEcÇÃo 
dE roUParia, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES daSSEcrETariaS 
MUNiciPaiS do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 6.784,50 (seis mil, setecentos e oitenta e qua-
tro reais e cinquenta centavos)
ViGÊNcia...................: 07 de Janeiro de 2022 a 15 de Setembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 07 de Janeiro de 2022

coNtrato Nº...........: 20220119
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrôNico Nº 050/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: r M a doS SaNToS
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No SErViÇo dE coNfEcÇÃo 
dE roUParia, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES daSSEcrETariaS 
MUNiciPaiS do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 24.582,50 (vinte e quatro mil, quinhentos e 
oitenta e dois reais e cinquenta centavos)
ViGÊNcia...................: 07 de Janeiro de 2022 a 15 de Setembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 07 de Janeiro de 2022

coNtrato Nº...........: 20220120
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrôNico Nº 050/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal do TraBalHo E ProMoÇÃo Social
coNTraTada(o).....: r M a doS SaNToS
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No SErViÇo dE coNfEcÇÃo 
dE roUParia, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES daSSEcrETariaS 
MUNiciPaiS do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 10.762,25 (dez mil, setecentos e sessenta e 
dois reais e vinte e cinco centavos)
ViGÊNcia...................: 07 de Janeiro de 2022 a 15 de Setembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 07 de Janeiro de 2022

coNtrato Nº...........: 20220121
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrôNico Nº 050/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE
coNTraTada(o).....: r M a doS SaNToS
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No SErViÇo dE coNfEcÇÃo 
dE roUParia, ViSaNdo aTENdEr aS
NEcESSidadES daSSEcrETariaS MUNiciPaiS do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 5.473,75 (cinco mil, quatrocentos e setenta e 
três reais e setenta e cinco centavos)
ViGÊNcia...................: 07 de Janeiro de 2022 a 15 de Setembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 07 de Janeiro de 2022

coNtrato Nº...........: 20220132
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrôNico Nº 061/2021

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
coNTraTada(o).....: S c ViTElli BarroS lTda
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS 
MEcÂNicoS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES dE MaNUTENÇÃo doS 
VEÍcUloS daS SEcrETariaS MUNiciPaiS da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
SoUrE.
Valor ToTal................: r$ 357.951,00 (trezentos e cinquenta e sete mil, 
novecentos e cinquenta e um reais)
ViGÊNcia...................: 07 de Janeiro de 2022 a 02 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 07 de Janeiro de 2022

coNtrato Nº...........: 20220133
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrôNico Nº 061/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: S c ViTElli BarroS lTda
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS 
MEcÂNicoS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES dE MaNUTENÇÃo doS 
VEÍcUloS daS SEcrETariaS MUNiciPaiS da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
SoUrE.
Valor ToTal................: r$ 153.966,00 (cento e cinquenta e três mil, nove-
centos e sessenta e seis reais)
ViGÊNcia...................: 07 de Janeiro de 2022 a 02 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 07 de Janeiro de 2022

coNtrato Nº...........: 20220134
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrôNico Nº 061/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: S c ViTElli BarroS lTda
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS 
MEcÂNicoS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES dE MaNUTENÇÃo doS 
VEÍcUloS daS SEcrETariaS MUNiciPaiS da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
SoUrE.
Valor ToTal................: r$ 89.478,00 (oitenta e nove mil, quatrocentos e 
setenta e oito reais)
ViGÊNcia...................: 07 de Janeiro de 2022 a 02 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 07 de Janeiro de 2022

coNtrato Nº...........: 20220116
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrôNico Nº 047/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: r c V r dE oliVEira lTda EPP
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No forNEciMENTo dE GENE-
roS aliMENTicioS, ViS aNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETa-
ria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo do MUNiciPio d E SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 5.908,45 (cinco mil, novecentos e oito reais e 
quarenta e cinco centavos)
ViGÊNcia...................: 07 de Janeiro de 2022 a 18 de agosto de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 07 de Janeiro de 2022

coNtrato Nº...........: 20220053
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÕNico Nº 017/2021

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
coNTraTada(o).....: Y M GoraYEB SaNToS
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra aQUiSiÇÃo dE 
áGUa MiNEral,
VaSilHaME E GáS liQUEfEiTo dE PETrÓlEo ,ViSaNdo aTENdEr aS NE-
cESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE E SEcrETariaS MUNiciPaiS 
do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa, coNforME ESPEcificaÇÕES No TErMo dE 
rEfErÊNcia
Valor ToTal................: r$ 13.134,54 (treze mil, cento e trinta e quatro 
reais e cinquenta e quatro centavos)
ViGÊNcia...................: 05 de Janeiro de 2022 a 05 de abril de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 05 de Janeiro de 2022
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coNtrato Nº...........: 20220054
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÕNico Nº 017/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: Y M GoraYEB SaNToS
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra aQUiSiÇÃo dE 
áGUa MiNEral,
VaSilHaME E GáS liQUEfEiTo dE PETrÓlEo ,ViSaNdo aTENdEr aS NE-
cESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE E SEcrETariaS MUNiciPaiS 
do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa, coNforME ESPEcificaÇÕES No TErMo dE 
rEfErÊNcia
Valor ToTal................: r$ 12.422,61 (doze mil, quatrocentos e vinte e 
dois reais e sessenta e um centavos)
ViGÊNcia...................: 05 de Janeiro de 2022 a 05 de abril de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 05 de Janeiro de 2022

coNtrato Nº...........: 20220055
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÕNico Nº 017/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: Y M GoraYEB SaNToS
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra aQUiSiÇÃo dE 
áGUa MiNEral,
VaSilHaME E GáS liQUEfEiTo dE PETrÓlEo ,ViSaNdo aTENdEr aS NE-
cESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE E SEcrETariaS MUNiciPaiS 
do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa, coNforME ESPEcificaÇÕES No TErMo dE 
rEfErÊNcia
Valor ToTal................: r$ 2.127,78 (dois mil, cento e vinte e sete reais e 
setenta e oito centavos)
ViGÊNcia...................: 05 de Janeiro de 2022 a 05 de abril de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 05 de Janeiro de 2022

coNtrato Nº...........: 20220056
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÕNico Nº 017/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal do TraBalHo E ProMoÇÃo Social
coNTraTada(o).....: Y M GoraYEB SaNToS
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra aQUiSiÇÃo dE 
áGUa MiNEral,
VaSilHaME E GáS liQUEfEiTo dE PETrÓlEo ,ViSaNdo aTENdEr aS NE-
cESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE E SEcrETariaS MUNiciPaiS 
do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa, coNforME ESPEcificaÇÕES No TErMo dE 
rEfErÊNcia
Valor ToTal................: r$ 23.861,31 (vinte e três mil, oitocentos e ses-
senta e um reais e trinta e um centavos)
ViGÊNcia...................: 05 de Janeiro de 2022 a 05 de abril de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 05 de Janeiro de 2022

PriMeiro aditiVo ao coNtrato Nº 2022005301
O Município de SOURE, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE, 
inscrito(a) no cNPJ sob o nº 05.133.863/0001 -50, com sede na 2a rUa, 
representado por carloS aUGUSTo dE liMa GoUVEa, na qualidade de orde-
nador(a) de despesas, doravante denominado(a) coNTraTaNTE, e Y M Go-
raYEB SaNToS, inscrito(a) no cNPJ 29.520.539/0001-53, com sede na rUa 
oiTaVa, S/N, MaTiNHa, Soure-Pa, cEP 68870-000, representada por YUSSEf 
MAUES GORAYAB SANTOS, já qualificados no contrato inicial, determinaram 
por meio deste, alt erar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes 
cláusulas:
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
o presente Termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor de r$ 
7.635,24 (sete mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centa-
vos), nos termos do art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, da lei federal nº 8.666/93, 
passando o contrato a ter o valor total de r$ 20.769,78(vinte mil, setecentos 
e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos).
cLÁUsULa seGUNda - da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
a despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte do-
tação orçamentária:
Exercício 2022 atividade 0302.041220001.2.003 Manutenção Secretaria 
de Administração e Planejamento , Classificação econômica 3.3.90.30.00 
Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99 Exercício 2022 atividade 
0302.041220001.2.003 Manutenção Secretaria de administração e Planeja-
mento , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material per-
manente, Subelemento 4.4.90.52.99
cLÁUsULa terceira - do PraZo de ViGÊNcia
o presente Termo aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.
cLÁUsULa QUarta - da ratiFicaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato a que se refere o 
presente Termo aditivo.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.
soUre - Pa, 05 de Janeiro de 2022

PriMeiro aditiVo ao coNtrato Nº 2022005401
O Município de SOURE, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
inscrito(a) no cNPJ sob o nº 29.957.053/0001 -87, com sede na Trav 17, 
representado por clara Maria da SilVa SaNToS, na qualidade de orde-
nador(a) de despesas, doravante denominado(a) coNTraTaNTE, e Y M Go-
raYEB SaNToS, inscrito(a) no cNPJ 29.520.539/0001-53, com sede na rUa 
oiTaVa, S/N, MaTiNHa, Soure-Pa, cEP 68870-000, representada por YUSSEf 
MAUES GORAYAB SANTOS, já qualificados no contrato inicial, determinaram 
por meio deste, alt erar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes 
cláusulas:
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
o presente Termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor de r$ 
7.221,41 (sete mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), 
nos termos do art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, da lei federal nº 8.666/93, passan-
do o contrato a ter o valor total de r$ 19.644,02(dezenove mil, seiscentos e 
quarenta e quatro reais e doi s centavos).

cLÁUsULa seGUNda - da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
a despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte do-
tação orçamentária:
Exercício 2022 atividade 0601.123610010.2.015 Manutencao Prog.Salario 
Educacao , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Su-
belemento 3.3.90.30.99 Exercício 2022 atividade 0601.123610010.2.015 
Manutencao Prog.Salario Educacao , Classificação econômica 4.4.90.52.00 
Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99
cLÁUsULa terceira - do PraZo de ViGÊNcia
o presente Termo aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.
cLÁUsULa QUarta - da ratiFicaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato a que se refere o 
presente Termo aditivo.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.
soUre - Pa, 05 de Janeiro de 2022

PriMeiro aditiVo ao coNtrato Nº 2022005501
O Município de SOURE, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
inscrito(a) no cNPJ sob o nº 11.416.878/0001-29, com sede na 2ª rUa, S/
Nº, representado por Maria HElENa NaZarÉ GoMES, na qualidade de orde-
nador(a) de despesas, doravante denominado(a) coNTraTaNTE, e Y M Go-
raYEB SaNToS, inscrito(a) no cNPJ 29.520.539/0001-53, com sede na rUa 
oiTaVa, S/N, MaTiNHa, Soure-Pa, cEP 68870-000, representada por YUSSEf 
MAUES GORAYAB SANTOS, já qualificados no contrato inicial, determinaram 
por meio deste, alt erar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes 
cláusulas:
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
o presente Termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor de r$ 
1.236,86 (um mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos), nos 
termos do art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, da lei federal nº 8.666/93, passando 
o contrato a ter o valor total de r$ 3.364,64(três mil, trezentos e sessenta e 
quatro reais e sessenta e quatro centavos).
cLÁUsULa seGUNda - da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
a despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte do-
tação orçamentária:
Exercício 2022 atividade 0901.103010014.2.044 Manutençao de Unidades e 
Postos de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, 
Subelemento 3.3.90.30.99 Exercício 2022 atividade 0901.103020014.2.046 
Manutenção do Hospital Municipal , Classificação econômica 3.3.90.30.00 
Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99 Exercício 2022 atividade 
0901.103010014.2.044 Manutençao de Unidades e Postos de Saúde , clas-
sificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, 
Subelemento 4.4.90.52.99 Exercício 2022 atividade 0901.103020014.2.046 
Manutenção do Hospital Municipal , Classificação econômica 4.4.90.52.00 
Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99
cLÁUsULa terceira - do PraZo de ViGÊNcia
o presente Termo aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.
cLÁUsULa QUarta - da ratiFicaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato a que se refere o 
presente Termo aditivo.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.
soUre - Pa, 05 de Janeiro de 2022

PriMeiro aditiVo ao coNtrato Nº 20220056
O Município de SOURE, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DO TRABA-
LHo e ProMoÇÃo sociaL, inscrito(a) no cNPJ sob o nº 13.835.288/0001-
66, com sede na 2ªrua, 381, representado por clara ZiNda da SilVa 
loBaTo, na qualidade de ordenador (a) de despesas, doravante deno-
minado(a) coNTraTaNTE, e Y M GoraYEB SaNToS, inscrito(a) no cNPJ 
29.520.539/0001-53, com sede na rUa oiTaVa, S/N, MaTiNHa, Soure-Pa, 
cEP 68870-000, representada por YUSSEf MaUES GoraYaB SaNToS, já 
qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o refe-
rido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
o presente Termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor de r$ 
13.870,91 (treze mil, oitocentos e setenta reais e noventa e um centavos), 
nos termos do art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, da lei federal nº 8.666/93, passan-
do o contrato a ter o valor total de r$ 37.732,22(trinta e sete mil, setecentos 
e trinta e dois reais e vinte e dois centavos).
cLÁUsULa seGUNda - da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
a despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte do-
tação orçamentária:
Exercício 2022 atividade 1001.081220001.2.052 Manutenção da Secretaria 
Municipal de Assistencia Social , Classificação
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99 
Exercício 2022 atividade 1001.081220001.2.052 Manutenção da Secretaria 
Municipal de Assistencia Social , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equi-
pamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99
cLÁUsULa terceira - do PraZo de ViGÊNcia
o presente Termo aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.
cLÁUsULa QUarta - da ratiFicaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato a que se refere o 
presente Termo aditivo.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.
soUre - Pa, 05 de Janeiro de 2022
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coNtrato Nº...........: 20220190
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrôNico Nº 065/2021

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
coNTraTada(o).....: SErViÇoS & coMÉrcio dE ProdUToS do lar EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para locaÇÃo dE VEicUloS lEVES E PESa-
doS, ViSaNdo aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria dE adMiNiSTra-
ÇÃo do MUNiciPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 390.562,00 (trezentos e noventa mil, quinhen-
tos e sessenta e dois reais)
ViGÊNcia...................: 10 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 10 de Janeiro de 2022

coNtrato Nº...........: 20220191
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrôNico Nº 065/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: SErViÇoS & coMÉrcio dE ProdUToS do lar EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para locaÇÃo dE VEicUloS lEVES E PESa-
doS, ViSaNdo aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria dE adMiNiSTra-
ÇÃo do MUNiciPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 60.576,00 (sessenta mil, quinhentos e setenta 
e seis reais)
ViGÊNcia...................: 10 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 10 de Janeiro de 2022

coNtrato Nº...........: 20220192
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrôNico Nº 065/2021

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
coNTraTada(o).....: MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo MaraJÓ EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para locaÇÃo dE VEicUloS lEVES E PESa-
doS, ViSaNdo aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria dE adMiNiSTra-
ÇÃo do MUNiciPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 140.748,00 (cento e quarenta mil, setecentos 
e quarenta e oito reais)
ViGÊNcia...................: 10 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 10 de Janeiro de 2022

Protocolo: 750999

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de decreto
decreto Nº 001_a/2022 de 03 de JaNeiro  de 2022

“NoMeia coMissÃo PerMaNeNte de LicitaÇÃo 
e dÁ oUtras ProdÊNcias”

O Prefeito Municipal de Tucumã, Estado do Pará, Dr. Celso Lopes 
cardoso, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista necessidade 
administrativa.
decreta:
art. 1º. fica nomeada a coMiSSÃo PErMaNTE dE liciTaÇÃo, composta pe-
los seguintes membros: a Sra. dEBora dE SoUZa MarTiNS, inscrita no cfP 
sob nº 754.293.732-49 como Presidente, Washigton de Souza Guimarães, 
inscrito no cPf sob nº 728.939.152-72, Sr. Kaio de lima Souza, inscrito no 
cPf sob nº 016.058.332-23 e Sra. Nadielly Sousa rocha, inscrita no cPf sob 
nº 033.202.982-40.
i.  a presente nomeação terá validade para o período de 03 de Janeiro de 
2022 a 31 dezembro de 2022.
ii.  Esta comissão no cumprimento de suas funções deverá:
a)  verificar a habilitação dos interessados;
b)  proceder ao julgamento e classificação das propostas;
c)  adjudicar ao vencedor o objeto da licitação;
d)  lavrar ata circunstanciada da habilitação, julgamento, e
e)  avaliar bens móveis e imóveis;
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Tucumã-Pa, 03 de janeiro de 2022.

__________________________
ceLso LoPes cardoso

Prefeito Municipal
Mara saNtos MariNHo Vieira

Secretaria de administração e Planejamento
Publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Tucumã,03/01/2022.

aViso de decreto
decreto Nº. 001/2022.    de 03 de JaNeiro de 2022
NoMeia PreGoeiro (s) e da oUtras ProVidÊNcias

O Prefeito Municipal de Tucumã, Estado do Pará, Dr. CELSO LOPES 
cardos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista necessidade 
administrativa.
decreta:
art. 1º. ficam nomeados para compor a comissão de Pregão do município de 
Tucumã-Pa, os (as) pregoeiros (as) abaixo relacionados:
i.  Pregoeiro (a)
1.  igor lima dos Santos (cPf:  025.482.072-77);
2.  Nadielly Sousa rocha (cPf: 033.202.982-40);
3.  Kaio de lima Souza (cPf:016.058.332-23);

art. 2º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.
dê-se ciência, registra-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Tucumã-Pa, 03 de janeiro de 2022.

ceLso LoPes cardoso
Prefeito Municipal

Mara santos Marinho Vieira
Secretária de administração e Planejamento

Publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Tucumã, em 03/01/2022.

aViso de decreto
decreto Nº.  002/2022. de 03 de JaNeiro de 2022

“NoMeia coMissÃo de PreGÃo e dÁ oUtras ProVidÊNcias”
O Prefeito Municipal de Tucumã, Estado do Pará, Dr. CELSO LOPES 
cardoso, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista necessidades 
administrativa.
decreta:
art. 1º. fica nomeada a coMiSSÃo dE PrEGÃo, composta pelos seguintes 
membros: como Pregoeira a Sra. Nadielly Sousa rocha, inscrita no cPf sob 
nº 033.202.982-40, como equipe de apoio: o Sr. Washigton de Souza Guima-
rães, inscrita no cPf 728.939.152-72; a Sra. Sara Pereira de almeida, inscrito 
no cPf sob nº 041.376.462-10,  a Sra. laiza alves da costa lopes, servidora 
efetiva inscrita na matricula de nº: 126852-9.
i.  a presente nomeação terá validade para o período de 03 de janeiro de 
2022 a 31 de dezembro de 2022, vedada a recondução da totalidade dos seus 
membros na formação da comissão subsequente.
ii.  Esta comissão no cumprimento de suas funções deverá
a) verificar a habilitação dos interessados,
b) proceder ao julgamento e classificação das propostas,
c) adjudicar ao vencedor o objeto da licitação,
d) lavrar ata circunstanciado da habilitação, julgamento, e
art. 2º. ao pregoeiro no cumprimento de suas funções, estabelecidas na lei 
federal 10.520/2002, compete:
i.  instruir o processo de licitação na modalidade de pregão, mediante solici-
tação do departamento competente e autorização da autoridade competente;
II.  Proceder a credenciamento dos licitantes, classificação e o julgamento das 
propostas e realizar lances para a obtenção do melhor preço;
iii.  Julgar habilitar dos interessados;
iV.  adjudicar ao vencedor o objeto da licitação quando não houver interpo-
sição de recursos;
V.  Lavrar ata circunstanciada da classificação e julgamento das propostas, 
registro dos lances e da habilitação dos licitantes;
Vi.  receber e decidir recursos ou encaminhá-los à autoridade competente;
Vii.  Encaminhar os autos à autoridade competente para homologação e con-
tratação;
Viii.  cumprir as normas instituídas na lei 10.520/2002, resolução nº 
007/2011/cMoN de 24/10/2011 e no que couber a lei federal 8666/93.
iX.  Publicar os processos no Portal Transparência e no Portal Jurisdicionados 
do TcM-Pa;
X.  Parágrafo Único - os membros de apoio deverão auxiliar o pregoeiro nos 
trabalhos e nas suas decisões;
art. 3º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
dê-se ciência, registra-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Tucumã-Pa, 03 de janeiro de 2022.

ceLso LoPes cardoso
Prefeito Municipal

Mara santos Marinho Vieira
Secretária de administração e Planejamento

Publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Tucumã, em  03/01/2022.

aViso de decreto
decreto Nº 003/2022    de 03 de JaNeiro de 2022

“NoMeia coMissÃo de PreGÃo e dÁ oUtras ProVidÊNcias”
O Prefeito Municipal de Tucumã, Estado do Pará, Dr. CELSO LOPES 
cardoso, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista necessidades 
administrativa.
decreta:
art. 1º. fica nomeada a coMiSSÃo dE PrEGÃo, composta pelos seguintes 
membros: como Pregoeiro o Sr. Kaio de lima Souza, inscrito no cPf sob nº 
016.058.332-23, como equipe de apoio: a Sra. Kamilla Moura Silva, inscrita 
no cPf sob nº 002.126.142-31; a Sra. Valeria Mariana São Pedro Pooter, ins-
crita no cPf sob nº 038.682.412-64; a Sra. Silvia Suelem Pereira dias de Sá, 
servidora efetiva inscrita na matricula de nº: 126856-2.
i.  a presente nomeação terá validade para o período de 03 de janeiro de 
2022 a 31 de dezembro de 2022, vedada a recondução da totalidade dos seus 
membros na formação da comissão subsequente.
ii.  Esta comissão no cumprimento de suas funções deverá
a) verificar a habilitação dos interessados,
b) proceder ao julgamento e classificação das propostas,
c) adjudicar ao vencedor o objeto da licitação,
d) lavrar ata circunstanciado da habilitação, julgamento, e
art. 2º. ao pregoeiro no cumprimento de suas funções, estabelecidas na lei 
federal 10.520/2002, compete:
instruir o processo de licitação na modalidade de pregão, mediante solicitação 
do departamento competente e autorização da autoridade competente;
Proceder a credenciamento dos licitantes, classificação e o julgamento das 
propostas e realizar lances para a obtenção do melhor preço;
Julgar habilitar dos interessados;
adjudicar ao vencedor o objeto da licitação quando não houver interposição 
de recursos;
Lavrar ata circunstanciada da classificação e julgamento das propostas, regis-
tro dos lances e da habilitação dos licitantes;
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receber e decidir recursos ou encaminhá-los à autoridade competente;
Encaminhar os autos à autoridade competente para homologação e contratação;
cumprir as normas instituídas na lei 10.520/2002, resolução nº 007/2011/
cMoN de 24/10/2011 e no que couber a lei federal 8666/93;
Publicar os processos no Portal Transparência e no Portal Jurisdicionados do 
TcM-Pa;
Parágrafo Único - os membros de apoio deverão auxiliar o pregoeiro nos tra-
balhos e nas suas decisões;
art. 3º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
dê-se ciência, registra-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Tucumã-Pa, 03 de janeiro de 2022.

ceLso LoPes cardoso
Prefeito Municipal

________________________________________Mara Santos Marinho Vieira
Secretária de administração e Planejamento

Publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Tucumã, em 03/01/2022.

aViso de decreto
decreto Nº 004/2022    de 03 de JaNeiro de 2022

“NoMeia coMissÃo de PreGÃo e dÁ oUtras ProVidÊNcias”
O Prefeito Municipal de Tucumã, Estado do Pará, Dr. CELSO LOPES 
cardoso, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista necessidade 
administrativa.
decreta:
art. 1º. fica nomeada a comissão de Pregão, composta pelos seguintes mem-
bros: como Pregoeiro o Sr. igor lima dos Santos, inscrito no cPf 025.482.072-
77, como equipe de apoio: a Sra. Gabrielle regina Silva, inscrita no cPf sob o 
nº 013.927.802-84, o Sr. Silvoney inacio Guimarães, servidor público efetivo 
inscrito na matrícula de nº 210809-7, a Sra. daniela ferreira ramos, servido-
ra público efetiva inscrita na matrícula de nº 0831325-7.
a presente nomeação terá validade para o período de 03 de janeiro de 2022 
a 31 de dezembro de 2022, vedada a recondução da totalidade dos seus 
membros na formação da comissão subsequente.
Esta comissão no cumprimento de suas funções deverá
a) verificar a habilitação dos interessados,
b) proceder ao julgamento e classificação das propostas,
c) adjudicar ao vencedor o objeto da licitação,
d) lavrar ata circunstanciado da habilitação, julgamento, e
art. 2º. ao pregoeiro no cumprimento de suas funções, estabelecidas na lei 
federal 10.520/2002, compete:
instruir o processo de licitação na modalidade de pregão, mediante solicitação 
do departamento competente e autorização da autoridade competente;
Proceder a credenciamento dos licitantes, classificação e o julgamento das 
propostas e realizar lances para a obtenção do melhor preço;
Julgar habilitar dos interessados;
adjudicar ao vencedor o objeto da licitação quando não houver interposição 
de recursos;
Lavrar ata circunstanciada da classificação e julgamento das propostas, regis-
tro dos lances e da habilitação dos licitantes;
receber e decidir recursos ou encaminhá-los à autoridade competente;
Encaminhar os autos à autoridade competente para homologação e contra-
tação;
cumprir as normas instituídas na lei 10.520/2002, resolução nº 007/2011/
cMoN de 24/10/2011 e no que couber a lei federal 8666/93.
Publicar os processos no Portal Transparência e no Portal Jurisdicionados do 
TcM-Pa;
Parágrafo Único - os membros de apoio deverão auxiliar o pregoeiro nos tra-
balhos e nas suas decisões;
art. 3º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
dê-se ciência, registra-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Tucumã-Pa, 03 de janeiro de 2022.

ceLso LoPes cardoso
Prefeito Municipal

Mara santos Marinho Vieira
Secretária de administração e Planejamento

Publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Tucumã, em 03/01/2022.

Protocolo: 751002
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato da ata de reGistro de PreÇo

Processo: 92021049; Espécie: ata de registro de Preço nº 2022001, re-
ferente ao Pregão Eletrônico nº 9/2021-00049; objeto: registro de Preços 
para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição 
de móveis, eletro eletrônico, eletro portátil, eletro doméstico e central de 
ar, para suprir a demanda das Secretarias e fundos Municipais da Prefeitura 
de Uruará; fornecedor: araUJo SilVa PaPElaria lTda, no Valor Total: r$ 
991.240,98 (Novecentos e Noventa e Um Mil, duzentos e quarenta reais e 
Noventa e oito centavos);fornecedor: d. G. SPErN EirEli, no Valor Total: r$ 
2.462.663,00; fornecedor: PErforM iNforMaTica EirEli, no Valor Total: 
r$ 1.847.914,95 (Um milhão, oitocentos e Quarenta e Sete Mil, Novecentos 
e Quatorze reais e Noventa e cinco centavos); Vigência: 12 meses, contados 
de 12/01/2022 à 12/01/2023.

eXtrato de coNtrato
oriGeM: Pregão eletrônico 9/2020-00039; coNTraTo Nº: 20229005 
coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. EdUcaÇÃo BáSica/fUNdEB; Valor 
ToTal: r$ - 171.973,00 (cento e Setenta e Um Mil e Novecentos e Setenta 
e Três reais), coNTraTo Nº: 20229006 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo;; Valor ToTal: r$ - 13.800,00 (Treze Mil e oitocentos re-
ais) coNTraTada: PoSTo dE GáS aVEllar EirEli; oBJETo: contratação 
de empresa para o fornecimento de recarga de gás de cozinha e vasilhame; 
ViGÊNcia: 11/01/2022 à 31/12/2022.

Protocolo: 751005

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

Publica Pregão Eletrônico Nº 9/2022-00004 Processo Administrativo 
Nº 2022004. oBJETo: registro de Preços para seleção de proposta mais 
vantajosa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios a ser utili-
zado na alimentação escolar de alunos da rede Municipal de Ensino conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
data da abertura:  27 de janeiro de 2022. Horário 09 horas local: www.
portaldecompraspublicas.com.br. o edital encontra-se disponível no endereço 
rua 15 de novembro nº 526, nos dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e 
portal do TcM/Pa.

PUBLica cHaMada PÚBLica Nº 001/2022 
Processo adMiNistratiVo Nº 012022

oBJeto: aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da agricultura 
familiar e do Empreendedor familiar rural ou suas organizações, do município 
de Uruará, destinado ao Programa Nacional de alimentação Escolar - PNaE. 
data da abertura:  07 de fevereiro de 2022. Horário 09 horas local: rua 15 
de Novembro nº520, Bairro fluminense no auditório da Prefeitura Municipal. 
o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, nos 
dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e portal do TcM/Pa.

Protocolo: 751007

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ
r e t i F i c aÇ Ão

Com relação a retificação do Aviso de Licitação do Nº 9/2021-010 -SRP 
- Pe - PMVN, publicado Diário Oficial Estado do Pará (IOEPA), em 12/01/2022 
(Número 34.827 -Pg. 78). onde se lê: “26 de janeiro de 2021”. Leia-se: “26 
de janeiro de 2022”. as demais informações permanecem inalterados.

Protocolo: 751008

..

ParticULares
.

Maria JosÉ MartiNs dos saNtos
cPF: 482.804.452-34 

Torna público que obteve da SEMMa/BraGaNÇa, através do Processo nº 
115/2021/SEMMa/PMB, a licENÇa dE oPEraÇÃo (lo) Nº 093/2021 para 
atividade de Extração de cascalho laterítico (Piçarra), localizado na Estra-
da do ferreira, comunidade Japetá, município de Bragança/Pa. Validade até 
15/12/2021.

Protocolo: 751012

a FaZeNda soL NasceNte 
cPf: 384.807.351-04 

car-Pa-1506708-46 aB5B d7707648 dE8 d19 c366 a21 BEda7 
localizada no município de Santana do araguaia-Pa, torna público que reque-
reu junto à Secretaria Municipal de Meio ambiente de Santana do araguaia 
- Pa a renovação da licença de atividade rural n. 001/2018 para atividade de 
“cultura de ciclo curto” através do processo 747/2021.

Protocolo: 751013

LiceNÇa de oPeraÇÃo - Lo
adaUto Pereira de soUZa JÚNior 

inscrito no cPF 987.770.412-91 
Torna público que requereu da Secretaria de Estado Meio ambiente e Susten-
tabilidade-SEMaS/Pa a licença de operação para a atividade de transportes 
de substâncias e produtos perigosos.

Protocolo: 751014

eNric JUVeNaL da costa LaUriaNo 
casado, BrasiLeiro, cPF 639.403.102-04 

rG 3979341 ssP Go 
Torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
água azul do Norte -Pa, pedido de licença de operação para atividade de lavra 
garimpeira do processo aNM 850.939/2021.

Protocolo: 751016
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..

eMPresariaL
.

BUritiraMa MiNeraÇÃo s/a 
cNPJ/Me nº 27.121.672/0002-92 

Torna público que requereu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade do Pará - SEMaS/Pa, em 27 de dezembro de 2021, autorização 
para Monitoramento de fauna Terrestre, na unidade da Buritirama Mineração 
S/a, localizada na Estrada Vicinal Encantado, Km 10, Zona rural - ipixuna do 
Pará/Pa, cEP: 68.585-000, Estado do Pará.

Protocolo: 751019

a araGUaia NÍQUeL Metais Ltda
cNPJ nº 97.515.035/0007-90 

do GrUPo HoriZoNte MiNeraLs 
Torna público que recebeu da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS/Pa, em 17 de dezembro de 2021, a autorização nº 
4883/2021, a qual autoriza supressão de vegetação em uma área de 386,38 
ha, para implantação do Projeto araguaia Níquel no munícipio de conceição 
do araguaia/Pa.

Protocolo: 751020

a araGUaia NÍQUeL Metais Ltda
cNPJ nº 97.515.035/0007-90 

do GrUPo HoriZoNte MiNeraLs 
Torna público que recebeu da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Susten-
tabilidade - SEMaS/Pa, em 17 de dezembro de 2021, a licença de instalação 
nº 3225/2021, para implantação do Projeto araguaia Níquel no munícipio de 
conceição do araguaia/Pa.

Protocolo: 751023

coNcessÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo
acQUa ÀGUa de côco da 

aMaZôNia iNdÚstria e coMÉrcio Ltda
cNPJ: 83.914.598/0001-51 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio ambiente de ananin-
deua - SEMa, licença de operação nº l085321, validade: 27/12/2025, para a 
atividade de fabricação de bebidas não alcóolicas, localizada no Setor a, Quadra 
01, s/nº, lote 06a - distrito industrial, cEP: 67.035-095, ananindeua/Pa.

Protocolo: 751033

o FraNcisco FaBricio aLVes Matos 
coM o cNPJ 006.395.052-95, 

TorNa PÚBlico QUE rEcEBEU da SEMMa/iGaraPÉ-aÇU a licENÇa PrÉVia 
Nº 02/2021 Para aTiVidadE dE coMÉrcio VarEJiSTa dE coMBUSTÍVEiS 
Para VEÍcUloS aUToMoTorES.

Protocolo: 751034

a J M BaPtista eNVasadora 
Torna público que recebeu da SEMMa/STM, a licença de Prévia - lP nº 
2021/0000059, válida até 23/12/2023, e a licença  de instalação - li nº 
2021/0000075, válida até 25/12/2025, para atividade de armazéns de grãos/
cereais/material de construção, em Santarém/Pa.

Protocolo: 751035
 

PreGÃo eLetrôNico Nº 002/2022-Pe
Processo adMiNistratiVo Nº 002/2022

objeto: aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades 
do fundo Municipal de Saúde do Município de itaituba. Tipo: Menor preço por 
item. data de abertura: 26/01/2022, as 10:00 hora local. acesso ao edital: 
www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.
pa.gov.br; informações: dicoM, localizada na rod. Transamazônica c/ 10ª 
rua, anexo ao Ginásio Municipal de itaituba-Pa. Ronison Aguiar Holanda, 
Pregoeiro.

Protocolo: 751036

resideNciaL ParK dos BUritis Ltda 
Sob CNPJ nº 16.516.897/0001-40 

Torna público que recebeu da SEMMa - Tucuruí, a autorização para Supressão de 
Vegetação Secundária em Estágio inicial de regeneração e Queima controlada
-aSV Nº 110/2021, sob o processo nº 061//2021, para a atividade de loteamen-
to denominado residencial Park dos Buritis ii, em Tucuruí/ Pa.

Protocolo: 751037

o PresideNte do coNseLHo de adMiNistraÇÃo da 
UNiMed BeLÉM cooPeratiVa de traBaLHo MÉdico 

No uso de suas atribuições, vem publicar errata para retificar erro ma-
terial do anexo Único (calendário Eleitoral) e do regimento Eleitoral da Eleição 
a ser realizada no ano de 2022 para conselho fiscal, nos seguintes termos:
o art. 14, que trata das informações que devem instruir o requerimento de 
registro do candidato, dispõe no item “d”, que deve ser apresentada “certidão 
negativa da Justiça Estadual e Justiça federal para os crimes previstos no art. 
30, inciso i do presente regimento Eleitoral”, no entanto, onde se lê art. 30, 
i, deveria constar art. 23, i, “e”, visto que é este dispositivo que trata dos cri-
mes cuja condenação veda, ainda que temporariamente o acesso aos cargos 
públicos, nos termos do art. 3º, Vi da rN nº 311/2012-aNS.
No calendário eleitoral: Houve ajuste na segunda linha do calendário 
Eleitoral, tendo em vista o emprego da nomenclatura correta para tratar do 
documento que tem como escopo consolidar as normas e regulamentar o 
funcionamento do pleito, nos termos do art.75, §2º do Estatuto Social. Por-
tanto, onde se lê “Término do prazo para impugnação do Edital”, deve-se ler 
“Término do prazo para impugnação do regimento Eleitoral”.

Protocolo: 751038

Lider coMÉrcio e iNdÚstria Ltda
cNPJ: 05.054.671/0030-93

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma/São francisco do Pará, a licença ambiental de operação para atividade de 
Suinocultura na fazenda Três Marias ii, localizado ao ramal 98, km 09, s/n, 
Jambuaçu, zona rural, cEP: 68748-000, São francisco do Pará-Pa.

Protocolo: 751039

BUritiraMa MiNeraÇÃo s/a 
cNPJ/Me nº 27.121.672/0002-92 

Torna público que requereu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade do Pará - SEMaS/Pa, em 28 de dezembro de 2021, através do 
processo 2021/43597 renovação da licença de operação nº 12.171/2020 
para Beneficiamento de Minerais Metálicos, na unidade da Buritirama Minera-
ção S/a, localizada na Estrada do rio Preto S/Nº, Km 135, Vila União - Marabá/
Pa, cEP: 68.500-000, Estado do Pará.

Protocolo: 751040

BUritiraMa MiNeraÇÃo s/a 
cNPJ/Me nº 27.121.672/0002-92 

Torna público que requereu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade do Pará - SEMaS/Pa, em 28 de dezembro de 2021, através do 
processo 2021/43595 renovação da licença de operação nº 12.170/2020 
para Extração de Minerais Metálicos, na unidade da Buritirama Mineração S/a, 
localizada na Estrada do rio Preto S/Nº, Km 135, Vila União - Marabá/Pa, cEP: 
68.500-000, Estado do Pará.

Protocolo: 751041

Posto PaiVa eireLi
cNPJ: 19.499.182/0001-15 

Torna público que  Protocolou junto a SEcTMa - Tailândia-Pa, a solicitação 
licença de operação - lo, sob o N° 113/2021, para atividade: comercio Va-
rejista de combustíveis para Veículos automotores.

Protocolo: 751042

eXtrato do PriMeiro terMo 
aditiVo do coNtrato Nº-009/2021-cMiP

oBJeto oriGiNaL: contratação de empresa para o fornecimento de link 
dedicado de internet, via fibra óptica, com velocidade de 320 mbps, com 
instalação e fornecimento equipamento sob o regime de comodato, visando 
atender às necessidades da câmara Municipal de ipixuna do Pará.
coNTraTaNTE: câmara Municipal de ipixuna do Pará - Pa.
coNTraTada: SÃo MiGUEl TElEcoMUNicaÇÕES E iNforMáTica lTda - 
EPP, cNPJ/Mf nº-13.400.311/0001-90.
oBJETo: Primeiro Termo aditivo do contrato administrativo nº 009/2021-
cMiP, que tem como objeto, a: “contratação de empresa para o fornecimento 
de link dedicado de internet, via fibra óptica, com velocidade de 320 mbps, 
com instalação e fornecimento equipamento sob o regime de comodato”; vi-
sando a prorrogação de prazo de vigência.
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31.12.2022.
Valor GloBal do TErMo adiTiVo: r$-6.000,00 (seis mil reais).
fUNdaMENToS lEGaiS: cláUSUla 7, do contrato inicial e no inciso ii, do 
art. 57 da lei federal nº-8.666/93.

ipixuna do Pará - Pa, 23/12/2021.
roBsoN MoNteiro saNtiaGo

Presidente da câmara Municipal de ipixuna do Pará - Pa

Protocolo: 751043

eXtrato do PriMeiro terMo 
aditiVo do coNtrato Nº-006/2021-cMiP

oBJeto oriGiNaL: contratação de empresa especializada na locação de 
sistemas informatizados com implantação, suporte e manutenção de solução 
de software a fim de automatizar os controles e processos operacionais e ad-
ministrativos relacionados à gestão de recursos humanos, portal do servidor, 
informações gerenciais, lei de acesso à informação (informações do servidor 
público) e folha de pagamento, visando atender às necessidades da câmara 
Municipal de ipixuna do Pará.
coNTraTaNTE: câmara Municipal de ipixuna do Pará - Pa.
coNTraTada: lay out Serviços de informática e Processamento de dados 
ldTa - EPP, cNPJ/Mf: 73.807.711/0001-46.
oBJETo: Primeiro Termo aditivo do contrato administrativo nº 006/2021-
cMiP, que tem como objeto, a: “contratação de empresa especializada na 
locação de sistemas informatizados com implantação, suporte e manutenção 
de solução de software a fim de automatizar os controles e processos opera-
cionais e administrativos relacionados à gestão de recursos humanos, portal 
do servidor, informações gerenciais, lei de acesso à informação (informações 
do servidor público) e folha de pagamento”; visando a prorrogação de prazo 
de vigência.
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31.12.2022.
Valor GloBal do TErMo adiTiVo: r$-8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).
fUNdaMENToS lEGaiS: cláUSUla 7, do contrato inicial e no inciso iV, do 
art. 57 da lei federal nº-8.666/93.

ipixuna do Pará - Pa, 23/12/2021.
roBsoN MoNteiro saNtiaGo

Presidente da câmara Municipal de ipixuna do Pará - Pa
Protocolo: 751044
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eXtrato de coNtrato 
adMiNistratiVo Nº-011/2022-cMiP.

- ProcESSo adMiNiSTraTiVo - cPl Nº-002/2022-cMiP.
- iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº-iN.002/2022-cPl-cMiP.
- coNTraTaNTE: câmara Municipal de ipixuna do Pará - Pa.
- coNTraTada: cr2 consultoria em Tecnologia da informação ltda. cNPJ/
Mf: 23.792.525/0001-02.
-oBJeto: contratação de empresa de prestação de serviços técnicos pro-
fissionais de assessoria e consultoria da administração pública para: realizar 
diagnóstico e levantamento dos problemas atuais em relação à transparên-
cia pública; coletar, revisar e publicar materiais e documentos exigidos por lei 
e instrumento normativo; bem como fazer a emissão de relatórios quinzenais 
de acompanhamento, para atender a câmara Municipal de ipixuna do Pará/Pa.
- ViGÊNcia: até 31/12/2022.
- Valor GloBal: r$-18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais).
- doTaÇÃo orÇaMENTária: as despesas de execução do presente instru-
mento correrão por conta da dotação própria do orçamento do ano vigente.
atividade: 2.001 Manutenção administração da câmara Municipal.
Elemento de despesa: 3.3.90.35.00 serviços de consultoria.- foro: iPiXUNa 
do Pará/Pa.
- daTa: 11/01/2022.

FÁBio de aLMeida soUZa
Presidente da câmara Municipal de ipixuna do Pará - Pa

Protocolo: 751045

eXtrato de coNtrato 
adMiNistratiVo Nº-010/2022-cMiP

- ProcESSo adMiNiSTraTiVo - cPl Nº-001/2022-cMiP.
- iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº-iN.001/2022-cPl-cMiP.
- coNTraTaNTE: câmara Municipal de ipixuna do Pará - Pa.
- coNTraTada: rafael - Sociedade individual de advocacia. cNPJ/Mf: 
31.157.232/0001-81.
-oBJeto: contratação de empresa de prestação de serviços técnicos de as-
sessoria, consultoria e análise jurídica, em processos licitatórios e contratos 
administrativos, para atender a câmara Municipal de ipixuna do Pará/Pa.
- ViGÊNcia: até 31/12/2022.
- Valor GloBal: r$-66.000,00 (sessenta e seis mil reais).
- doTaÇÃo orÇaMENTária: as despesas de execução do presente instru-
mento correrão por conta da dotação própria do orçamento do ano vigente.
atividade: 2.001 Manutenção administração da câmara Municipal.
Elemento de despesa: 3.3.90.35.00 serviços de consultoria.- foro: iPiXUNa 
do Pará/Pa.
- daTa: 11/01/2022.

FÁBio de aLMeida soUZa
Presidente da câmara Municipal de ipixuna do Pará - Pa

Protocolo: 751046

terMo de ratiFicaÇÃo
No uso das atribuições que me são conferidas, e com base no posiciona-
mento do Parecer Jurídico e a manifestação do controle interno, considerando 
os fatos corroborados nos autos do processo, raTifico a contratação do Pos-
to de combustível Mandacaru EirEli - EPP, cNPJ/Mf: 06.749.110/0001-37, 
com fundamento no inciso ii, do art. 75 da lei federal nº-14.133/2021 e 
suas alterações, cujo valor global corresponde à r$-53.799,00 (cinquenta e 
três mil, setecentos e noventa e nove reais), para a aquisição de 7.900 (sete 
mil e novecentos) litros de combustível (gasolina comum), para atender as 
necessidades da câmara Municipal de ipixuna do Pará pelo período de 60 
(sessenta) dias.

ipixuna do Pará/Pa, 10 de janeiro de 2022.
FÁBio de aLMeida soUZa

Presidente da câmara Municipal de ipixuna do Pará - Pa

Protocolo: 751047

BaHiaNa distriBUidora de Gas Ltda
cNPJ: 46.395.687/0054-14 

Torna público que recebeu da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS/Pa a licença de operação N°13195/2021 com validade 
até 15/12/2026 para a atividade de engarrafamento, estocagem e distribui-
ção de Gás liquefeito de Petróleo - GlP, no município de Belém-Pa.

Protocolo: 751048

Barra do Para - 
traNsPortes e serVicos MaritiMos Ltda

receBiMeNto de LiceNÇa de oPeraÇÃo
“Base Operacional - Vista Alegre, Marapanim/PA”

Barra do Para - TraNSPorTES E SErVicoS MariTiMoS lTda, cNPJ. 
01.834.520/0001-62, torna público que recebeu a licença de operação (lo) 
Nº 001/2022, emitida pela SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE dE 
MaraPaNiM/Pa, autorizando as atividades de “Posto de abastecimento, alo-
jamento servido com cozinha, refeitório, instalações administrativas, gerador 
de energia e diesel e outros”, Porte Micro e Potencial poluidor iii, com validade 
até 09/01/2023, para a BaSE oPEracioNal de Vista alegre/Pa, conforme 
Parecer Técnico Nº 01/2022.

Belém/Pará, 14 de janeiro de 2022
JorGe LUiZ BarBeito da costa Ferreira

Superintendente - Barra do Pará
Protocolo: 751050

a J a MeNdo coMBUstÍVeL eireLi - ePP
cNPJ: 07.160.747/0001-56 

Torna publico que recebeu da Secretária de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS/Pa, a licença de operação Nº13157/2022 - Processo 
Nº 2021/000001875 para a atividade de Posto revendedor de combustíveis 
na modalidade Posto flutuante, endereço Margem direita do rio Pará, SNº, 
centro, curralinho/Pa.

Protocolo: 751051

FaZ. JordÂNia, tFa PLaNtio Ltda 
cNPJ: 09.517.334/0006-16 

Torna público que requereu junto a SEMaS a clcr. Paragominas/Pa.
Protocolo: 751052

aGriNorte Ltda 
cNPJ 04.610.082/0006-51

Torna público que recebeu junto a SEMMa - Secretaria municipal do Meio 
ambiente, a renovação da licença de operação (lo) para a atividade de co-
MÉrcio aTacadiSTa dE MáQUiNaS, aParElHoS E EQUiPaMENToS Para 
USo aGroPEcUário, ParTES E PEÇaS, situada na rodovia Br 316, Km. 05, 
365 - B, Bairro aguas lindas, ananindeua - Pa, cEP: 67.020-971.

Protocolo: 751053

BeMisa HoLdiNG s.a.
cNPJ 08.720.614/0001-50 

Torna público que obteve da Secretaria Municipal de Meio ambiente de água 
azul do Norte/Pa - SEMMa, em 29 de novembro de 2021, a licença de ope-
ração - lo nº 011/2021 com vencimento em 29/11/2023 e, em 11/01/2022, 
obteve a respectiva autorização ambiental - autorização de Supressão Vege-
tal - aUT nº 001/2022, com vencimento em 11/01/2023, ambas referentes 
a solicitação de renovação para a atividade de Pesquisa Mineral, sem lavra 
experimental - Processo dNPM nº 850.492/2007, a ser desenvolvida na zona 
rural do referido município. Processo SEMMa nº 005/2020.

Protocolo: 751055

BeMisa HoLdiNG s.a.
cNPJ 08.720.614/0001-50 

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente de água 
azul do Norte/Pa - SEMMa, em 17 de dezembro de 2021, a licença de ope-
ração para a atividade de Pesquisa Mineral, sem lavra experimental, a ser de-
senvolvida na zona rural do referido município. foi determinado a elaboração 
de rca/Pca (relatório de controle ambiental/Plano de controle ambiental), 
que se encontram devidamente protocolados na SEMMa. Processos SEMMa 
nº 007/2021.

Protocolo: 751056

a araGUaia NÍQUeL Metais Ltda
cNPJ nº 97.515.035/0007-90 

do GrUPo HoriZoNte MiNeraLs 
Torna público que recebeu da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Susten-
tabilidade - SEMaS/Pa, em 17 de dezembro de 2021, a licença de instalação 
nº 3226/2021, para instalação do Posto de combustível (estrutura de apoio) 
do Projeto araguaia Níquel no munícipio de conceição do araguaia/Pa.

Protocolo: 751025

a araGUaia NÍQUeL Metais Ltda 
cNPJ nº 97.515.035/0007-90

do GrUPo HoriZoNte MiNeraLs 
Torna público que recebeu da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Susten-
tabilidade - SEMaS/Pa, em 17 de dezembro de 2021, a licença de instalação 
nº 3227/2021, para instalação da Usina de concreto (estrutura de apoio) do 
Projeto araguaia Níquel no munícipio de conceição do araguaia/Pa.

Protocolo: 751027

a araGUaia NÍQUeL Metais Ltda
cNPJ Nº 97.515.035/0007-90 

do GrUPo HoriZoNte MiNeraLs
Torna público que recebeu da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Susten-
tabilidade - SEMaS/Pa, em 17 de dezembro de 2021, a licença de operação 
nº 13182/2021, para operação do Posto de combustível (estrutura de apoio) 
do Projeto araguaia Níquel no munícipio de conceição do araguaia/Pa.

Protocolo: 751029

a araGUaia NÍQUeL Metais Ltda
cNPJ Nº 97.515.035/0007-90 

do GrUPo HoriZoNte MiNeraLs 
Torna público que recebeu da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Susten-
tabilidade - SEMaS/Pa, em 17 de dezembro de 2021, a licença de operação 
nº 13183/2021, para operação da Usina de concreto (estrutura de apoio) do 
Projeto araguaia Níquel no munícipio de conceição do araguaia/Pa.

Protocolo: 751030

a iMerYs rio caPiM caULiM s.a. 
(cNPJ: 16.532.798/0004-03) 

Torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade do Pará (SEMaS/Pa), por meio do Processo nº. 2022/767, auto-
rização para Supressão de Vegetação no corpo alvorada G-centro, Mina ircc 
(ipixuna do Pará/Pa), em continuidade à aSV 4104/2019.

Protocolo: 751049
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