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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto de 26 de JaNeiro de 2022
o Governador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 135, incisos iii e X da constituição Estadual e;
considerando o disposto no artigo 82 da lei complementar Estadual n° 
142, de 16 de dezembro de 2021, o qual regulamenta a dispensa de con-
vocação de Policias Militares da reserva remunerada; e
considerando as informações constantes no Processo n° 2021/1481415;
d E c r E T a:
Art. 1° Fica DISPENSADA, ex officio, a SUB TEN PM RR RG 21873 SÔNIA 
MarlY dE oliVEira doS SaNToS MacEdo, a contar de 14 de outubro de 
2021, convocada pelo período de 2 (dois) anos, conforme publicação no 
Diário Oficial do Estado n° 34.683, de 27 de agosto de 2021, por ter obtido 
dispensa de saúde por mais de 60 (sessenta) dias, contínuos ou não, no 
período de um ano.
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE NoVEMBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de JaNeiro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando os termos do Processo nº 2022/61925,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994, alESSaNdra QUiNTo BENTES do cargo em comissão 
de Superintendente do instituto central, código GEP-daS-011.5, com lota-
ção no Hospital ophir loyola, a contar de 1º de outubro de 2021.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE NoVEMBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994, aNa PaUla BorGES dE SoUZa do cargo em 
comissão de Gerente de área i, código GEP-daS-011.5, com lotação na 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, a contar de 
20 de janeiro de 2022. 
Palácio do GoVErNo, 26 dE NoVEMBro 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 ja-
neiro de 1994, adriaNa VallE dE liMa para exercer o cargo em comissão 
de Gerente de área i, código GEP-daS-011.5, com lotação na fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, a contar de 20 de 
janeiro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 26 dE NoVEMBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 754354

d e c r e t o  Nº 2142, de 26 de JaNeiro de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, no 
valor de r$ 128.422.397,62 para reforço de dotação(ões) consignada(s) 
no orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 128.422.397,62 (cento e Vinte e oito 
Milhões, Quatrocentos e Vinte e dois Mil, Trezentos e Noventa e Sete reais 
e Sessenta e dois centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897608 - SEdoP 0301 444042 200.000,00
071011545114897645 - SEdoP 0301 444042 1.235.543,04
071011545115087556 - SEdoP 0301 449051 125.000,00
071011581114997659 - SEdoP 0301 444042 125.000,00

071011751214897567 - SEdoP 0306 449051 552.671,09
081012781214998317 - SEEl 0301 339030 4.000.000,00

141012060814918705 - SEdaP 0301 334041 927.515,00
141012060814918705 - SEdaP 0301 444042 22.485,00
141012060814918715 - SEdaP 0301 444042 1.000.000,00
141012060814918715 - SEdaP 0306 449052 29.098,84
141012060814918715 - SEdaP 6301 449052 23.020,00
251010309215088893 - PGE 0340 339039 1.600.192,00
251010309215088893 - PGE 0340 449052 120.000,29
251010312815088887 - PGE 0340 339039 50.000,00
251010345115087552 - PGE 0340 449051 100.000,00

291012612212978338 - SETraN 0301 449052 11.394.652,00
481011236315017616 - SEcTET 0324 335041 3.686.011,08
481011236315017616 - SEcTET 0324 339014 50.000,00
481011236315017616 - SEcTET 0324 339033 15.000,00
481011236315017616 - SEcTET 0324 445042 818.817,55
481011236315017616 - SEcTET 0324 449052 2.115.600,00
481011236315017662 - SEcTET 0324 339014 10.000,00
481011236315017662 - SEcTET 0324 339033 10.000,00
481011236315018507 - SEcTET 0324 335041 1.054.750,00
481011236315018507 - SEcTET 0324 339014 50.000,00
481011236315018507 - SEcTET 0324 339033 15.000,00
481011236315018507 - SEcTET 0324 339036 488.000,00
481011236315018507 - SEcTET 0324 339039 100.000,00
481011236315018530 - SEcTET 0324 339014 60.000,00
481011236315018530 - SEcTET 0324 339033 15.000,00
481011236315018530 - SEcTET 0324 339037 7.053.188,37
481011236315018530 - SEcTET 0324 339039 7.236,32
481011236315018530 - SEcTET 0324 339040 220.000,00
481011236315018821 - SEcTET 0324 339014 20.000,00
481011236315018821 - SEcTET 0324 339033 15.000,00
481011236315018822 - SEcTET 0324 335041 455.982,00
481011236315018822 - SEcTET 0324 339014 15.000,00
481011236315018822 - SEcTET 0324 339033 10.000,00
481011236315018823 - SEcTET 0324 339014 7.000,00
481011236315018823 - SEcTET 0324 339033 5.000,00
481011912212974668 - SEcTET 0324 339030 30.000,00
481011912212978338 - SEcTET 0324 339014 40.000,00
481011912212978338 - SEcTET 0324 339030 2.000,00
481011912212978338 - SEcTET 0324 339033 135.000,00
481011912212978338 - SEcTET 0324 339036 3.000,00
481011912212978338 - SEcTET 0324 339037 163.420,00
481011912212978338 - SEcTET 0324 339039 363.000,00
481011912212978338 - SEcTET 0324 339040 12.000,00
481011912615088238 - SEcTET 0324 339140 72.980,00
481011936415068468 - SEcTET 0324 339014 12.000,00
481011936415068468 - SEcTET 0324 339033 10.000,00
481011936415068866 - SEcTET 0324 339014 50.000,00
481011936415068866 - SEcTET 0324 339033 15.000,00
481011936415068866 - SEcTET 0324 339040 120.000,00
481011957114908698 - SEcTET 0324 339014 3.000,00
481011957114908698 - SEcTET 0324 339033 5.000,00
481011957114908698 - SEcTET 0324 339039 40.000,00
481011957114908701 - SEcTET 0324 335041 2.388.500,00
481011957114908701 - SEcTET 0324 339014 3.000,00
481011957114908701 - SEcTET 0324 339033 2.500,00
481011957114908701 - SEcTET 0324 445042 50.000,00
481011957114908929 - SEcTET 0324 335041 2.102.155,61
481011957114908929 - SEcTET 0324 339014 3.000,00
481011957114908929 - SEcTET 0324 339033 2.500,00
481011957114908929 - SEcTET 0324 445042 293.192,68
481011957314908699 - SEcTET 0324 339014 12.000,00
481011957314908699 - SEcTET 0324 339033 10.000,00
481011972214908703 - SEcTET 0324 339014 4.000,00
481011972214908703 - SEcTET 0324 339033 2.500,00

562012145115087552 - iTErPa 0661 339039 105.830,50

612011012815078924 - fund. Santa casa 0661 339039 51.149,05

612011030215078288 - fund. Santa casa 0661 339039 118.099,89

612011030215078288 - fund. Santa casa 0661 449052 233.168,72
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612011030215078288 - fund. Santa casa 0669 339030 4.860.318,11
612011030215078288 - fund. Santa casa 0669 449039 9.706,00

712011030215078880 - Hol 0661 339030 121.267,71
712011030215078880 - Hol 0669 339030 997.295,60

782011957114908697 - faPESPa 0301 339018 329.341,18
782011957114908698 - faPESPa 6301 339018 30.000,00

901011030215077582 - fES 0301 449051 24.289.809,99
901011030215078289 - fES 0301 449052 52.000.000,00
901011030215078289 - fES 0330 449052 1.524.900,00

ToTal 128.422.397,62

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 de janeiro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o  Nº 2143, de 26 de JaNeiro de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, 
no valor de r$ 8.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 8.000,00 (oito Mil reais), para aten-
der à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

961011112212978339 - NGPMcrEdcid-adM 0101 339036 8.000,00
ToTal 8.000,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no orçamen-
to vigente, conforme estabelecido no artigo 43, § 1°, inciso iii, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, através da(s) unidade(s) orça-
mentária(s) abaixo discriminada(s):

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

961011112212978338 - NGPMcrEdcid-adM 0101 339039 8.000,00
ToTal 8.000,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 de janeiro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 754352

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 106/2022-ccG, de 26 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 2022/97503,
r E S o l V E:
autorizar GioVaNNi corrEa QUEiroZ, Secretário Extraordinário de Esta-
do de Produção, a viajar para o município de castanhal/Pa, no dia 27 de 
janeiro de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, concedendo para 
tanto, ½ (meia) diária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE JaNEiro dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 107/2022-ccG, de 26 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. 2022/100955,

r E S o l V E:
exonerar, a pedido, aNa PaUla ZUNiGa cHaVES corrEa do cargo em 
comissão de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na 
Polícia civil, a contar de 11 de janeiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE JaNEiro dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 108/2022-ccG, de 26 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. 2022/52708,
r E S o l V E:
i. exonerar JaNicE Maia dE aGUiar BriTo do cargo em comissão de 
diretor de divisão Especializada, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Polícia civil, a contar de 11 de janeiro de 2022.
ii. nomear  aNa PaUla ZUNiGa cHaVES corrEa para exercer o cargo em 
comissão de diretor de divisão Especializada, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Polícia civil, a contar de 11 de janeiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE JaNEiro dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 109/2022-ccG, de 26 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. 2022/97094,
r E S o l V E:
exonerar lariSSa NoGUcHi dE oliVEira do cargo em comissão de di-
retor de comunicação institucional, código GEP-daS-012.5, com lotação 
na Secretaria de Estado de comunicação, a contar de 22 de janeiro 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE JaNEiro dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 110/2022-ccG, de 26 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. 2022/88335,
r E S o l V E:
i. exonerar ETiaNE dE SoUZa fErrEira do cargo em comissão de chefe 
de centro de Saúde, código GEP-daS-011.2, com lotação na Secretaria de 
Estado de Saúde Pública, a contar de 1º de fevereiro de 2022.
ii. nomear JUliaNa MoUrÃo SaNTaBrÍGida para exercer o cargo em co-
missão chefe de centro de Saúde, código GEP-daS-011.2, com lotação na 
Secretaria de Estado de Saúde Pública, a contar de 1º de fevereiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE JaNEiro dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 111/2022-ccG, de 26 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. 2022/98064,
r E S o l V E:
exonerar NicolaS PiNTo alVES do cargo em comissão assessor, código 
GEP-daS-012.4, com lotação na Secretaria de Estado de administração 
Penitenciária, a contar de 26 de janeiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE JaNEiro dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 112/2022-ccG, de 26 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. 2022/101459,
r E S o l V E:
i. exonerar JorGE HErBErTH dE SoUSa fErrEira do cargo em comissão 
de coordenador de Núcleo de comunicação, código GEP-daS-011.4, com 
lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar 
de 1º de fevereiro de 2022. 
ii. nomear ElcK daY coSTa dE oliVEira para exercer o cargo em comis-
são de coordenador de Núcleo de comunicação, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a con-
tar de 1º de fevereiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE JaNEiro dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 
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Portaria Nº 113/2022-ccG, de 26 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. 2022/98065,
r E S o l V E:
nomear JorGE lUiZ SilVa dE oliVEira para exercer o cargo em co-
missão Gerente de desenvolvimento e Manutenção de Sistemas, código 
GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de administração 
Penitenciária, a contar de 17 de janeiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE JaNEiro dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 114/2022-ccG, de 26 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. 2022/98134,
r E S o l V E:
i. exonerar doMiNGoS da coSTa SilVa do cargo em comissão de Gerente 
de conciliação, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Es-
tado de Justiça e direitos Humanos, a contar de 1º de fevereiro de 2022.
ii. nomear riTa dE cáSSia MoNTEiro aMaral para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de conciliação, código GEP-daS-011.3, com lotação 
na Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos, a contar de 1º de 
fevereiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE JaNEiro dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Protocolo: 754355

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 053/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/79154,  de 20/01/2022 ;
rESolVE:
i – coNcEdEr ao servidor arTHUr HoUaT NErY dE SoUZa, matrícula 
funcional nº 5945970/1, cPf 936.914.672-53, cargo ouvidor Geral, lo-
tado na ouvidoria Geral do Estado, Suprimento de fundos no valor de r$ 
4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais), para atender despesas de pe-
queno vulto, na ouvidoria Geral do Estado, o qual deverá observar a clas-
sificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza da despesa Valor (r$)

0403215088254 0101 339030 3.400,00

0403215088254 0101 339039 1.000,00

ii – ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do Suprimento de fundos de até 
60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
Prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 26 de janeiro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 754220

diÁria
.

Portaria Nº 46/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/95903, de 25 de janeiro de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de Sao fraNciSco do Pará/Pa, no dia 21/01/2022.

Portaria Nº objetivo

JoSENir GoNÇalVES NaSciMENTo, matrícula funcional nº5190800/1, 
cPf 282.130.502-82, coordenador do Núcleo, lotado no NUrMEc.

acompanhar a agenda do Governo, no referido 
município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 de janeiro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
*republicado por ter saído com incorreção no doe nº 34.844, de 
26/01/2022.

Protocolo: 754060

Portaria Nº 50/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/92162, de 24 de janeiro de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de caSTaNHal/Pa, no dia 26/01/2022.

servidor objetivo

NEWToN araGÃo dE MENEZES JÚNior, cPf 173.472.892-20, 
matrícula funcional nº 54183744/3, ocupante do cargo de assis-
tente operacional ii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a Secretaria Extraordinária de 
Produção, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 de janeiro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 51/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo n° 2022/94735, de 25 de janeiro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor a abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de BaiÃo/Pa, no período de 26 a 27/01/2022.

servidor objetivo

lEo VarGaS dorNEllES, cPf 301.194.482-20, matrícula fun-
cional n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do cerimonial, 

lotado na diretoria do cerimonial.

assessorar agenda Pública do Governo do Estado, no 
referido município.

ii- conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 de janeiro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 52/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/94691, de 25 de janeiro de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de BaiÃo/Pa, no período de 26 a 27/01/2022.

servidor objetivo

SaMUEl carValHo VEloSo, cPf 512.560.372-49, matrícula 
funcional nº 5947235/1, assistente operacional ii, lotado na 

diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico ao servidor da diretoria do cerimo-
nial, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 de janeiro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 754151

FÉrias
.

Portaria N°. 048/2022-ccG, de 26 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. 2022/99600, de 26/01/2022;
rESolVE:
coNcEdEr, 29 (ViNTE E NoVE) dias de férias regulamentares, ao servidor 
daYaN SEriQUE doS SaNToS, id. funcional nº. 5365465/3, para gozo no 
período de 03/03/2022 a 31/03/2022, interrompidas através da Portaria 
nº. 490/2021-crG, publicada no doE nº. 34.630, de 07/07/2021, referen-
te ao período aquisitivo 2019/2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 26 de Janeiro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
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Portaria N°. 049/2022-ccG, de 26 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. 2022/97508, de 25/01/2022;
rESolVE:
coNcEdEr, 29 (ViNTE E NoVE) dias de férias regulamentares, a servi-
dora KariNE TaKaNaSHi BaSEGGio, id. funcional nº. 5920477/4, para 
gozo no período de 04/03/2022 a 01/04/2022, interrompidas através da 
Portaria nº. 919/2021-crG, publicada no doE nº. 34.740, de 20/10/2021, 
referente ao período aquisitivo 2020/2021.
 rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 26 de Janeiro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N°. 047/2022-crG, de 26 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. 2022/98558, de 24/01/2022;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 28/01/2022, o gozo 
de férias da servidora SUElY Socorro PaNToJa da SilVa, id. funcional 
nº. 5945933/2, concedido por meio da Portaria nº. 980/2021-crG, publi-
cada no DOE Nº. 34.760, de 09/11/2021, ficando os dias interrompidos 
para gozo oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 de Janeiro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 754362

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

coNtrato
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato 
adMiNistratiVo N° 002/2021 – cMG.

objeto: o presente Termo aditivo vincula-se ao disposto no contrato admi-
nistrativo 002/2021 – cMG e seus anexos, tendo por objeto a prorrogação 
de 12 (doze) meses o prazo de vigência do referido contrato nº 002/2021-
cMG, com fulcro no art. 57, inciso ii, da lei federal 8.666/93, adesão à 
aTa de registro de Preço nº 005/2020 – TraNGoV (SEPlad/Pa), Parecer 
Jurídico 011/2022 – aSSJUr, PaE: 2021/1340538 – cMG.
Valor Global: r$: 266.400,00 (duzentos e sessenta e seis mil, e quatro-
centos reais).
dotação orçamentária:

atividade 8407 – operacionalização das ações administrativas;

Natureza da despesa 33.90.33.05 Passagens e despesas com locomoção /
locomoção Urbana;

funcional programática 04.122.1297.8407;
fonte do recurso 0101000000/0301000000 (recursos ordinários).

contratada: KGa dESENVolViMENTo E TEcNoloGia EirElli;
cNPJ: 24.784.257/0001-40;
ENd: sediada na rua libero Badaro, 293. coNJ c Sala c. cEP 01.009-907 
Bairro: centro. São Paulo SP. Endereço Eletrônico: ricardo@capitalbros.com.br;
Processo administrativo eletrônico: 2021/1340538 – cMG;
Vigência do Termo aditivo de Prorrogação de Prazo: os efeitos do presente 
Termo aditivo terá vigência por 12 (doze) meses, de 27 de janeiro de 2022 
a 26 de janeiro de 2023;
data da assinatura: 26 de janeiro de 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior- cEl QoPM - rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado.

Protocolo: 754094

sUPriMeNto de FUNdo
.

 eXtrato de Portaria Nº 004/2022 – sF/cMG, 
de 26 de JaNeiro de 2022

Suprido: JoNaS VilHENa cardoSo, Mf nº 6401646/2, assessor ad-
ministrativo ii; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 4.400,00; Elemento de despesa: 
33.90.39 (outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; fonte de recurso: 
0101/0301; ordenador de despesa: osmar Vieira da costa Junior, cEl QoPM.

Protocolo: 754316

Vice-GoVerNadoria do estado

.

.

.

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

eXtrato de coNtrato Nº 001/2022-GVG
contratante: GoVErNo do ESTado do Pará, por intermédio da VicE Go-
VErNadoria, órgão da administração direta, com sede na av. dr. freitas, 
2531, próximo à av. almirante Barroso - cEP: 66.087-812 – Belém – Pará 
– Brasil, inscrita no cNPJ sob o n° 03.760.025/0001-81.
contratado:  EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do ESTado do Pará – ProdEPa, Empresa Pública, com personali-
dade jurídica própria, constituída na forma da lei Estadual n. 5.460/88, 
inscrita sob o cNPJ n. 05.059.613/0001-18, com inscrição estadual n. 
15.271.0884, com sede à rodovia augusto Montenegro, km 10, centro 
administrativo do Estado, - icoaraci – Belém – Pará, cEP: 66820-000.
objeto: Prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação 
– TIC, conforme especificado em proposta comercial.
Justificativa: atender às demandas do órgão da Vice-Governadoria do Estado, es-
pecialmente no que tange aos serviços de informação e comunicação e internet.
data da Vigência: 21/01/2022 a 20/01/2023.
dotação orçamentária: Unidade orçamentária 32.101/Unidade Gestora 
32.0101:
Programa: 04.126.1508.8238
ação: 232242
Plano interno: 412.000.8238c;
Elemento de despesa 33.91.40;
fonte do recurso: 0101002877.
Valor global: r$ 80.402,04 (oitenta Mil, Quatrocentos e dois reais e Qua-
tro centavos).
data da assinatura: 20/01/2022
carloS alBErTo da SilVa alcaNTara
ordENador dE dESPESaS - GVG

Protocolo: 754230

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 34/2022-PGe.G. Belém, 26 de janeiro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunto administrativo, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
coNcEdEr, 07 (sete) dias de licença saúde à servidora amélia fatima 
ferreira Britto, identidade funcional nº 54189627/4, no período de 19.01 
a 25.01.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 754109

.

.

oUtras MatÉrias
.

Primeiro termo aditivo ao termo de cessão de Uso nº 001/2021- PGe
data da assinatura: 25/01/2021
objeto: Prorrogação da vigência do Termo de cessão de Uso nº 001/202-PGE
Vigência: 29/01/2022 a 29/01/2023
cessionário: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará
cNPJ/Mf nº 04.567.897/0001-90
Endereço: av. almirante Barroso, n° 3089, bairro Souza, cEP: 66613-710, Belém/Pa
ordenador: ricardo NaSSEr SEfEr, Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 753966

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

EXTraTo dE coNTraTo TEMPorário– SEac
ProcESSo N°: 2021/317401
ModalidadE dE adMiSSÃo: Temporário
oBJETo: contratação de servidores por tempo determinado através de 
PSS-001/2021.
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coNTraTaNTE: Secretaria Estratégica de Estado de articulação da cida-
dania – SEac
ViGÊNcia coNTraTUal: 10/01/2022 a 09/01/2023

coNtrato N° coNtratado carGo

016/2022 EdMilSoN alVES do carMo TEcNico EM GESTao cUlTUral

(*) cr caBaNaGEM
doTaÇÃo orÇaMENTária: Und. orçamentária: 76101 - Sec. Estratég. de 
Estado de articulação e cidadania
função: 08 - assistência Social Sub-função: 122 - administração Gera
l Programa: 1297 - Manutenção da Gestão
Proj. atividade: 8411 - operacionalização das ações de recursos Humanos
 Nat. despesa: 319004.11 – contratação por Tempo determinado Nat. 
Despesa: 319011.17 – Gratificação de Nível Superior
 Nat. despesa: 319016.29 – abono Salarial
Nat. despesa: 339046.02 – auxilio alimentação
 Nat. despesa: 339049.01 – auxilio Transporte
fonte recurso: 0101 - recursos ordinários
ação: 263073
Plano interno:  4120008411P
ordENador rESPoNSáVEl:
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 754179

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 56/2022- daF/sePLad de 26 de JaNeiro de 2022
a diretora de administração e finanças-SEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 1.667/2021-ccG de 10 
de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.762 de 11 de 
novembro de 2021 e as que lhe foram 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, e ainda,
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1392740, de 07 de dezembro de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
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 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas 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 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rESolVE:
1. dESiGNar o servidor lUaNa TaVEira doS SaNToS lEiTE, funcional 
nº. 5954771/2, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo, para a fun-
ção de fiscal e o servidor BiaNca fErrEira rocHa, id. funcional nº. 
5957619/2, ocupante do cargo de Secretária de diretoria, para a função 
de Suplente, devendo ser intermediador substituto entre a SEcrETaria dE 
ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e as empresas 
JEffErSoM ESTrUTUra Para EVENToS EirEli-EPP, contrato n.º 68/2021 
e Midia cENTEr SErViÇoS dE ProdUÇÃo MUSical, ciNEMaToGráfica 
E EVENToS EirEli, contrato n.º 69/2021.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 754131

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº058/2022-daF/sePLad, de 26 de JaNeiro de 2022
 a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
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° 2022/99344;
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JorGE aMErico SilVa PErEira, id. funcional 
nº1023/1, ocupante do cargo de agente de Portaria, lo tado na coordena-

doria de logística e Gestão, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 03 de fevereiro de 2022 a 4 de março de 2022, referente ao triênio de 
06/04/2013 a 05/04/2016 (2ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
JaNEiro dE 2022
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 754261

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 057/2022-daF/sePLad, de 26 de JaNeiro de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
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. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1322902 e, ainda, o lau-
do Médico nº. 85205,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 15 (quinze) dias de licença para Trata-
mento de Saúde à servidora GiSEllE alVES GUErra, id. funcional nº. 
57196992/1, ocupante do cargo de assistente administrativo/coorde-
nador, lotada na coordenadoria do Patrimônio Mobiliário, no período de 
03/11/2021 a 17/11/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
JaNEiro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 754245

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

eXtrato de editaL PreGÃo eLetrÔNico sePLad/srP Nº 04/2021
Processo nº 2020/972281
a Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad, comu-
nica que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, para registro 
de Preços, do tipo menor preço, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de ser-
viços de avaliação imobiliária individual dos bens pertencentes ao Estado 
do Pará, localizados no território paraense, conforme relação de imóveis e 
em consenso com as normas deste Edital e seus anexos.
daTa da aBErTUra: 10 de fevereiro de 2022.
Hora dE aBErTUra: 10:00h (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.comprasnet.gov.br
UaSG: 927843 - Secretaria de Estado de Planejamento e administração – 
SEPlad (Travessa do chaco, 2350, cEP. 66.093 - 542, Marco, Belém-Pa)
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: Será a partir da disponibilização do Edital 
no coMPraSNET, em conformidade com a legislação em vigor.
a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras do Governo fe-
deral - coMPraSNET, no endereço www.comprasnet.gov.br (www.compras-
governamentais.gov.br) e no Portal Eletrônico de compras do Governo do 
Estado do Pará - coMPraSPará, no endereço www.compraspara.pa.gov.br.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 754010

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 055/2022-daF/sePLad, de 26 de JaNeiro de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
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. 2022/98034,
rESolVE:
iNTErroMPEr, a contar de 26/01/2022, por necessidade de serviço, o 
gozo de férias, concedido por intermédio da PorTaria Nº 1169/2021 – daf/
SEPlad de 03/12/2021, publicada no doE nº.34.786 de 06/12/2021, à servidora 
JoSilENE corrEa lEao, id. funcional nº 5945699/1, ocupante do cargo de 
assessor administrativo, lotada na coordenadoria de logística e Gestão.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
JaNEiro dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 754164

Portaria Nº 12, de 26 de JaNeiro de 2022 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) 
nº 2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamen-
tária e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2022 e, 
considerando o(s) decreto(s) n° 2142, de 26/01/2022.
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rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 12, de 26 de JaNeiro de 2022

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/

GrUPo de desPesa/
sUBGrUPo de 

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

faPESPa
outras despesas 

correntes 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

despesas ordinárias
 6301 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

iTErPa
outras despesas 

correntes 105.830,50 0,00 0,00 0,00 105.830,50

reforma
 0661 105.830,50 0,00 0,00 0,00 105.830,50

SEdaP
investimentos 1.074.603,84 0,00 0,00 0,00 1.074.603,84

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0306 29.098,84 0,00 0,00 0,00 29.098,84
 6301 23.020,00 0,00 0,00 0,00 23.020,00

outras despesa de 
investimentos

 0301 1.022.485,00 0,00 0,00 0,00 1.022.485,00
outras despesas 

correntes 927.515,00 0,00 0,00 0,00 927.515,00

despesas ordinárias
 0301 927.515,00 0,00 0,00 0,00 927.515,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 26.528.024,12 0,00 0,00 0,00 26.528.024,12

obras e instalações
 0301 1.685.543,04 0,00 0,00 0,00 1.685.543,04
 0306 552.671,09 0,00 0,00 0,00 552.671,09

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0301 24.289.809,99 0,00 0,00 0,00 24.289.809,99
SETraN

investimentos 11.394.652,00 0,00 0,00 0,00 11.394.652,00
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0301 11.394.652,00 0,00 0,00 0,00 11.394.652,00

PolÍTica Social
fund. Santa casa

investimentos 242.874,72 0,00 0,00 0,00 242.874,72
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0661 233.168,72 0,00 0,00 0,00 233.168,72

reforma
 0669 9.706,00 0,00 0,00 0,00 9.706,00

outras despesas 
correntes 5.029.567,05 0,00 0,00 0,00 5.029.567,05

contrato Estimativo
 0661 169.248,94 0,00 0,00 0,00 169.248,94
 0669 4.860.318,11 0,00 0,00 0,00 4.860.318,11

Hol
investimentos 1.524.900,00 0,00 0,00 0,00 1.524.900,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0330 1.524.900,00 0,00 0,00 0,00 1.524.900,00

outras despesas 
correntes 997.295,60 121.267,71 0,00 0,00 1.118.563,31

despesas ordinárias
 0661 0,00 121.267,71 0,00 0,00 121.267,71
 0669 997.295,60 0,00 0,00 0,00 997.295,60

SESPa
investimentos 52.727.884,00 0,00 0,00 0,00 52.727.884,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 571.200,00 0,00 0,00 0,00 571.200,00
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0301 52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000.000,00

reforma
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 156.684,00 0,00 0,00 0,00 156.684,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

SEEl
outras despesas 

correntes 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00

despesas ordinárias
 0301 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

fUNPGE
investimentos 220.000,29 0,00 0,00 0,00 220.000,29

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

ProViSÃo rEcEBida 
do(a) PGE

 0340 120.000,29 0,00 0,00 0,00 120.000,29
reforma

ProViSÃo rEcEBida 
do(a) PGE

 0340 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
outras despesas 

correntes 1.650.192,00 0,00 0,00 0,00 1.650.192,00

despesas ordinárias
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) PGE
 0340 1.650.192,00 0,00 0,00 0,00 1.650.192,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
2.002.118,84 0,00 0,00 0,00 2.002.118,84

SEdaP
 0301 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 1.950.000,00
 0306 29.098,84 0,00 0,00 0,00 29.098,84
 6301 23.020,00 0,00 0,00 0,00 23.020,00

ciência, Tecnologia 
e inovação 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

faPESPa
 6301 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

1.988.214,13 0,00 0,00 0,00 1.988.214,13

SEdoP
 0301 1.435.543,04 0,00 0,00 0,00 1.435.543,04
 0306 552.671,09 0,00 0,00 0,00 552.671,09

Esporte e lazer 1.125.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.125.000,00
SEdoP

 0301 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00
SEEl

 0301 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00

Governança 
Pública 2.101.022,79 0,00 0,00 0,00 2.101.022,79
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fUNPGE
ProViSÃo rEcE-
Bida do(a) PGE

 0340 1.870.192,29 0,00 0,00 0,00 1.870.192,29
iTErPa

 0661 105.830,50 0,00 0,00 0,00 105.830,50
SEdoP

 0301 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00
Manutenção da 

Gestão 11.394.652,00 0,00 0,00 0,00 11.394.652,00

SETraN
 0301 11.394.652,00 0,00 0,00 0,00 11.394.652,00

Saúde 84.812.331,36 121.267,71 0,00 0,00 84.933.599,07
fund. Santa casa

 0661 402.417,66 0,00 0,00 0,00 402.417,66
 0669 4.870.024,11 0,00 0,00 0,00 4.870.024,11

Hol
 0661 0,00 121.267,71 0,00 0,00 121.267,71
 0669 997.295,60 0,00 0,00 0,00 997.295,60

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0330 1.524.900,00 0,00 0,00 0,00 1.524.900,00
SEdoP

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0301 24.289.809,99 0,00 0,00 0,00 24.289.809,99
SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 727.884,00 0,00 0,00 0,00 727.884,00
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0301 52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000.000,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

0103 - fES - recursos 
ordinários 727.884,00 0,00 0,00 0,00 727.884,00

0301 - recursos ordinários 92.320.005,03 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 95.320.005,03

0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
581.769,93 0,00 0,00 0,00 581.769,93

0330 - operações de crédito 
internas 1.524.900,00 0,00 0,00 0,00 1.524.900,00

0340 - recursos Próprios do 
fundo Especial da Procurado-

ria Geral do Estado
1.870.192,29 0,00 0,00 0,00 1.870.192,29

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
508.248,16 121.267,71 0,00 0,00 629.515,87

0669 - SUS / Servicos 
Produzidos 5.867.319,71 0,00 0,00 0,00 5.867.319,71

6301 - recursos de contra-
partida de convênios 23.020,00 30.000,00 0,00 0,00 53.020,00

ToTal 103.423.339,12 1.151.267,71 1.000.000,00 1.000.000,00 106.574.606,83

Portaria Nº 13, de 26/01/2022 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 
2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 721.200,00 (Setecentos e Vinte e Um Mil, duzentos reais), 
na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) 
orçamentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.292, de 19 de 
julho de 2021 - ldo 2022, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

151011339215038421 - SEcUlT 0101 339039 150.000,00
901011030215078289 - fES 0103 444042 571.200,00

ToTal 721.200,00

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

151011339215038421 - SEcUlT 0101 335041 150.000,00
901011030215078289 - fES 0103 449052 571.200,00

ToTal 721.200,00

iii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 754353

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior da carreira PoLiciaL de deLeGado de PoLÍcia 

ciViL - dPc
coNcUrso PÚBLico c - 206

editaL Nº 40/2021-sePLad/PcPa, 26 de JaNeiro de 2022
6 ª  r e t i F i c a Ç Ã o

e d i t a L  d e  a B e r t U r a  d o  c o N c U r s o  P Ú B L i c o 
c - 2 0 6

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso das atribui-
ções legais, e em conformidade com a lei complementar n º 141 de 16 de 
dezembro de 2021, tornam pública a 6ª Retificação do Edital de Abertura 
c-206, para provimento de vagas em cargos de nível superior da carreira 
de delegado de Polícia civil – dPc, conforme segue:
art. 1º ficam rETificadoS os subitens 17.1, 18.10.1, 18.11.1, alínea 
“a” e 18.10.4 do edital de abertura c-206, que passam a ter a seguinte 
redação:
17.1 Será classificado na primeira fase do concurso público o candidato que 
obtiver os parâmetros, pontuação e classificação mínimas exigidas para a 
aprovação nas respectivas subfases, nos termos deste edital, elencadas 
nos subitens 1.3.1.1 a 1.3.1.5 deste Edital.
18.10.1 os candidatos aprovados na primeira fase do concurso público 
serão convocados para a apresentação dos documentos necessários para a 
matrícula no Curso de Formação, segundo a ordem de classificação.
18.10.4 Se, ao término do período de apresentação dos documentos ne-
cessários para a matrícula no curso de formação, algum candidato clas-
sificado para a segunda etapa desistir, não comparecer ou não apresen-
tar a documentação de acordo com o previsto neste Edital, a academia 
de Polícia civil deverá convocar o(s) candidato(s) subsequente(s), para a 
apresentação dos documentos e efetivação de sua matrícula, respeitado o 
prazo de até dois dias antes do início do curso de formação.
18.11.1 
a) ser aprovado e classificado na primeira fase do concurso público;
art. 2º ficam iNclUÍdoS os subitens 18.1.1.1, 18.8.1 e 18.8.2 no Edital 
de abertura c-206, conforme segue:
18.1.1.1 os candidatos aprovados e não convocados na forma do subitem 
18.1.1, poderão ser convocados para matrícula no curso de formação, 
em outra turma, durante o prazo de validade do concurso e observada a 
ordem de classificação na primeira etapa do certame, conforme critérios 
de conveniência e oportunidade da administração Pública e disponibilidade 
orçamentária e financeira.
18.8.1 A classificação final do candidato de que trata o subitem 18.8 se 
dará por turmas.
18.8.2 a nota obtida no curso de formação será obedecida para efeito de 
lotação dos candidatos aprovados na mesma turma.
art. 3º ficam EXclUÍdoS do edital de abertura c-206 os subitens 18.1.3 
e 18.10.5.
art. 4º Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 754346

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N.º 012 de 26 de JaNeiro de 2022.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado - ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 24 de janeiro 
de 2019, publicado no Diário Oficial n.º 33.790 de 25 de janeiro de 2019.
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rESolVE:
i - formalizar a concessão de licença para Tratamento de Saúde nos perío-
dos abaixo citados, de acordo com o art. 81, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 
para o servidor SEVEriNo doS rEiS VEiGa, matrícula nº 3151859/1, cPf 
nº 128.828.522-15, ocupante da função aUX. dE oPEraÇÕES GráficaS B.

Processo do Pae Nº LaUdo MÉdico PerÍodo de aFastaMeNto

2021/1072338 84837 13/09/2021 a 05/10/2021

2021/1309491 84975 05/11/2021 a 09/11/2021

registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra
Presidente

Protocolo: 754091

FÉrias
.

Portaria Nº 013 de 26 de JaNeiro de 2022.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado, no uso de suas atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de junho 
de 2021, publicado no Diário Oficial de nº 34.602 de 02 de junho de 2021, 
resolve:
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor aroldo 
carNEiro, matrícula nº 80844983/5, diretor administrativo e financeiro, 
GEP-daS-011.5, referente ao período aquisitivo 2021-2022, no período de 
01 de março à 30 de março de 2022, com retorno de suas atividades em 
01 de abril de 2022.
registre-se, publique-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra
Presidente

Protocolo: 754100

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 040 de 26 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 o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/16245 
(PaE), de 05/01/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor leonardo do Nascimento lima, matrícula nº 
5894233/9, ocupante da função de Técnico de administração e finanças, a 
viajar a cidade de Maceió/al, no período de 09/02/2022 a 12/02/2022, a 
fim de participar da 72ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Diri-
gentes dos regimes Próprios de Previdência Social – coNaPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 26 de janeiro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 754058

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 039 de 26 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 dos Processos administrativos Eletrônicos n° 
2022/56838 e n° 2022/61818, de 14/01/2022 e 17/01/2022, que dispõem 
sobre exoneração e nomeação de servidor.
rESolVE:
i - EXoNErar, a pedido, o servidor JoSEff dE liMa EValdT, matrícula 
nº 5901461/3, do cargo em comissão de Gerente, lotado na diretoria de 
Previdência, código GEP-daS-011-3, a contar de 17 de janeiro de 2022.
ii – NoMEar roSiNEY MaGNo PErEira, para exercer o cargo em comissão 
de Gerente, lotado na diretoria de Previdência, código GEP-daS-011-3, a 
contar de 17 de janeiro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 26 de janeiro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 754057

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº. 015 de 24 de Janeiro de 2022.
a dirETora GEral iNTEriNa da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações; e;
coNSidEraNdo o Processo n° 2022/86073,
rESolVE:
rEVoGar, a contar de 01/11/2021 a PorTaria Nº 177 de 25/11/2020, 
publicada no doE nº 34.422 de 01/12/2020 que designou o servidor 
carloS aUGUSTo daS MErcÊS MacHado, matrícula nº 3219151/1, 
ocupante do cargo de contador, para desempenhar a função de agente 
Publico de controle – aPc, nesta EGPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE
diretora Geral interina.

Protocolo: 754143
extrato de Portaria Nº 010 de 10 de Janeiro de 2022.
Processo: 2022/22202
Nome: EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
Matrícula: 5650267/2
cargo: Especialista em Educação classe i
lotação anterior: Gabinete da direção Geral
local atual: coordENadoria dE GESTÃo dE PESSoa - caGEP.
data: a contar de 14/12/2021.

Protocolo: 754145

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

GaBiNete do secretÁrio
Portaria Nº 073 de 25 de JaNeiro de 2021
o Secretário de Estado da fazenda, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e
considerando os termos do processo nº 2022/13610.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor aNdrE carValHo SilVa, id func nº 54190487/2, 
auditor fiscal de receitas Estaduais, para responder pela diretoria de 
Tributação, no período de 01/11/2021 a 30/10/2022, por motivo de 
ausência autorizada, pela PorTaria Nº 661 de 22/09/2021, publicada no 
doE nº 34.708 de 23/09/2021, da titular SiMoNE crUZ NoBrE, id func 
nº 5486408/1.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 754218
diretoria de adMiNistraÇÃo

Portaria Nº 154 de 25 de JaNeiro de 2022
coNcEdEr, 30 (Trinta) dias de férias regulamentares no mês Março/2022 
aos servidores deste órgão conforme discriminado abaixo:
r E S o l V E:
diretoria do tesoUro estadUaL
Matrícula Nome  Período aquisitivo  fração  Período Gozo
05596238 Suely do Socorro Nunes Monteiro  07/02/2021 - 06/02/2022  1°  01/03/2022 - 10/03/2022
JULGadoria de PriMeira iNstÂNcia
05706475 ana claudia Mendonca Ponte Souza  13/05/2020 - 12/05/2021  1°  01/03/2022 - 30/03/2022
escoLa FaZeNdÁria
00123242 Priscila Maria Passos da fonseca  15/03/2021 - 14/03/2022  1°  15/03/2022 - 13/04/2022
coordeNaÇÃo de assUNtos FaZeNdÁrios estratÉGicos
57202219 angelica de Jesus c Queiroz furtado  10/03/2021 - 09/03/2022  1°  14/03/2022 - 23/03/2022
coNsULtoria JUrÍdica
00003123 Eduardo antonio cunha Bastos  15/03/2021 - 14/03/2022  1°  16/03/2022 - 30/03/2022
diretoria de triBUtaÇÃo
05914721 antonio Manoel de Souza Junior  29/07/2020 - 28/07/2021  1°  07/03/2022 - 18/03/2022
diretoria de arrecadaÇÃo e iNForMaÇÕes FaZeNdÁrias
05914716 alexandre costa Nascimento  29/07/2020 - 28/07/2021  1°  02/03/2022 - 16/03/2022
05895006 Jose dias de carvalho Zurutuza  08/03/2021 - 07/03/2022  1°  08/03/2022 - 06/04/2022
05128900 frederico do Nascimento Paiva  11/05/2020 - 10/05/2021  1°  01/03/2022 - 30/03/2022
05607949 Paulo roberto de N Barbosa Sotao  19/02/2021 - 18/02/2022  1°  01/03/2022 - 30/03/2022
05888281 Vitor Hugo Galvao Vieira  29/07/2020 - 28/07/2021  1°  02/03/2022 - 31/03/2022
diretoria de FiscaLiZaÇÃo
00715948 ana Tereza de Moura lima  01/03/2021 - 28/02/2022  1°  07/03/2022 - 05/04/2022
diretoria de adMiNistraÇÃo
05361281 rilton Haroldo Santos regateiro  28/02/2021 - 27/02/2022  1°  01/03/2022 - 30/03/2022
05946290 ana Paula Barbosa de c azevedo  17/12/2020 - 16/12/2021  1°  03/03/2022 - 01/04/2022
05948239 danielly de Souza dinelly  15/02/2021 - 14/02/2022  1°  02/03/2022 - 16/03/2022
coordeNaÇÃo eXec. reG.de adM. triB./NÃo triBUtÁria de BeLÉM
05914955 rafael carlos camera  29/07/2020 - 28/07/2021  1°  03/03/2022 - 21/03/2022
05619742 Eduardo antonio Bastos Santos  22/03/2021 - 21/03/2022  1°  23/03/2022 - 01/04/2022
05570301 Sergio otavio contente fernandes  26/11/2020 - 25/11/2021  1°  04/03/2022 - 02/04/2022
05570409 roselia Moreira Pontes  26/11/2020 - 25/11/2021  1°  02/03/2022 - 16/03/2022
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05279941 isaias frota Evangelista  18/09/2020 - 17/09/2021  1°  03/03/2022 - 12/03/2022
coordeNaÇÃo eXec. reG.de adM. triB./NÃo triBUtÁria de castaNHaL
03085210 roberto leal folha  01/10/2020 - 30/09/2021  1°  01/03/2022 - 30/03/2022
05596246 ioane catarina costa de Souza  31/01/2021 - 30/01/2022  1°  01/03/2022 - 30/03/2022
02007886 Maria de lourdes da luz oliveira  04/12/2020 - 03/12/2021  1°  01/03/2022 - 30/03/2022
coordeNaÇÃo eXec. reG.de adM.triB./NÃo triBUtÁria de MaraBÁ
05225922 Juvenir Sergio  02/01/2020 - 01/01/2021  1°  01/03/2022 - 30/03/2022
04002954 oziel Souza lima  01/01/2021 - 31/12/2021  1°  01/03/2022 - 30/03/2022
05128501 Pedro da Silva anaisse  11/05/2020 - 10/05/2021  1°  01/03/2022 - 30/03/2022
coordeNaÇÃo eXec.reG.de adM.triB./NÃo triBUtÁria de aBaetetUBa
03246132 francisco carlos Prado da Silva  20/12/2019 - 19/12/2020  1°  01/03/2022 - 30/03/2022
05596190 Joao Batista Portugal Pantoja  20/01/2021 - 19/01/2022  1°  01/03/2022 - 30/03/2022
coordeNaÇÃo eXec.reG.de adM.triB./NÃo triBUtÁria de ParaGoMiNas
03248526 Paulo Sergio Pinto debs  14/03/2021 - 13/03/2022  1°  15/03/2022 - 29/03/2022
coordeNaÇÃo eXec.reG.de adM.triB./NÃo triBUtÁria de MaritUBa
03249760 Maria Tereza ferreira de oliveira  14/03/2021 - 13/03/2022  1°  14/03/2022 - 12/04/2022
00045225 Jorge Tadeu ferreira de lima  27/11/2020 - 26/11/2021  1°  01/03/2022 - 30/03/2022
05539404 ana Suely Maia de oliveira  26/11/2020 - 25/11/2021  1°  01/03/2022 - 30/03/2022
05151902 daniel Tadeu figueiredo  15/10/2020 - 14/10/2021  1°  01/03/2022 - 30/03/2022
coordeNaÇÃo eXec. esPeciaL de adM.triB. de GraNdes coNtriBUiNtes
00052680 Marina Santos da costa  27/11/2020 - 26/11/2021  1°  01/03/2022 - 30/03/2022
coordeNaÇÃo eXec. esPeciaL de adM.triB. de sUBst. triBUtÁria
05607973 inete Guedes alves  02/03/2021 - 01/03/2022  1°  07/03/2022 - 16/03/2022
05588286 lucinda Pinheiro de Sousa  26/11/2019 - 25/11/2020  1°  14/03/2022 - 23/03/2022
05914756 Edimar Santos do Nascimento  29/07/2020 - 28/07/2021  2°  08/03/2022 - 18/03/2022
coordeNaÇÃo eXecUtiVa de coNtroLe de Mercadorias eM trÂNsito
03250342 Marluce Galucio farias de oliveira  17/02/2021 - 16/02/2022  1°  01/03/2022 - 30/03/2022
00054488 açucena Maria Sousa duailibe  10/03/2021 - 09/03/2022  1°  16/03/2022 - 14/04/2022
05701163 reginaldo de Souza lima  14/01/2021 - 13/01/2022  1°  01/03/2022 - 15/03/2022
05185726 francisco correa dantas  01/03/2021 - 28/02/2022  1°  01/03/2022 - 30/03/2022
coord. eXec. de coNtroLe Mercadoria eM traNs. do itiNGa
05255171 charles Johnson da Silva alcantara  01/10/2020 - 30/09/2021  1°  03/03/2022 - 01/04/2022
02002019 Silvio roberto Ventura lopes  01/10/2020 - 30/09/2021  1°  03/03/2022 - 01/04/2022
05914801 Michel Bacciotti leite  29/07/2019 - 28/07/2020  1°  03/03/2022 - 01/04/2022
coord. eXec de coNtroLe Mercadoria eM traNs. do araGUaia
05117372 Gideao Batista Bezerra de oliveira  21/02/2021 - 20/02/2022  1°  01/03/2022 - 30/03/2022
03247716 Maria Elma correa da costa  22/01/2021 - 21/01/2022  1°  01/03/2022 - 30/03/2022
coord. eXec. de coNtroLe Mercadoria eM traNs. do GUrUPi
03250130 raimunda de fatima Marques  02/01/2021 - 01/01/2022  1°  01/03/2022 - 30/03/2022
03248046 Norma Suely dos Santos Mota  01/03/2021 - 28/02/2022  1°  01/03/2022 - 30/03/2022
coord. eXec. de coNtroLe Mercadoria eM traNs. da serra do cacHiMBo
03248372 Edir Pinheiro correa  14/03/2019 - 13/03/2020  1°  18/03/2022 - 16/04/2022
coord. eXec. de coNtroLe Mercadoria eM traNs.de Portos e aeroPortos
00054194 antonio Eduardo Pereira da cunha  01/03/2021 - 28/02/2022  1°  01/03/2022 - 30/03/2022
05570050 George Tavares dos Santos  26/11/2020 - 25/11/2021  1°  03/03/2022 - 01/04/2022
05573440 Joaquim Tarrio dos Santos  26/11/2020 - 25/11/2021  1°  01/03/2022 - 30/03/2022
05914744 daniel Batista Paniago de Miranda  29/07/2020 - 28/07/2021  1°  01/03/2022 - 30/03/2022
coord. eXec. de coNtroLe Mercadoria eM traNs.de caraJÁs
05413370 francisco de assis f de oliveira  17/02/2021 - 16/02/2022  1°  02/03/2022 - 31/03/2022
03247929 ana cristina Souto da Silva  01/03/2021 - 28/02/2022  1°  02/03/2022 - 31/03/2022
coord. eXec. de coNtroLe Mercadoria eM traNs.de caraJÁs
03247902 Janio da Silva lira  07/02/2021 - 06/02/2022  1°  02/03/2022 - 31/03/2022
aNidio MoUTiNHo da coNcEicao
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 754202

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 4º
contrato: 076/2020/SEfa.
data da assinatura: 17/01/2022.
Justificativa: Com fundamento no Art. 65, I, “a” da Lei nº 8.666/93 e 
na Manifestação nº 016/2022/coNJUr/SEfa, o presente Termo aditivo ao 
contrato no 076/2020/SEFA, que tem por finalidade a substituição de ser-
viços na obra de reforma e ampliação da unidade oEaT-ananindeua, sem 
alteração de valor.
contratado: cÍrio coNSTrUTora E SErViÇoS lTda, inscrita no cNPJ/Mf 
nº 08.645.489/0001-60.
Endereço: avenida Senador lemos, nº 791, Edifício Síntese Plaza, sala 
1305, Bairro: Umarizal, Belém/Pa, cEP. 66.050-005.
ordenador, em exercício: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 754037

.

.

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho da conceição
diretor  de administração
PorTaria Nº156 de 25 de janeiro de 2022 autorizar 1/2  diárias ao servi-
dor HEraldo rodriGUES dE SoUZa, nº 0518646301, MoToriSTa, co-
ord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE caraJáS, objetivo 
de conduzir veículo para realizar entrega de bens móveis, no período de 
24.01.2022, no trecho Marabá - São Geraldo do araguaia - Marabá.
PorTaria Nº157 de 25 de janeiro de 2022 autorizar 1/2  diária a servido-
ra SoNia criSTiNa MarQUES SilVa, nº 0324588801, aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.
dE caraJáS, objetivo de realizar entrega de bens móveis, no período de 
24.01.2022, no trecho Marabá - São Geraldo do araguaia - Marabá.

PorTaria Nº153 de 25 de janeiro de 2022 autorizar 16 e 1/2  diárias ao 
servidor raiMUNdo MElo carNEiro, nº 0512898601, fiScal-c, coor-
dENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, 
objetivo de participar de trabalho itinerante na cEcoMT iTiNGa, no perí-
odo de 31.01.2022 à 16.02.2022, no trecho Belém - dom Eliseu - Belém.

Protocolo: 753985

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de iNtiMaÇÃo
a secretária-geral da Julgadoria de 1ª instância da Secretaria de Es-
tado da fazenda faZ SaBEr ao sujeito passivo TiM S.a., inscrição Es-
tadual nº 15.208.486-0, que o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 
352020510001311-1 foi declarado NULO, em decisão definitiva, com base 
na lei Estadual nº 6.182/98.
Belém (Pa), 26 de janeiro de 2022.
aNa KáTia NaSciMENTo da PaZ SarMENTo
Secretária-Geral da Julgadoria de 1ª instância

Protocolo: 753946

oUtras MatÉrias
.

atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁ-
rios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna público as datas de julgamento dos recurso s abai-
xo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
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. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:
seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 01/02/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 17990, aiNf nº 
042016510010228-4, contribuinte J P l dE araUJo EirEli, insc. Estadual 
nº. 15268992-3
Em 01/02/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17884, aiNf nº 
092016510001848-6, contribuinte lc coMErcio E SErVicoS EirEli - 
ME, insc. Estadual nº. 15310389-2
Em 01/02/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18998, aiNf nº 
092018510000073-5, contribuinte cETEPa - coMErcio E SErVicoS dE 
ProdUToS Para SaUdE lTda, insc. Estadual nº. 15246710-6, advogado: 
BrUNo BaNdEira fErrEira, oaB/Pa-19999,
Em 01/02/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19318, aiNf nº 
092021510000204-0, contribuinte BEla ViSTa coMErcio dE MadEiraS 
lTda, insc. Estadual nº. 15469332-4
acÓrdÃos
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
acÓrdÃo N. 8258 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 15853 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 012015510001045-4). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo. EMENTa: iTcd. doaÇÃo. aUSÊNcia dE rEcolHiMENTo. 
aUTUaÇÃo coM BaSE NaS dEclaraÇÕES do irPf. Parcial ProcEdÊN-
cia. 1. devem ser excluídos do crédito tributário os valores comprova-
damente indevidos. 2. deixar de recolher o imposto sobre a Transmissão 
causa Mortis e doação de Quaisquer Bens ou direitos - iTcd, no prazo 
fixado pela legislação, apurado na Declaração de Imposto de Renda Pessoa 
física prestada pelo donatário, constitui infração à legislação tributária e 
sujeita o contribuinte à penalidade legalmente prevista. 3. recurso conhe-
cido e parcialmente provido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo 
do dia: 17/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 24/01/2022.

Protocolo: 754173

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
diÁrio oFiciaL Nº 34.838  dia: 20.01.2022
ProtocoLo Nº 752188
terMo aditiVo Nº: 01
coNtrato Nº: 108/2020
objeto do contrato oriundo de credenciamento: Prestação de serviço re-
lativo à cobrança de natureza extrajudicial para recuperação de créditos 
vencidos oriundos de operações de crédito inadimplidas, sem caráter de 
exclusividade, de acordo com a necessidade e sem qualquer vínculo em-
pregatício entre o contratante e os empregados da contratada.
Modalidade da contratação: credenciamento Nº 002/2020
Valor Global Estimado do credenciamento que possui 44 credenciadas de 
até: r$ 4.800.000,00 (Quatro milhões e oitocentos mil reais) – limite glo-
bal máximo e uno para todas as empresas credenciadas.
Valor Pago na Última Vigência: r$-12.344,13
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência
data de assinatura do aditivo: 07.01.2022
Vigência do aditivo: 11.01.2022 a 10.01.2023
fundamento legal do aditivo: art. 71 da lei no 13.303/2016
contratado: M.S. MENEZES rEcUPEraÇÃo dE crÉdiToS lTda EPP
Endereço: rua cicero dantas, 422 Bairro: Ponto central
cEP:  44.075-105  feira de Santana/Ba
Telefone: (75) 3612-6800
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello

Protocolo: 754240
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errata de PUBLicaÇÃo
diÁrio oFiciaL Nº 34.838  dia: 20.01.2022
ProtocoLo Nº 752194
terMo aditiVo Nº: 01
coNtrato Nº: 008/2021
objeto do contrato oriundo de credenciamento: Prestação de serviço re-
lativo à cobrança de natureza extrajudicial para recuperação de créditos 
vencidos oriundos de operações de crédito inadimplidas, sem caráter de 
exclusividade, de acordo com a necessidade e sem qualquer vínculo em-
pregatício entre o contratante e os empregados da contratada.
Modalidade da contratação: credenciamento Nº 002/2020
Valor Global Estimado do credenciamento que possui 44 credenciadas de 
até: r$ 4.800.000,00 (Quatro milhões e oitocentos mil reais) – limite glo-
bal máximo e uno para todas as empresas credenciadas.
Valor Pago na Última Vigência: r$-0,00
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência
data de assinatura do aditivo: 07.01.2022
Vigência do aditivo: 11.01.2022 a 10.01.2023
fundamento legal do aditivo: art. 71 da lei no 13.303/2016
contratado: T&a aSSESSoria fiNaNcEira E coBraNÇa EirEli
Endereço: rua Jerônimo coelho, n° 293, Sala 402, 701 e 702
Bairro: centro
cEP:  88.010-030 florianópolis/Sc
Telefone: (48) 3202-7029
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello

Protocolo: 754249

coNtrato
.

contrato Nº: 008/2022
objeto: Transferência de recurso a título de patrocínio, destinados à reali-
zação de evento denominado caMPEoNaTo ParaENSE dE fUTEBol 2022 
– ParaZÃo BaNPará 2022.
Valor Total do Patrocínio: r$-5.193.500,00 (cinco milhões, cento e noven-
ta e três mil e quinhentos reais)
data de assinatura: 20.01.2022
Vigência: 20.01.2022 à 19.08.2022
fundamento: inexigibilidade de licitação nº 004/2022 - artigo 30 da lei 
nº 13.303/2016 c/c art. 9º, item 3, § 1º, c, do regulamento de licitações 
e contratos do Banpará e demais legislações aplicáveis.
contratado: fEdEraÇÃo ParaENSE dE fUTEBol - fPf
Endereço: rua Paes de Souza, nº 424 – Bairro: Guamá
cEP: 66075-020  Belém/Pa
Telefone: (91) 32593011
ordenador responsável:  ruth Pimentel Mello

Protocolo: 754095

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo Nº:  02
contrato Nº:  014/2019
objeto do contrato: aquisição de Solução de auditoria, Gestão e controle 
de acessos Privilegiados, com garantia de no mínimo 24 meses, para im-
plantação no Banpará, incluindo a prestação dos serviços de 2.000 (duas 
mil) horas de orientação técnica e capacitação técnica formal a serem uti-
lizadas sob demanda.
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 040/2018
data de assinatura do aditivo: 25.01.2021
Vigência do aditivo: 31.01.2022 a 30.01.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de Vigência e inclusão de cláusula da res-
cisão antecipada
fundamento legal do aditivo: artigo 37, XXi da cf e artigo 57, inc. ii da 
lei nº 8.666/93
Valor Total do aditivo: r$ 324.050,00 (Trezentos e vinte e quatro mil e 
cinquenta reais)
contratado: aSPEr TEcNoloGia - rio dE JaNEiro lTda.
Endereço:  av. das américas, Nº 3.434, Bloco 4, Salas 522 a 524 – Bairro: 
Barra da Tijuca
cEP: 22640-102  rio de Janeiro/rJ
Telefone: (21) 2186-7594
ordenador responsável:  ruth Pimentel Mello

Protocolo: 754129

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 110 de 25 de JaNeiro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 199, 201 e 202 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo 2021/746489;
coNSidEraNdo a solicitação no ofÍcio Nº 08/2022/cPS/Nc/SESPa de 25 
de janeiro de 2022, a qual solicita a publicação da portaria de recondução, 
para que se concluam as investigações referentes ao supramencionado;

rESolVE:
i - dETErMiNar a continuidade dos trabalhos relativos a SiNdicÂNcia 
adMiNiSTraTiVa, a qual apura a prestação de serviço sem cobertura con-
tratual, nos termos do 199; art. 201 e 202 da lei Estadual nº 5.810/1994.
ii - reconduzir o prazo de validade da comissão Especial por mais 30 
(trinta) dias;
iii - deliberar que a comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-
se exclusivamente aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se dire-
tamente à autoridade e órgãos da administração Pública ou proceder às 
diligências necessárias à instrução processual.
iV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descon-
tinuidade nos trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 25 de janeiro de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 754318
Portaria N° 0048 de 26 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 dos PaE´s nº 2022/34548 e 2022/34601.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora faBÍola PaiVa riBEiro, matrícula nº 57197952/1, 
lotada no 7º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, para responder pelo cargo co-
missionado de cHEfE dE diViSÃo dE ENdEMiaS dE cENTro rEGioNal/ 
daS-3, no período de 05.01.2022 a 03.02.2022, em substituição a titular 
TáSSia caMila dE SoUZa PiNHEiro, matrícula nº 5933134/4, que se 
encontra em gozo de licença Maternidade.
Portaria N° 0049 de 26 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 dos PaE´s nº 2022/34548 e 2022/34601.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora riTa dE cáSSia PaMPloNa BElTrÃo, matrícula 
nº 5082250/1, lotada no 7º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, para respon-
der pelo cargo comissionado de cHEfE dE diViSÃo dE ENdEMiaS dE 
cENTro rEGioNal/ daS-3, no período de 04.02.2022 a 03.07.2022, em 
substituição a titular TáSSia caMila dE SoUZa PiNHEiro, matrícula nº 
5933134/4, que se encontra em gozo de licença Maternidade.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
26.01.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 754320
Portaria Nº 1129 de 22 de deZeMBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, em exercício, no uso das atribui-
ções 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,bem como o teor 
dos processos de n° 2021/1464475.
coNSidEraNdo o que dispõe o decreto Estadual nº. 1.338 de 31/07/2015 
art. 34-a, em observância aos arts. 32 a 34 da lei nº. 5.810/94, que dis-
põe obre o cumprimento do estágio probatório de servidor público civil, 
ocupante de cargo de provimento efetivo;
CONSIDERANDOainda, o parecer conclusivo final apresentado pela 
comissão Especial de avaliação de desempenho – cESad/11º crS, 
instituída pela PorTaria Nº 721 de 14.08.2014.
rESolVE:
HoMoloGar, avaliação de desempenho do Estágio Probatório, do(a) ser-
vidor(a) relacionado(a) abaixo, considerando(a) apto(a) para exercer o 
cargo, com o conceito obtido de acordo com o seu respectivo processo.

MatrÍcULa NoMe carGo LotaÇÃo coNceito

5322537/1 JoSE BErNardo rUfiNo 
MaToS MÉdico 11º crS BoM

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 22.12.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 753945
Portaria Nº 109 de 25 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 
administrativo de diciplinar, instaurado pela da PorTaria Nº 667, de 25 de 
outubro de 2021, nos autos do Processo administrativo nº 2021/1471587, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.753, de 29 de outubro de 2021;
coNSidEraNdo os termos do parecer jurídico constante no Processo aci-
ma mencionado;
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 disciplinar - Processo nº 
2021/1471587, com base na decisão exarada pelo EXMo. Sr GoVEr-
Nador HEldEr ZaHlUTH BarBalHo, datado de 24 de janeiro de 2022, 
constante nos autos do referido processo (anexo- sequencial 21).
ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
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GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 25 de janeiro de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 753948
Portaria N° 111 de 25 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 disposto no decreto Nº 991, de 24 de agosto de 2020 no 
capítulo Xii, acerca das disposições para aquisição de combustível, no art. 26º;
rESolVE:
art. 1º - designar os servidores abaixo relacionados, para atuarem como 
Gestor de Frota e Equipe de Apoio / Perfil Consulta, junto a Secretaria de 
Estado de Saúde Pública, no Sistema de Gestão de abastecimento da frota 
de Veículos Oficiais do Estado.

dadoS doS SErVidorES PErfil carGo
Nome completo: JEfErSoN NErY MoNTEiro TorrES

cPf: 604.807.932-04
Matrícula: 5955735-1

E-mail: jefferson.monteiro@sespa.pa.gov.
br

Telefone comercial: 97400-8587

GESTor dE 
froTa

dirETor dE HoSPiTal 
rEGioNal

Nome completo: ETiaNE dE SoUZa fErrEira
cPf: 670.355.232-00

Matrícula: 54194776-1
E-mail: etiane.ferrreira@sepa.pa.gov.br

Telefone comercial: 4006-4217

EQUiPE dE 
aPoio aGENTE adMiNiSTraTiVo

Nome completo: roSaNGEla do Socorro SaMPaio PiNHEiro 
cPf: 282.472.722-53
Matrícula: 5160650-1

E-mail: rosangela.pinheiro@sespa.pa.gov.
br

Telefone comercial: 4006-4217

EQUiPE dE 
aPoio aGENTE adMiNiSTraTiVo

Nome completo: SUSaN BarroS doS SaNToSo liVEira
cPf: 793.737.802-63
Matrícula: 5957921-1

E-mail: susanbarros30@gmail.com
Telefone comercial: 4006-4217

EQUiPE dE 
aPoio aGENTE adMiNiSTraTiVo

art. 2º - os efeitos desta portaria entram em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE- SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Em 25 de Janeiro de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 753947

terMo aditiVo a coNtrato
.

15º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 005/sesPa/2017
Processo: 2020/616247
objeto: o presente instrumento tem por objeto o repasse de valores, a 
título de investimento, visando o processo para reparo do equipamento 
de raio-X fiXo SiEMENS do Hospital regional Público da Transamazô-
nica- altamira –Pa, no valor total de r$ 159.423,79 (cento e cinquenta e 
nove mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos) em 
parcela única.
Valor Total: r$ 159.423,79 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e 
vinte e três reais e setenta e nove centavos)
data de assinatura: 17/01/2022
dotação orçamentária: 8877 Elemento de despesa: 445042;
fonte de recurso: 0103/0303/0149/0349/0101/0301
contratado: aSSociaÇÃo BENEficENTE dE aSSiTENcia Social E HoS-
PiTalar- Pro SaUdE
End.: avenida Brigadeiro Eduardo Gomes s/n Bairro São Sebastião cEP 
68372020 altamira/Pa
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 754008
7º termo aditivo contrato de Gestão Nº 001/sesPa/2021
Processo: 2022/21909
objeto: o presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência 
contratual pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando em 25 de janeiro de 
2022 e finalizando em 24 de janeiro de 2023, sendo assegurado o repasse 
financeiro de doze parcelas mensais de até R$ 11.971.299,74 (onze mi-
lhões, novecentos e setenta e um mil, duzentos e noventa e nove reais e 
setenta e quatro centavos), pelo custeio dos serviços previstos no contrato 
de Gestão.
Valor Total: Mantem-se o valor mensal r$ 11.971.299,74 (onze milhões, 
novecentos e setenta e um mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta 
e quatro centavos).
data de assinatura: 21/01/2022
dotação orçamentária: 8877; Elemento de despesa: 335043;
fonte de recurso: 0103/0101/0149/0349/0303/0301
contratado: aSSociaÇÃo dE SaÚdE, ESPorTE, laZEr E cUlTUra- aSElc.
cNPJ: 09.055.340/0001-94.
End.: avenida dos Universitários, nº 3035, Bairro Jardelândia, castanhal-
Pa cEP: 68.746-360
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 754012

coNVÊNio
.

convênio n°: 02/2022
Processo: 2021/734735
objeto: “aquisição de ambulância”
data de assinatura: 25/01/2022
Vigência: 25/01/2022 a 24/01/2023
dotação orçamentária: dotação orçamentária: 8289; Elemento de des-
pesa: 444042; Pi: 21dEMP00305; fontes: 0103 - 0303 - 0101 – 0301.
Valor Total: r$ 313.000,00 (trezentos e treze mil reais).
Valor concedente: r$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Valor contrapartida: r$ 13.000,00 (treze mil reais).
convenente: Prefeitura Municipal de conceição do araguaia
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES – Secretário de Estado de Saú-
de Pública.

Protocolo: 754319

FÉrias
.

Portaria N.º 148 de 26 de JaNeiro de 2022
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, coNSidEraNdo o processo 2022/48465;
r E S o l V E:
coNcEdEr 30(trinta) dias de férias regulamentares a servidora Maria 
criSTiNa cElEira dE liMa, identidade funcional nº 5748461/2, cargo 
de MÉdico, lotada no laboratório central, no período de 01 de fevereiro 
de 2022 a 02 de março de 2022, referente ao período aquisitivo de 01 de 
agosto de 2019 a 31 de julho de 2020.
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 26.01.2022.
Simone Gabbay do Nascimento
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde-em exercício.

Protocolo: 754013
Portaria N° 149 de 26 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, pu-
blicada 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; coNSidE-
raNdo o processo nº 2022/94216;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 25.01.2022, o perí-
odo de gozo das férias do servidor rUi aNdErSoN alcaNTara dE oliVEi-
ra, identidade funcional nº 54190623/1, ocupante do cargo de Motorista, 
lotado na Seção de Transportes, concedidas através da Portaria coletiva nº 
1.404/11.11.2021, publicada no doE nº 34.764/12.11.2021.
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. 26.01.2022.
Simone Gabbay do Nascimento.
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde- em exercício

Protocolo: 754019
Portaria N° 147 de 26 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, pu-
blicada 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; coNSidE-
raNdo o processo nº 2022/96947;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 26.01.2022, o pe-
ríodo de gozo das férias do servidor HiGor riBEiro BorGES, identidade 
funcional nº 5899529/3, ocupante do cargo de chefe da divisão de con-
trole de infecção Hospitalar, lotado na divisão de controle de infecção 
Hospitalar, concedidas através da Portaria coletiva nº 1.404/11.11.2021, 
publicada no doE nº 34.764/12.11.2021.
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. 26.01.2022.
Simone Gabbay do Nascimento.
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde- em exercício.

Protocolo: 754000
Portaria N° 146 de 26 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, pu-
blicada 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; coNSidE-
raNdo o processo nº 2022/97834;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 26.01.2022, o pe-
ríodo de gozo das férias do servidor PaUlo cESar VilHENa PaNToJa fi-
lHo, identidade funcional nº 5424030/3, ocupante do cargo de chefe de 
Unidade Mista, lotado na diretoria administrativa e financeira, concedidas 
através da Portaria coletiva nº 1.404/11.11.2021, publicada no doE nº 
34.764/12.11.2021.
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. 26.01.2022.
Simone Gabbay do Nascimento.
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde- em exercício.

Protocolo: 753991
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Portaria Nº. 145 de 26 de JaNeiro de 2022
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares da servidora GHEYSa aN-
GÉlica PaiVa raMoS, identidade funcional 57195630/1, ocupante do 
cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotada na diretoria administrativa e 
financeira, no período de 01 de fevereiro de 2022 a 02 de março de 2022, 
referente ao período aquisitivo de 03 de junho de 2020 a 02 de junho de 
2021, concedidas através da Portaria coletiva nº 1.606/12.01.2022, publi-
cada no doE nº. 34.828 de 13.01.2022.
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 26.01.2022.
Simone Gabbay do Nascimento.
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – em exercício

Protocolo: 753976

.
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ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica

escoLa tÉcNica do sUs do ParÁ “dr. MaNUeL aYres”
editaL de aBertUra Nº 001/2022 de 26 de JaNeiro de 2022

iNscriÇÕes Para o cUrso de atUaLiZaÇÃo eM teraPias 
MedicaMeNtosas Na odoNtoLoGia

a diretora, Elizeth do Socorro da Silva Braga, da Escola Técnica do Sistema 
Único de Saúde do Pará “dr. Manuel ayres” - ETSUS/Pa, diretoria vinculada 
à Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, no uso de suas atribui-
ções legais, torna público as inscrições para o curso de atualização em 
Terapias Medicamentosas na odontologia.
1- das disPosiÇÕes PreLiMiNares
o presente Edital tem por objeto a realização do curso de atualização em 
Terapias Medicamentosas na odontologia, destinado a cirurgião dentista, 
prioritariamente para a região Metropolitana i.
2 - do cUrso
2.1 o curso de atualização em Terapias Medicamentosas na odontologia, 
terá carga horária 30 horas;
2.2 o curso terá 1 (uma) turma;
2.3 o curso será realizado no período de 14 a 18 de março de 2022;
2.4 o curso será preferencialmente na modalidade Presencial, porém con-
forme cenário epidemiológico durante a execução do curso, será através da 
modalidade Ead e/ou Híbrido.
2.4.1 da modalidade de ensino Híbrido (presencial e online) e/ou Educação 
a distância – Ead, que será disponibilizado na ferramenta de comunicação 
aVacEfor (ambiente Virtual de aprendizagem do centro de formação de 
Profissionais de Educação Básica do Estado do Pará/SEDUC), juntamente 
com a coordenação de Tecnologia e informática em Saúde - ciTiS/SESPa.
2..5 as aulas presenciais acontecerão na ETSUS/Pa, situada à Travessa Es-
trella nº 2342- Marco - cEP: 66.080.471, em horário no turno tarde/noite 
de 17h às 21h, conforme anexo i.
3- dos reQUisitos Para iNGresso No cUrso
3.1 os participantes devem atender aos seguintes critérios para efetivação 
de sua inscrição no curso:
3.1.1 Possuir diploma de graduação em cirurgião dentista.
3.1.2 Preferencialmente deverá estar exercendo suas funções nas ativida-
des no Sistema Único de Saúde.
4- das iNscriÇÕes
4.1 as inscrições são gratuitas;
4.2 o Edital estará disponível no portal da SESPa: www.saude.pa.gov.br
4.3 o período das inscrições ocorrerá a partir de 08:00h do dia 26 de ja-
neiro até às 17:00h do dia 04 de março de 2022;
4.4 as inscrições deverão ser enviadas por meio de ofício para a Secretaria 
Escolar da ETSUS/Pa, situada à Travessa Estrella, nº 2342 - Bairro: Marco, 
cEP: 66080-471 ou para o e-mail: inscricoesetsuspa@gmail.com
4.5 o envio das inscrições para a ETSUS/Pa, será de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Saúde;
4.6 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
4.6.1 ficha de inscrição (anexo ii);
4.6.2 declaração de liberação para participar do curso (anexo iii);
4.6.3 cópia do rG;
4.6.4 cópia do cPf;
4.6.5 Cópia do certificado de conclusão de Graduação emitido por institui-
ção formadora devidamente reconhecida pelo MEc;
4.6.6 Termo de compromisso do Gestor (anexo iV), sendo necessário ape-
nas 01(um) documento dos municípios da região de Saúde Metropolitana 
i do Estado do Pará.
5- das VaGas
5.1 Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas;
5.2 a distribuição de vagas encontra-se no anexo i deste Edital.

5.3 a oferta das vagas será destinada prioritariamente para os municípios 
da região de Saúde Metropolitana i;
5.4 Em caso de não preenchimento de vagas a ETSUS/Pa poderá absorver 
demanda espontânea social;
5.5 – realização do curso:

Mês Período
Março 14 a 18/03/2022

6- das disPosiÇÕes Gerais
6.1 a inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas 
neste edital;
6.2 Será eliminado, a qualquer época, mesmo depois de matriculado, o 
candidato que, comprovadamente, para realizar este curso, tiver usado 
documentos e/ou informações falsas;
6.3 a ETSUS/Pa não receberá inscrições fora do prazo estabelecido neste edital;
6.4 de acordo com o regimento interno da ETSUS/Pa, são critérios para 
a certificação a frequência mínima de 75% no curso das aulas teórico-prá-
tica, conforme regimento interno da Escola em com base no artigo 24 da 
ldB de 1996.
6.5 os casos omissos serão resolvidos pela direção da ETSUS/Pa.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
Elizeth do Socorro da Silva Braga
diretora da ETSUS/Pa

aNeXo i
distriBUiÇÃo das VaGas

Turma local de realização oferta de vagas Nº de vagas

curso de atualização em 
Terapias Medicamentosas 

na odontologia

ETSUS/Pa –
situada à Travessa Estrella, nº 2342 - Bairro: 

Marco, cEP: 66080-471
Período do curso: 14 a 18/03/2022

Horário: 17 às 21h

Metropolitana i 25

Prefeitura Municipal 
de Belém 15

ToTal dE VaGaS 40

* Em caso de não preenchimento de vagas a ETSUS, poderá absolver de-
manda social espontânea.

aNeXo ii
FicHa de iNscriÇÃo

1.  NoME: 2.  SEXo:  M (  )  f (  )
3.  c. idENTidadE: 4.  ÓrGÃo EXPEd.: 5.  NaSciMENTo: 6.  cPf:

7.  ENdErEÇo:
8.  Bairro: 9.  cEP.: 10.  MUNicÍPio dE NaSciMENTo:
11. foNE: 12.  E-Mail: 

13.  EScolaridadE:
(  ) ENSiNo fUNd  (  ) coMPlETo  (  )iNcoMPlETo
(  ) ENSiNo MÉdio (  ) coMPlETo  (  )iNcoMPlETo
(  ) ENSiNo SUP.  (  ) coMPlETo  (  )iNcoMPlETo

( ) GradUaÇÃo:______________________________

14.  PÓS-GradUaÇÃo: 

15.  NEcESSiTa dE aTENdiMENTo ESPEcial: (  ) SiM  
(  ) NÃo

QUal:__________________________________

16. carGo/fUNÇÃo: 17. MaT. fUNcioNal:
 18.  local dE loTaÇÃo:

19.  daTa dE adMiSSÃo:
20.  MUNicÍPio oNdE TraBalHa:

21.  SiTUaÇÃo fUNcioNal: (  ) EfETiVo  (  ) TEMPorário  (  )carGo coMiSSioNado
       

terMo de coMProMisso iNdiVidUaL
Este Termo de compromisso individual assegura o direito ao servidor de 
participar do curso: cUrSo dE aTUaliZaÇÃo EM TEraPiaS MEdicaMEN-
ToSaS Na odoNToloGia,  oferecido pela Escola Técnica do SUS “dr. Ma-
nuel ayres” – ETSUS/Pa.
o Participante deverá cumprir o mínimo de 75% de frequência no curso/
capacitação/oficina citado acima, mediante comprovação em lista de frequ-
ência, resguardando direito de apresentar atestado médico para justificar 
falta, do contrário fica impedido de receber certificado.
Município, ____ de_______________ de 2022.

  __________________________________ __________________________
  Assinatura e Carimbo da Chefia Imediata Assinatura do Participante

aNeXo iii
decLaraÇÃo de LiBeraÇÃo Para ParticiPar do cUrso

declaro que o (a) servidor (a) __________________________________
_______ dos municípios da região de Saúde Metropolitana i e Prefeitura 
Municipal de Belém ____________________________________ tem dis-
ponibilidade para participar do  curso de atualização em Terapias Medica-
mentosas na odontologia com liberação para cumprir a carga horária de 
30 horas semanais.
Município, _____ de ____________ de 2022.
___________________________________________
Carimbo e assinatura da chefia imediata
obs. fazer a declaração com a logomarca do município de origem.

aNeXo iV
  terMo de coMProMisso do Gestor

a Escola Técnica do SUS do Pará “dr. Manuel ayres” e o (a) Secretário (a) 
de Saúde do Município de ______________________________________ 
celebram entre si o presente TErMo dE coMProMiSSo que estabelece as 
condições que regerão a participação dos profissionais da área da Saúde 
curso de atualização em Terapias Medicamentosas na odontologia.
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cLÁUsULa PriMeira: Este Termo de compromisso assegura o direito 
profissionais da saúde, área de Educação Permanente, Atenção Primária, 
profissional da Educação ou do Conselho/Usuário (Controle Social), ofer-
tado pela ETSUS/Pa.
cLÁUsULa seGUNda: fica a Secretaria Municipal de Saúde responsável 
em prover todas as facilidades e estímulos para os candidatos participarem 
e concluírem o curso, sala de aula com computadores, acesso à internet, 
inclusive o almoço e o deslocamento para os candidatos da zona rural;
cláUSUla TErcEira: fica a Secretaria Municipal de Saúde ciente de que 
uma vez inscrito e iniciado o curso, o candidato deverá cumprir o mínimo 
de 75% de frequência, mediante comprovação em lista de frequência, res-
guardando direito de apresentar atestado médico para justificar falta, do 
contrário fica impedido de receber o certificado no final do curso.
cLÁUsULa QUarta: a ETSUS-Pa compromete-se a promover toda a in-
fraestrutura pedagógica necessária para a realização do curso.
Município _____ de ____________ de 2022.
______________________________________________________
NoME do SEcrETário (a) MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 754147
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de saÚde PÚBLica
escoLa tÉcNica do sUs do ParÁ “dr. MaNUeL aYres”

editaL de aBertUra Nº 002/2022 de 26 de JaNeiro de 2022
iNscriÇÕes Para o cUrso de FUNdaMeNtos de 

odoNtoLoGia HosPitaLar e iNteNsiVa
a diretora, Elizeth do Socorro da Silva Braga, da Escola Técnica do Sis-
tema Único de Saúde do Pará “dr. Manuel ayres” - ETSUS/Pa, diretoria 
vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, no uso de suas 
atribuições legais, torna público as inscrições para o curso fundamentos 
de odontologia Hospitalar e intensiva.
1- das disPosiÇÕes PreLiMiNares
o presente Edital tem por objeto a realização do curso fundamentos de 
odontologia Hospitalar e intensiva, o qual, será destinado, prioritariamen-
te para a da região Metropolitana i do Estado do Pará.
2 - do cUrso
2.1  o curso fundamentos de odontologia Hospitalar e intensiva, tem car-
ga horária de 40 horas, sendo 30h de teoria, 10h de prática;
2.2 o curso terá 1 (uma) turma;
2.3 o curso será realizado no período de 21 a 25 de fevereiro de 2022;
2.4 o curso será preferencialmente na modalidade Presencial, porém con-
forme cenário epidemiológico durante a execução do curso, será através da 
modalidade Ead e/ou Híbrido;
2.4.1 da modalidade de ensino Híbrido (presencial e online) e/ou Educa-
ção a distância – Ead, será disponibilizado na ferramenta de comunicação 
aVacEfor (ambiente Virtual de aprendizagem do centro de formação de 
Profissionais de Educação Básica do Estado do Pará/SEDUC), juntamente 
com a coordenação de Tecnologia e informática em Saúde - ciTiS/SESPa.
2.5. as aulas presencias acontecerão na ETSUS/Pa, situada à Tv. Estrella 
nº 2342- Marco - cEP: 66.080.471, em horário tarde/noite de 17h às 21h, 
conforme anexo i.
3- dos reQUisitos Para iNGresso No cUrso
3.1 os participantes devem atender aos seguintes critérios para efetivação 
de sua inscrição no curso:
3.1.1 Possuir diploma de graduação de cirurgião dentista;
3.1.2 Preferencialmente deverá estar exercendo suas funções no Sistema 
Único de Saúde – SUS.
4- das iNscriÇÕes
4.1 as inscrições são gratuitas;
4.2 o Edital estará disponível no portal da SESPa: www.saude.pa.gov.br
4.3 o período das inscrições ocorrerá a partir de 08:00h do dia 26 de ja-
neiro até as 17:00h do dia 11 de fevereiro de 2022,
4.4 as inscrições deverão ser enviadas por meio de ofício para a Secretaria 
Escolar da ETSUS/Pa, situada à Travessa Estrella, nº 2342 - Bairro: Marco, 
cEP: 66080-471 ou para o e-mail: inscricoesetsuspa@gmail.com
4.5 o envio das inscrições para a ETSUS/Pa, será de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Saúde;
4.6 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
4.6.1 ficha de inscrição (anexo ii);
4.6.2 declaração de liberação para participar do curso (anexo iii);
4.6.3 cópia do rG;
4.6.4 cópia do cPf;
4.6.5 Cópia do certificado de conclusão de Graduação emitido por institui-
ção formadora devidamente reconhecida pelo MEc;
4.6.6 Termo de compromisso do Gestor (anexo iV), sendo necessário ape-
nas 01(um) documento dos municípios da região de Saúde Metropolitana 
i do Estado do Pará.
5- das VaGas
5.1 Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas;
5.2 a distribuição de vagas encontra-se no anexo i deste Edital.
5.3 a oferta das vagas será destinada prioritariamente para os municípios 
da região de Saúde Metropolitana i;
5.4 Em caso de não preenchimento de vagas a ETSUS/Pa poderá absorver 
demanda espontânea social;
5.5 – realização do curso:

Mês Período
fevereiro 21 a 25/02/2022

6- das disPosiÇÕes Gerais
6.1 a inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas 
neste edital;
6.2 Será eliminado, a qualquer época, mesmo depois de matriculado, o 
candidato que, comprovadamente, para realizar este curso tiver usado do-
cumentos e/ou informações falsas;

6.3 a ETSUS/Pa não receberá inscrições fora do prazo estabelecido neste edital;
6.4 de acordo com o regimento interno da ETSUS/Pa, são critérios para 
a certificação a frequência mínima de 75% no curso das aulas teórico-prá-
tica, conforme regimento interno da Escola em com base no artigo 24 da 
ldB de 1996.
6.5 os casos omissos serão resolvidos pela direção da ETSUS/Pa.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
Elizeth do Socorro da Silva Braga
diretora da ETSUS/Pa

aNeXo i
distriBUiÇÃo das VaGas

turma Local de realização oferta de vagas Nº de vagas

curso fundamentos de odontolo-
gia Hospitalar e intensiva

ETSUS/Pa
Situada à Tv. Estrela, nº 2342 – Bair-

ro: Marco, cEP: 66080-471
Período do curso: 21 a 25/02/2022

Horário: 17 às 21h
 

Metropolitana i 25
 

Prefeitura Municipal de Belém 15

Total 40

* Em caso de não preenchimento de vagas a ETSUS, poderá absolver de-
manda espontânea.

aNeXo ii
FicHa de iNscriÇÃo

1.  NoME: 2.  SEXo:  M (  )  f (  )
3.  c. idENTidadE: 4.  ÓrGÃo EXPEd.: 5.  NaSciMENTo: 6.  cPf:

7.  ENdErEÇo:
8.  Bairro: 9.  cEP.: 10.  MUNicÍPio dE NaSciMENTo:
11. foNE: 12.  E-Mail: 

13.  EScolaridadE:
(  ) ENSiNo fUNd  (  ) coMPlETo  (  )iNcoMPlETo
( ) ENSiNo MÉdio (  ) coMPlETo  (  )iNcoMPlETo
(  ) ENSiNo SUP.  (  ) coMPlETo  (  )iNcoMPlETo

(  ) GradUaÇÃo:______________________________

14.  PÓS-GradUaÇÃo: 

15.  NEcESSiTa dE aTENdiMENTo ESPEcial: (  ) SiM  
(  ) NÃo

QUal:__________________________________

16. carGo/fUNÇÃo: 17. MaT. fUNcioNal:
 18.  local dE loTaÇÃo:

19.  daTa dE adMiSSÃo:
20.  MUNicÍPio oNdE TraBalHa:

21.  SiTUaÇÃo fUNcioNal: ( ) EfETiVo  (  ) TEMPorário  (  )carGo coMiSSioNado
       

terMo de coMProMisso iNdiVidUaL
Este Termo de compromisso individual assegura o direito ao servidor de 
participar do curso: cUrSo dE fUNdaMENToS dE odoNToloGia HoS-
PiTalar E iNTENSiVa,  oferecido pela Escola Técnica do SUS “dr. Manuel 
ayres” – ETSUS/Pa.
o Participante deverá cumprir o mínimo de 75% de frequência no curso/
capacitação/oficina citado acima, mediante comprovação em lista de frequ-
ência, resguardando direito de apresentar atestado médico para justificar 
falta, do contrário fica impedido de receber certificado.
Município, ____ de_______________ de 2022.

  __________________________________  __________________________
  Assinatura e Carimbo da Chefia Imediata Assinatura do Participante

aNeXo iii
decLaraÇÃo de LiBeraÇÃo Para ParticiPar do cUrso

declaro que o (a) servidor (a) __________________________________
_______ dos municípios da região de Saúde Metropolitana i e Prefeitura 
Municipal de Belém ____________________________________ tem dis-
ponibilidade para participar do  curso fundamentos de odontologia Hospi-
talar e intensiva com liberação para cumprir a carga horária de 30 horas 
semanais.
Município, _____ de ____________ de 2022.
___________________________________________
Carimbo e assinatura da chefia imediata
obs. fazer a declaração com a logomarca do município de origem.

aNeXo iV
terMo de coMProMisso do Gestor

a Escola Técnica do SUS do Pará “dr. Manuel ayres” e o (a) Secretário (a) 
de Saúde do Município de ______________________________________
___ celebram entre si o presente TErMo dE coMProMiSSo que estabe-
lece as condições que regerão a participação dos profissionais da área da 
Saúde para a realização do curso fundamentos de odontologia Hospitalar 
e intensiva.
cLÁUsULa PriMeira: Este Termo de compromisso assegura o direito 
profissionais da saúde, área de Educação Permanente, atenção Primária, 
profissional da Educação ou do Conselho/Usuário (Controle Social), ofer-
tado pela ETSUS/Pa.
cLÁUsULa seGUNda: fica a Secretaria Municipal de Saúde responsável 
em prover todas as facilidades e estímulos para os candidatos participarem 
e concluírem o curso, sala de aula com computadores, acesso à internet, 
inclusive o almoço e o deslocamento para os candidatos da zona rural;
cLÁUsULa terceira: fica a Secretaria Municipal de Saúde ciente de 
que uma vez inscrito e iniciado o curso, o candidato deverá cumprir o míni-
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mo de 75% de frequência, mediante comprovação em lista de frequência, 
resguardando direito de apresentar atestado médico para justificar falta, 
do contrário fica impedido de receber o certificado no final do curso.
cláUSUla QUarTa: a ETSUS-Pa compromete-se a promover toda a infra-
estrutura pedagógica necessária para a realização do curso.
Município _____ de ____________ de 2022.
______________________________________________________
NoME do SEcrETário (a) MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 754150

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria Nº 15 de 26/01/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor: HENriQUE MaGNo SaNToS PiNHEiro
cargo do Servidor: aGENTE dE arTES PráTicaS
Matrícula: 57206418-1
recurso (s):
Programa de Trabalho: 10.302.1507.8288
fonte do recurso: 0103000000
Natureza da despesa: 339030 / Valor: r$ 5.000,00
observação: Suprir despesas eventuais deste lacEN.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 754284
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria Nº 14 de 26/01/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor: Jeff Souza dos Santos
cargo do Servidor: agente de Portaria
Matricula: 55589993-1
recurso (s):
Programa de Trabalho: 10.302.1507.8288
fonte do recurso: 0103000000
Natureza da despesa: 339030 / Valor: r$ 5.000,00
Natureza da despesa: 339039 / Valor: r$ 2.000,00
observação: Suprir despesas eventuais deste lacEN.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 754040

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 811 de 26 de JaNeiro de 2022
o dirETor do 1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 76/2019- ccG, de 09 de janeiro 
de 2019, publicada no d.o.E. Nº 33777 de 10 de janeiro de 2019.
rESolVE:
designar o servidor SidNEY JoSÉ oliVEira da SilVa matricula funcio-
nal nº 54187604-7, lotado no alMoXarifado/1°crS/SESPa, para atuar 
como fiscal nos contratos n° 01 a 03/2022 oriundos do Pregão Eletrônico 
nº 24/2021, constante no processo nº 2021/836044, tendo como objeto 
aQUiSiÇÃo dE aliMENToS PErEcÍVEiS, HorTifrUTiGraNJEiroS, Pol-
Pa dE frUTaS, SEMiPErEcÍVEiS Para o 1º crS E UNidadES dE aBraN-
GÊNcia (caPS: GrÃo Pará,icoaraci, aMaZÔNia, MaraJoara adiii e 
rENaScEr; aBriGo JoÃo PaUlo ii; alMoXarifado/1ºcrS; EScriTÓ-
rio/1º crS; UBS PEdrEira; rTP (ciaSPa); UaaT/HiV/aidS; UrE diPE, 
UrE MarcEllo cÂNdia, UrE dEMÉTrio MEdrado, UrE MaTErNo iN-
faNTil, UrE PrESidENTE VarGaS e UrE rEdUTo; rESidÊNciaS TEra-
PÊUTicaS i, ii e iii) Para UM PErÍodo dE 12 (doZE) MESES, de acordo 
com o referido Pregão Eletrônico, adotando todos os procedimentos neces-
sários previstos em lei.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
1º centro regional de Saúde.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa
Belém, 26 de Janeiro de 2022.

Protocolo: 754039

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portarias Nº 07 e 08 de diÁria de 26/01/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Tratar de Políticas Públicas de Saúde junto aos municípios de 
curuçá e São domingos do capim.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: curuçá-Pa-Brasil | Período: 03/02/2022 | Nº de diárias: meia diária.
São domingos do capim-Pa-Brasil | Período: 04/02/2022 | Nº de diárias: 
meia diária
Servidor: Mario Moraes chermont filho | cPf: 663.815.332-34 | Matrícula: 
5912309-2 | cargo: diretor.
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 753975
Portarias Nº 03 e 04 de diÁria de 26/01/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião com o Secretário adjunto da SESPa no ga-
binete/SESPa, para tratar sobre as demandas deste Escritório regional e 
das Unidades que estão sob gerência deste 3º crS/SESPa.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Belém-Pa-Brasil | Período: 01 E 02 , 07 e 08/02/2022 | Nº de 
diárias: quatro meias diárias.
Servidor: Mario Moraes chermont filho | cPf: 663.815.332-34 | Matrícula: 
5912309-2 | cargo: diretor.
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 753961
Portaris Nº 05 e 06 de diÁria de 26/01/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião com o Secretário adjunto da SESPa no gabi-
nete/SESPa, para tratar sobre as demandas deste Escritório regional e das 
Unidades que estão sob gerência deste 3º crS/SESPa.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Belém-Pa-Brasil | Período: 14 E 15 , 21 E 22/02/2022 | Nº de 
diárias: quatro meias diárias.
Servidor: Mario Moraes chermont filho | cPf: 663.815.332-34 | Matrícula: 
5912309-2 | cargo: diretor.
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 753962
Portarias Nº 09 e 10 de diÁrias de 26/01/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir o diretor regional que irá tratar de políticas públicas de 
saúde junto aos municípios de curuçá e São domingos do capim.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: curuçá-Pa-Brasil | Período: 03/02/2022 | Nº de diárias: meia diária.
São domingos do capim-Pa-Brasil | Período: 04/02/2022 | Nº de diárias: 
meia diária
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues
cPf: 689.018.952-34
Matrícula: 57205648-1 |
cargo: Motorista
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 753982

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 011 de 26 de Janeiro de 2022
Nome: ássima dos remédios.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 1104374.
cPf: 392.456.912-68.
Período: 30.01 a 04.02.2022.
Nº de diárias: 5,5 (cinco e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: cumaru do Norte.
objetivo: realizar capacitação de candidatos a agente de combate às En-
demias referente a 3ª etapa do Processo Seletivo.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - diretora do 12º crS 
/ SESPa - PorTaria Nº 1.700/23.11.2021.

Protocolo: 754099
Portaria Nº 012 de 26 de Janeiro de 2022
Nome: Maria cruz Marinho Silva.
cargo: auxiliar de Enfermagem.
Matrícula/Siape: 06039553.
cPf: 041.216.828-66.
Nome: Nalva Gomes de Souza Silva.
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cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 54185701-5.
cPf: 245.484.132-00.
Período: 30.01 a 04.02.2022.
Nº de diárias: 5,5 (cinco e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: cumaru do Norte.
objetivo: realizar curso introdutório de preparação aos agentes comuni-
tários de Saúde.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - diretora do 12º crS 
/ SESPa - PorTaria Nº 1.700/23.11.2021.

Protocolo: 754101
Portaria Nº 013 de 26 de Janeiro de 2022
Nome: ivanilto Sales da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505129.
cPf: 350.190.771-00.
Nome: Nestor de Souza oliveira.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 498815.
cPf: 154.362.762-53.
Período: 31.01 a 05.02.2022.
Nº de diárias: 5,5 (cinco e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: São félix do Xingu.
objetivo: supervisionar e orientar os gestores e agentes de endemias 
quanto as ações de controle da dengue.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - diretora do 12º crS 
/ SESPa - PorTaria Nº 1.700/23.11.2021.

Protocolo: 754102
Portaria Nº 010 de 26 de Janeiro de 2022
Nome: célio Santos cruz.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504828.
cPf: 270.785.661-49.
Período: 24 a 28.01.2022..
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: ourilândia do Norte.
objetivo: conduzir técnicos da ViSa/12ºcrS/SESPa.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - diretora do 12º crS 
/ SESPa - PorTaria Nº 1.700/23.11.2021.

Protocolo: 754098

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 098/2022 – 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 02/01/2021.
coNSidEraNdo a nova redação do art. 116 da lei Estadual no 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei no 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/424698 de 
23/04/2021.
coSidEraNdo que foi apurado nos assentamentos funcionais da servidora 
aNa lUcia PaNToJa GillET, Escriturário, matricula n° 5140919/1, lotada 
na div. cont. Mov. Pessoal (SoP), referente ao 5º triênio de 02/07/2002 a 
01/07/2005. (30 dias)
rESolVE:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora aNa lUcia PaN-
ToJa GillET, Escriturário, matricula n° 5140919/1, pertencente ao Quadro 
de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no período de 01/02/2022 a 
02/03/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 25 de janeiro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 754083

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 096/2022–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 a servidora desta autarquia Maria do roSário fEr-
NaNdES, matricula nº 5436907/1 e, no seu impedimento a servidora EliE-
TE PErEira MoraiS, matricula nº 5612888/2, ambas enfermeiras lotadas 
no centro de Suporte de Enfermagem do Hospital loyola, para a função de 

fiscais do Contrato administrativo nº 012/2022-HOL, firmado com a em-
presa MTB TEcNoloGia lTda – EPP, cujo objeto é a aquisição de aparelho 
de Eletrocardiógrafo. Processo nº 2021/1019632.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ.

Protocolo: 754124

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 187/2021
Processo nº 2020/107891
objeto: aquisição de aparelho raios-X odontológico panorâmico, cêfalo-
métrico ê tomógrafo (3d), para atender os pacientes com câncer de ca-
beça, pescoço
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
BrENo rafaEl daS cHaGaS BarBoSa
Valor Total da licitação: r$ 250.000,00
Belém, 07 de Janeiro de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 754002

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

errata
.

retiFicaÇÃo do editaL de cHaMada PÚBLica Nº 01/2022/FscMP
A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará torna pública a retificação 
do Edital de chamada Pública nº 01/2022:
 aNeXo i - distriBUiÇÕes das VaGas
• Onde se lê: item 6, farmacêutico-Gestão de laboratório;

Nº FUNÇÃo - Nível superior Nº VaGas
1. assistente Social 02
2. Enfermeiro – intensivista adulto 01
3. Enfermeiro – obstetra 02
4. Engenheiro de produção 02
5. Engenheiro civil 01
6. farmacêutico – Gestão de laboratório 01
7. fisioterapeuta - Neonatologista 01
8. Fonoaudiólogo – experiência em fissurados 01
9. Médico – radiologista (intervencionista) 01
10. Médico – cirurgia ginecológica e videolaparoscópica 01
11. Médico - Medicina do Trabalho 01
12. Médico - Nefrologista Pediátrico 01
13. Médico - Pediatra 01
14. Médico - Neonatologia 05
15. Médico- Ginecologia e obstetrícia 02
16. Terapeuta ocupacional 01

Leia-se:
• Onde se lê: item 6, farmacêutico Bioquímico-Gestão de laboratório;

Nº FUNÇÃo - Nível superior Nº VaGas
 1. assistente Social 02
2. Enfermeiro – intensivista adulto 01
3. Enfermeiro – obstetra 02
4. Engenheiro de produção 02
5. Engenheiro civil 01
6. farmacêutico Bioquímico– Gestão de laboratório 01
7. fisioterapeuta - Neonatologista 01
8. Fonoaudiólogo – experiência em fissurados 01
9. Médico – radiologista (intervencionista) 01
10. Médico – cirurgia ginecológica e videolaparoscópica 01
11. Médico - Medicina do Trabalho 01
12. Médico - Nefrologista Pediátrico 01
13. Médico - Pediatra 01
14. Médico - Neonatologia 05
15. Médico- Ginecologia e obstetrícia 02
16. Terapeuta ocupacional 01

Belém/Pa, 26 de janeiro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 754312
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errata da PUBLicaÇÃo: 753038, diÁrio oFiciaL Nº 34.841 de 24/01/2022
aPostiLaMeNto
oNde se LÊ:
Número: 1
Leia-se:
Número: 5
data de assinatura: 21/01/2022
Justificativa: Inclusão das Funcionais Programáticas 10.302.1507.8288 e 
10.122.1297.8338, consoante permite o § 8º do artigo 65 da lei 8.666/93.
contrato nº 282/2017/fScMP, iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo N.º 
024/2017/fScMP - PaE nº 2021/101230
contratada: GE HEalTHcarE do BraSil coMÉrcio E SErViÇoS Para 
EQUiPaMENToS MÉdico-HoSPiTalarES lTda
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 754063

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 71/2021
HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico
Às 10:37 horas do dia 25 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 
2021/460366, Pregão nº 00071/2021
Empresa vencedora: f. cardoSo & cia lTda - cNPJ: 04.949.905/0001-63
iTEM 01
Valor Global r$ 43.200,00.
Empresa vencedora: PiNHEiroS coMErcio EirEli - cNPJ: 
26.907.641/0001-18
iTENS 02 E 03
Valor Global r$ 583.850,00.
Empresa vencedora: SQUadra coMErcio E SErVicoS lTda - cNPJ: 
34.385.304/0001-36
iTENS 04 E 05
Valor Global r$ 42.700,00.
Empresa vencedora: H r rEPrESENTaÇÃo coMErcial E coMErcio dE 
ProdUToS VariadoS lTda - cNPJ: 26.864.855/0001-54
iTEM 06
Valor Global r$ 41.400,00.
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 753954
HoMoLoGaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 85/2021
Às 10:41 horas do dia 25 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 
1040231/2021, Pregão nº 85/2021.
Empresa vencedora: f cardoSo E cia lTda - cNPJ: 04.949.905/0001-63
iTEM: 15
Valor total r$ 207.000,00.
Empresa vencedora: farMacE - iNdUSTria QUiMico-farMacEUTica 
cEarENSE lTda - cNPJ: 06.628.333/0001-46
iTENS: 04 e 10
Valor Total r$ 614.100,00
Empresa vencedora: frESENiUS KaBi BraSil lTda - cNPJ: 49.324.221/0008-80
iTENS: 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 14 e 16.
Valor Total r$ 1.356.750,00
itens fracassados: 07 e 13.
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 754136

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 092/2021
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 221/2021-aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 30/03/2021, torna público a HoMoloGaÇÃo da adjudicação referente 
ao Processo 2021/727784 - Pregão Eletrônico nº 092/2021 - aquisição de 
MaTErial dE liMPEZa dE SUPErfÍciES, TraTaMENTo dE PiSo E MaNEJo 
dE rESÍdUoS, para abastecimento do HEMocENTro coordENador, 
HEMocENTroS rEGioNaiS E NÚclEoS dE HEMoTEraPia, da fUNdaÇÃo 
HEMoPa, pelo período de 12 (doZE) Meses.
loTE 02, 05 e iTEM 26 – cNPJ 41.081.966/0001-88 - liZ Para coMEr-
CIO E SERVICOS LTDA com proposta comercial final no valor total de 
r$77.656,14 (Setenta e sete mil, seiscentos e cinqüenta e seis reais e 
quatorze centavos).
loTES 01, 03 e 04 restaram fracassados:
os autos do Processo administrativo Nº 2021/727784 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 26 de janeiro de 2022.
comissão Permanente de licitação fundação HEMoPa.

Protocolo: 753999

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 28, de 17 de JaNeiro de 2022
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 01 de dezembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de 
dezembro de 2021.
rESolVE,
coNcEdEr afastamento de licença Prêmio aos servidores da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, abaixo rela-
cionados, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810/94. referente ao mês 
de fEVErEiro/2022.
1º Periodo

MatricULa NoMe carGo triÊNio dias coN-
cedidos

Periodo 
coNcedido

Porta-
ria aN-
terior

54193883/1 alcENira MoraES dE 
oliVEira

aGENTE dE adMi-
NiSTraTiVo

29/09/2014 a 
28/09/2017 30 15/02/2022 a 

16/03/2022 -

57195648 aNa claUdia ViEira 
NUNES

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

27/03/2011 a 
26/03/2014 30 02/02/2022 a 

03/03/2022 -

57194996/2 GErlaNdia dEiVES dE 
oliVEira caMPoS ENfErMEiro 09/05/2017 a 

08/05/2020 30 03/02/2022 a 
04/03/2022 -

104558/1 Maria dE faTiMa SilVa 
lEao MEdico 01/04/2014 a 

31/03/2017 30 14/02/2022 a 
15/03/2022 -

2º PerÍodo

MatricULa NoMe carGo triÊNio dias coN-
cedidos

Periodo 
coNcedido

Portaria 
aNterior

5864844/2 roSaliNda loPES 
da SilVa

aUX dE SErViÇoS 
GEraiS

22/12/2008 
a 

21/12/2011
30 01/02/2022 a 

02/03/2022
492-

23/08/2013

54190645/1 Maria do carMo 
BarBoSa Baia

aUX dE SErViÇoS 
GEraiS

09/06/2011 
a 

08/06/2014
30 01/02/2022 a 

02/03/2022
008-

17/01/2019

57188609/1 WilcilENE criSoSTo-
Mo da coSTa

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

12/07/2016 
a 

11/07/2019
30 01/02/2022 a 

02/03/2022
238-

12/04/2021

5605946/2 ErMiTa aMaral MoN-
TEiro BriTo

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

10/10/2016 
a 

09/10/2019
30 01/02/2022 a 

02/03/2022
634-

17/12/2019

54190641/1 GiSEllY doS SaNToS 
da SilVa

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

09/06/2011 
a 

08/06/2014
30 01/02/2022 a 

02/03/2022 10-15/01/2020

54184269/2 MUrilo VaScoNcEloS 
dE oliVEira MEdico

19/12/2008 
a 

18/12/2011
30 15/02/2022 a 

16/03/2022
032-

15/02/2016

57188290/1 carla GlEiSY fraNca 
loBaTo

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

12/07/2016 
a 

11/07/2019
30 01/02/2022 a 

02/03/2022
673-

21/12/2020

57193005 adriaNa VaScoNcE-
loS MElo

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

11/12/2016 
a 

10/12/2019
30 03/02/2022 a 

04/03/2022
539-

13/10/2021

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
MarGarETH Maria BraUN GUiMaraES iMBiriBa
diretora Presidente da fHcGV

Protocolo: 754028

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 46, de 26 de JaNeiro de 2022
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foi designada pelo decreto 
Governamental datado de 01 de dezembro de 2021, publicado no doE-Pa-
rá no 34.783 de 02/12/2021.
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
designar a Servidora Marina Nídia ferreira dos Santos costa – Matrícula Nº 
80845454-2, para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 09/2022 – ALFAMED COMERCIAL EIRELI



20  diário oficial Nº 34.845 Quinta-feira, 27 DE JANEIRO DE 2022

oBJETo: aquisição Emergencial de Medicamentos injetáveis e comprimi-
dos com estoque crítico para atender a necessidade por 90 (noventa) dias 
nas Unidades de Terapia intensiva e Serviço de apoio a Triagem – SaT e 
Hemodinâmica da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna – fPEHcGV.
ViGÊNcia: início em 25/01/2022 e término em 24/04/2022.
ProcESSo: 2021/1116993
ModalidadE: dispensa de licitação Nº 05/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
MarGarETH Maria BraUN GUiMarÃES iMBiriBa
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 754119
Portaria N° 19, de 25 de JaNeiro de 2022
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foi designada pelo decreto 
Governamental datado de 01 de dezembro de 2021, publicado no doE-Pa-
rá no 34.783 de 02 de dezembro de 2021, considerando o disposto no 
decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
designar a Servidora Elza cláudia fragoso oliveira - Matrícula n° 
5829909/1, para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 17/2022 – HOSPMED COMÉRCIO EIRELI – EPP
oBJETo: aquisição de equipamentos e materiais para assistência respira-
tória dos pacientes adultos e pediátricos internados na fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
ViGÊNcia: início em 25/01/2022 e término em 24/07/2022.
ProcESSo: 725670/2021
ModalidadE: Pregão Eletrônico n° 127/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
MarGarETH Maria BraUN GUiMarÃES iMBiriBa
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 754166

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 22/2022
objeto: aquisição emergencial de colchões piramidal tipo caixa de ovo 
para atender a necessidade de 90 (noventa) dias de todas as unidades clí-
nicas assistenciais, Unidade de Terapia intensiva adulto, centro cirúrgico, 
centro obstétrico, Hemodinâmica e setores de Emergência cardiológica e 
Psiquiátrica da fundação Pública Hospital de clínicas Gaspar Vianna.             
Valor: r$ 69.250,00 (Sessenta e nove mil, duzentos e cinquenta reais).
data de assinatura: 26/01/2022
Vigência: início em 27/01/2022 e término em 26/04/2022.
dispensa de licitação n º 10/2021
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: 339030
foNTE do rEcUrSo: 0103, 0269 E SUaS rESPEcTiVaS SUBfoNTES E 
SUPEraViTS.
oriGEM do rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado:
NoME: PiNHEiroS coMÉrcio EirEli - ME
ENdErEÇo: rua dos Tamoios, n° 263 – anexo “a” - Jurunas
BElÉM/Pa – cEP: 66.025-540
TElEfoNE: (91) 3223-1154
E-Mail: pinheiroscomercio@hotmail.com
ordENadora: MarGarETH BraUN iMBiriBa

Protocolo: 754243
Portaria N° 45, de 27 de JaNeiro de 2022
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto Governamental datado de 01 de dezembro de 2021, publicado no 
doE-Pará no 34.783 de 02 de dezembro 2021,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
designar a servidora Milene de andrade Gouvea Tyll (matrícula n° 
54184216 /2) para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 22/2022 – PINHEIROS COMÉRCIO EIRELI – ME.
oBJETo: aquisição emergencial de colchões piramidal tipo caixa de ovo 
para atender a necessidade de 90 (noventa) dias de todas as unidades clí-
nicas assistenciais, Unidade de Terapia intensiva adulto, centro cirúrgico, 
centro obstétrico, Hemodinâmica e setores de Emergência cardiológica e 
Psiquiátrica da fundação Pública Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
ViGÊNcia: início em 27/01/2022 e término em 26/04/2022.
ProcESSo 2021/1298067
ModalidadE: dispensa de licitação Nº 10/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
MarGarETH Maria BraUN GUiMarÃES iMBiriBa
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 754226
contrato N° 17/2022
Classificação do Objeto: Outros.
objeto: aquisição de Equipamentos e Materiais para assistência respira-
tória dos pacientes adultos e pediátricos internados na fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
Valor Total: r$ 59.919,60 (ciNQUENTa E NoVE Mil, NoVEcENToS E dE-
ZENoVE rEaiS E SESSENTa cENTaVoS)
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 127/2021
data assinatura: 25/01/2022

Vigência: início em 25/01/2022 e término em 24/07/202
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8289
Elemento de despesa: 449052
fonte de recurso: 0269, 0103, 0130 e suas respectivas subfontes e superávits.
coNTraTado:
Nome: HoSPMEd coMÉrcio EirEli - EPP
ENdErEÇo: rUa MaTiaS BarBoSa Nº 76 – florESTa
BElo HoriZoNTE - MG
cEP: 31.015-160
TElEfoNE: (31)3063-1440 – 3467-3452
E-Mail: hospmedc@gmail.com – licitacaohospmed1@gmail.com; hosp-
med.bh@gmail.com
ordENadora: Margareth Maria Braun Guimarães imbiriba

Protocolo: 754177
coNtrato Nº 412/2021
Valor anual Estimado: r$ 152.064,00 (cento e cinquenta e dois mil reais, 
sessenta e quatro reais)
objeto: o presente Termo de referência tem por objeto a contratação do 
serviço de publicação no Diário Oficial do Estado do Pará de atos oficiais 
e demais matérias de interesse da fundação Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna – fHcGV.
data de assinatura: 07/12/2021
Vigência: início em 07/12/2021 e término em 06/12/2022
fundamento legal: art. 24, inciso XVi, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.131.1508.8233
Natureza da despesa: 339139
fonte do recurso: 0103
contratado:
NoME: iMPrENSa oficial do ESTado
Endereço: TraVESSa do cHaco 2271- Marco
BElÉM/ Pa – cEP: 66.093-410
Telefone: (91) 4009-7800
E-mail:  contratos@ioe.pa.gov.br
ordenadora: MarGarETH Maria BraUN GUiMarÃES iMBiriBa

Protocolo: 754085
contrato Nº 09/2022
objeto: aquisição Emergencial de Medicamentos injetáveis e comprimi-
dos com estoque crítico para atender a necessidade por 90 (noventa) dias 
nas Unidades de Terapia intensiva e Serviço de apoio a Triagem – SaT e 
Hemodinâmica da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna – fPEHcGV
Valor: r$ 673,20 (SEiScENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS E ViNTE cENTaVoS)
data de assinatura: 25/01/2022
Vigência. início em 25/01/2022 e término em 24/04/2022
dispensa nº 05/2022
orçamento: 2022
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 1040008288c e ou 7684 coVidPa
origem do recurso: Estad0ual
contratado:
Nome: alfaMEd coMErcial EirEli
Endereço: aVENida MarQUES dE HErVal Nº 2196 - PEdrEira
BElÉM - Pa – cEP: 66.087-320
Telefone: (91) 3277-2744
E-mail: alfamedcomercial.vendas@hotmail.com
ordenadora: Margareth Maria Braun Guimarães imbiriba

Protocolo: 754118

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão Eletrônico
Número: 14/2022
a presente licitação tem por objeto a contratação de Empresa Especiali-
zada para realização de auditoria diagnóstica no Processo de acreditação 
Hospitalar com base no manual vigente de acreditação Hospitalar/oNa, na 
fundação Pública Estadual de clinicas GaSPar Vianna (fPEHcGV) com-
preendendo o Hospital Gaspar Vianna e a clínica de Hemodiálise Monteiro 
leite (cHMl), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme espe-
cificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte integrante do 
edital; para execução nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: Maria do Socorro Siqueira de oliveira
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 09/02/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: MarGarETH Maria BraUN GUiMarÃES iMBiriBa

Protocolo: 754080
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FÉrias
.

Portaria Nº 43, 25 de JaNeiro de 2022
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 01 de dezembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de 
dezembro de 2021.
rESolVE,
coNcEdEr férias regulamentares a servidora, abaixo relacionada, lotada 
na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna - fHcGV, 
referente ao mês de JaNEiro/2022.

MatricULa NoMe PerÍodo aQUi-
sitiVo

PerÍodo de aFas-
taMeNto

103241/1 faTiMa do carMo ViaNa TUrENKo 01/06/2020 a 
31/05/2021

02/01/2022 a 
31/01/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
MarGarETH Maria BraUN GUiMaraES iMBiriBa
diretora Presidente da fHcGV

Protocolo: 754030

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 44, de 25 de JaNeiro de 2022
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 01 de dezembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de 
dezembro de 2021.
- considerando o teor do Processo n° 2021/1148662 de 13/10/2021.
rESolVE:
coNcEdEr a(o) servidor(a) EliaS ViEira dUarTE, matrícula nº. 
54190944/ 1, ocupante do cargo de aUX.adMiNiSTraTiVo, lotado(a) no 
Serviço de Serviço de farmácia, licença para Tratar de interesse Particular, 
no período 01/11/2021 a 31/10/2023, sem ônus para o Estado.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarGarETH Maria BraUN GUiMaraES iMBiriBa
diretora Presidente da fHcGV

Protocolo: 754032

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do convênio: 050/2021           Processo nº 2021/629433
Nº. do Termo: 1º                                 data de assinatura: 24/01/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 050/2021 é decorrente da solicitação da convenente através do 
ofício n° 01/2022 - adM datado em 06 de Janeiro de 2022. a prorrogação 
de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula 
Quinta, item 5.1, alínea “h” e, passando consequentemente os documentos 
supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 75 (setenta e cinco) dias inic. de Vig.: 26/01/2022         T. Vig.: 09/04/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE NoVa iPiXUNa - cNPJ nº: 
01.612.215/0001-26.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do convênio: 062/2020              Processo nº 2020/508385
Nº. do Termo: 3º                    data de assinatura: 21/01/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 062/2020 é decorrente da solicitação da coNcEdENTE em de-
corrência do atraso do repasse da 3ª e última parcela, sendo esta ne-
cessária para o término a da execução da obra e conclusão do plano de 
trabalho proposto.  a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei 
nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, alínea “h”, passando conse-
quentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante 
deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias
inic. de Vig.: 25/01/2022            T. Vig.: 24/05/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE JacUNdá
cNPJ Nº.: 05.854.633/0001-80
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

eXtrato de coNVÊNio
Nº.do convênio: 018/2022   Processo nº 2021/565725
Valor Total: r$ 5.624.480,06 (cinco milhões, seiscentos e vinte e quatro 
mil, quatrocentos e oitenta reais e seis centavos)
objeto: construção de 4 Pontes Pré-Moldadas de concreto armado nas 
vicinais rurais, no município de Piçarra/Pa.
data de assinatura: 25/01/2022                   Prazo: 300 (trezentos) dias
inic. de Vig.: 25/01/2022                       T. Vig.: 20/11/2022
foro: comarca de Belém 

doTaÇÃo orÇaMENTária: 
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0124000000; origem do recurso: 
Tesouro; Plano interno: 206c4PoNTrP; ação detalhada 271847.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PiÇarra
cNPJ: 01.612.163/0001-98
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 754350

eXtrato de ordeM de serViÇo
ordem de Serviço n°: 068/2021-dirTEc
Processo: 2019/596570
Partes: 
SETraN-Secretaria de Estado de Transportes        cNPJ - 04.953.717/0001-09
riol SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo lTda - ME        cNPJ - 09.334.585/0001-75
objeto: 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.
Modalidade de licitação: TP-024/2021-001
contrato: 069/021
Valor contratual: r$ 2.170.457,66
Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta ) dias
Vigência: 28/12/2021 à 25/06/2022
data: 28/12/2021
ordenador: adler Gerciley almeida da Silveira - Secretário de Estado de  
Transportes

Protocolo: 754356

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

Na publicação n° 752968 referente ao 6º termo de apostilamento 
do contrato nº 004/2018
onde se lê: o valor global do contrato nº 004/2018-cPH passa a ser de r$ 
90.059.342,50 (noventa milhões, cinquenta e nove mil, trezentos e qua-
renta e dois reais e cinquenta centavos) e Natureza da despesa 449093,
Leia-se: o valor global do contrato nº 004/2018-cPH passa a ser de 
r$ 90.059.343,43 (noventa milhões, cinquenta e nove mil, trezentos e 
quarenta e três reais e quarenta e três centavos) e Natureza da despesa 
449051.

Protocolo: 754221

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 009/2022 – arcoN - Pa, 25 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 e considerando o disposto no art. 74 
da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo o ProcESSo 
ElETroNico nº 2022/89369; rESolVE: i – iNTErroMPEr por necessi-
dade de serviços, o gozo das férias do servidor JoSÉ fraNciSco SaNToS 
SoarES, matricula nº 5947523/1, ocupante do cargo coNTrolador, 
concedida através da Portaria n.º 810/2021 - arcoN-Pa, de 03/11/2021, 
publicada no doE nº 34.762, de 11/11/2021, a contar de 24/01/2022. ii 
– o efeito desta Portaria retroagirá a contar de 24/01/2022 rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE 
SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, dE 25 dE JaNEiro 2022. EU-
riPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 753944

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

Termo de ratificação da Inexigibilidade de licitação:
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado do 
Pará- ARCON-PA/Imprensa Oficial do Estado do Pará-IOEPA. Objeto: Publica-
ções no diário oficial do Estado.Valor:R$40.000,00 estimados para 12 meses,
fundamento legal: art. 26 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
data :26.01.2022.
diretor Geral: Euripedes reis da cruz filho
Extrato para publicação
inexigibilidade de licitação nº 01/2022.
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado 



22  diário oficial Nº 34.845 Quinta-feira, 27 DE JANEIRO DE 2022

do Pará- ARCON-PA/Imprensa Oficial do Estado do Pará-IOEPA. Objeto: 
Publicações no diário oficial do Estado.Fundamento Legal: Art. 25 da Lei 
8.666/93 e suas alterações. Valor: r$40.000,00 estimados para 12 meses.
dotação orçamentária: ProJ/aTiV: 041.311.508.8233.0000
Pi:412.000.8233c.
foNTE/dESPESa: 0261/339139
aÇÃo:254059
data:26.01.2022.
ordenador responsável:Eurípedes reis da cruz filho.
Endereço da contratada: c.N.P.J. N.º 04.835.476/0001-01, com sede a 
Travessa do chaco, 2271.Marco-Belém-Pa. cEP:66093-410

Protocolo: 754004

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

errata
.

errata do coNtrato Nº 97/2021 - sedaP - Publicado no doe Nº 
34746 em 25/10/2021 Protocolo: 720323
onde se lê: Emenda: 21dEf333901 dEP. HÉlio lEiTE
Leia-se: Emenda: 20dEMP00004 dEP. HilToN aGUiar
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 754050

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 018/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019
BENEficiário: Hélia félix de Moura  carGo: colaborador Eventual cPf: 
574.923.952-72 oriGEM: altamira/PadESTiNo: ilhéus/Ba oBJETiVo: 
Participar do curso Capacitação/Qualificação de Classificadores de pro-
dutos vegetais habilitação em amêndoas de cacau.  PErÍodo: 29/01 a 
06/02/2022  Nº dE diáriaS: 8 ½ (oito e meia) ordENador: rosivaldo 
Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁria Nº 016/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019
BENEficiário: Genival Medeiros de aquino carGo: Supervisor MaTrÍ-
cUla: 5962853 oriGEM: capitão Poço/PadESTiNo: Belém/Pa oBJETiVo: 
reunião com o Secretário dr Geovanni corrêa Queiroz conversa sobre a 
base física. PErÍodo: 02 a 03/02/2022 Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia) 
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁria Nº 023/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019
BENEficiário: renildo Viana castro carGo: assistente  administrativo/
SEdaP MaTrÍcUla: 55586644 oriGEM: Belém/PadESTiNo: Salinas, Sa-
tarém Novo, Quatipuru e capanema/Pa oBJETiVo: Participar de reuniões 
na Prefeitura de salinas e Quatipuru, sobre o Programa Territórios Susten-
táveis e visita técnica em Santarém Novo e capanema.  PErÍodo: 27 a 
29/01/2022 Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia) ordENador: rosivaldo 
Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁria Nº 015/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019
BENEficiário: ana rosa ferreira  oliveira carGo: chefe de Gabinete/
SEdaP MaTrÍcUla: 5932325 oriGEM: Belém/PadESTiNo: Salinas, San-
tarém Novo, Quatipuru e capanema/Pa oBJETiVo: Participar de reuniões 
nas Prefeituras de Salinas e Quatipuru, sobre o Programa Território Susten-
táveis. E  visitas técnicas em Santarém Novo e capanema.  PErÍodo: 27 
a 29/01/2022 Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia) ordENador: rosivaldo 
Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 754167

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 06/2022
PreGÃo eLetrÔNico sedaP/cPL/srP Nº 014/2021.
Processo nº. 2021/367062 – sedaP
forNEcEdor: TEca TEcNoloGia E coMÉrcio lTda
cNPJ: 11.163.447/0001-06
representante legal:TarcÍSio dE JESUS rodriGUES.
End.: rua claudio Manoel da costa, 33 – Bairro – ouro Preto, lavras/
MG – cEP – 37.207-600, Telefone de contato: fone/fax: (37) 3821-8983.
data de assinatura: 26/01/2022
ViGÊNcia: 26/01/2022 a 25/01/2023
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

95 Semente de crotálaria juncea, com 20 kg – Marca 
Bioseeds Saco 06 588,12 3.528,72

96 Semente de crotálaria spectabilis – Marca Bioseeds Kg 120 19,88 2.385,60

97 Semente de feijão-de-porco, com 20 kg – Marca 
Bioseeds Pct 06 321,50 1.929,00

98 Semente de feijão guandu, com 20 kg – Marca 
Bioseeds Pct 06 140,00 840,00

99 Semente girasol – Marca Bioseeds Kg 120 60,25 7.230,00

181 calcário dolomítico com no monimo 80% de prnt, 
em saca de 50 kg – Marca chaves Kg 1.250.000 1,13 1.412.500,00

183

adubo foliar em pó, fertilizante mineral misto, com 
5% de nitrogênio (n), 12% de fósforo (p2o5), 18% 
de potássio (k2o), 5% de enxofre (s), 2% de cálcio 
(ca), 2,5% de magnésio (mg), 1,5% de boro (b), 
0,5% de cobre (cu), 0,1% de ferro (fe), 0,5% de 
manganês (mn), 0,2% de molibdênio (mo) e 4% 
de zinco (zn), em sacos de 2kg.- Marca Nutriplan

Kg 500 64,00 32.000,00

186 Pinça anatômica, reta, serrilhada, 18cm – Marca 
BSZ Und 1.500 30,86 46.290,00

189 Milho em grãos, 50 kg.- Marca Pr Saco 600 140,03 84.018,00

ToTal 1.590.721,32

ordENador: GioVaNNi corrÊa QUEiroZ
Protocolo: 754020

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 04/2022
PreGÃo eLetrÔNico sedaP/cPL/srP Nº 014/2021.
Processo nº. 2021/367062 – sedaP
forNEcEdor: caSTaNHal diSTriBUidora - ME
cNPJ: 41.679.931/0001-45
representante legal: JUliaNE SaNToS PErEira
End.: Travessa Honório Bandeira, nº 252-a, – Bairro – Santa lidia, casta-
nhal/Pa – cEP – 68.745-072, Telefone de contato: fone: (91) 8250-5308
data de assinatura: 26/01/2022
ViGÊNcia: 26/01/2022 a 25/01/2023
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

87 Seringa hipodermica, descartavel, sem agu-
lha, 5ml, bico luer slip – Marca descarparck Und 90.000 0,18 16.200,00

88 Seringa, descartavel, sem agulha, 3ml – 
Marca descarparck Und 90.000 0,18 16.200,00

ToTal 32.400,00

ordENador: GioVaNNi corrÊa QUEiroZ
Protocolo: 754022

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, 
NoS aUToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa 
(coMPra) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2011/512810 carloS HENriQUE dE 
araUJo BoHNE raNcHo ParaiSo 203,2666 acará 447/2022

2017/549738 alEXaNdrE diaS oliVo faZENda SaNTa fÉ 287,4028 SÃo fÉliX do 
XiNGU 448/2022

Belém (Pa), 26/01/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 753969
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GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2021/1140868 JoSE Maria dE oliVEira SiTio JESUS É fiEl 4,4634 ST. BárBara do 
Pará 443/2022

2021/1346638 aNa PaUla doS SaNToS 
caValcaNTE SiTio BoM JESUS 0,1012 ST. BárBara do 

Pará 444/2022

2021/1075866 adriEliSSoN dE liMa 
TElES

SiTio caNTiNHo doS 
SoNHoS 1,1950 SÃo fraNciSco 

do Pará 445/2022

2004/187616 Nilo BoUrScHEidT faZENda ST. Maria 89,8320 doM EliSEU 446/2022

Belém (Pa), 26/01/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 753972

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 425/22 de 14.01.2022, publicada no doe 
nº 34.833 de 17.01.2022.
oNde se LÊ : 13.12.2022 a 11.01.2022
Leia-se : 13.12.2021 a 11.01.2022

Protocolo: 754170

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 450/22 de 25/01/2022
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio:São francisco do Pará
Periodo: 21.01.2022(0,5) diária
Servidor:
-5719-0493/1-Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente
-5719-3374/1-fábio conceição Neves Gomes-Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente
Portaria Nº 0451/22 de 25/01/2022
objetivo:Entrega de Titulos
Mucipio:São francisco do Pará .
Periodo: 21 a 22/01/2022 (1,5) diárias.
3170-225/1-cleonice Silva rodrigues -aux.administrativo
5933-216/3-Marcos fabricio da costa Mattos-assist.administrativo
3166-813/1-Maria José Soares Pereira-aux.administrativo
3167-607/1-Sonia Maria freitas de Sousa-aux.administrativo
5941-950/2-Wilson Soares da Vera cruz-Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente
Portaria Nº 0452/22 de 25/01/2022
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio:Barcarena.
Periodo: 27 a 29/01/2022 (2,5) diárias
Servidores:
8084-5162/1–João Bosco fortes de castro Junior.Tec.dEaf
8084-5201/1-Jorge do carmo dos Santos farias-assis.Tec.dEaf
5941-950/2-Wilson Soares da Vera cruz-Motorista
ordenador :Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 754185

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº  0449/2022
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 2022/94698, datado de 25.01.2022.
rESolVE:
iNTErroMPEr por necessidade de serviço, a partir de 25.01.2022, 
o período de gozo de férias do servidor, alfrEdo fErNaNdo BorGES 
NEVES JUNior, Gerente de logística e Transporte, matrícula nº 
5927959/4, marcadas para 11/01/2022 a 09/02/2022, concedidas através 
da PorTaria Nº 01750/21 de 09/11/2021, publicada no doE nº 34762 de 
11/11/2021, ficando os 16(dezesseis)dias restantes do gozo, em aberto.
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará–iTErPa, em 25 de 
janeiro de 2022.
Portaria Nº  0453/2022
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 2022/79118 e Memº 06/GaT, datados de 
20.01.2022.
rESolVE:
TraSfErir, por necessidade de serviço, o período do gozo de férias da 
servidora, lEila lUcia alBErTiNi PErETTi, Gerente de arrecadação e 
Gestão de Terras Públicas/GaT, matrícula nº 54197405/2, marcadas para 
18.01.2022 a 16.02.2022, concedidas através da PorTaria Nº 0380/22 de 

07.01.2022, publicada no DOE nº 34.825 de 11.01.2022, ficando o período 
do gozo, em aberto.
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará–iTErPa, em 26 de 
janeiro de 2022..
Portaria Nº 0454/2022
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 2022/90133 e Mem° 02/22-GPa, datados de 
24.01.2022;
r E S o l V E:
TraNSfErir, o período de gozo de férias da servidora, rEGiNa frEiTaS da 
SilVa, auxiliar administrativo, matrícula nº 3169324/1, programadas para 
12.01.2022 a 10.02.2022, concedidas através da PorTaria Nº 0380/22 de 
07.01.2022, publicada no DOE nº 34.825 de 11.01.2022, ficando o referido 
período 07.03.2022 a 05.04.2022
Publique-se
Bruno Yoheiji mKono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 26 
de janeiro de 2022

Protocolo: 754175

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

e d i t a L
esta PUBLicaÇÃo torNa caNceLado o editaL de coNVocaÇÃo 
PUBLicado No doe Nº 34844, de 26/01/2022 – ProtocoLo Nº 
753727,  Por ter saÍdo coM iNcorreÇÕes (alteração nos itens 
2.2 e 2.1 subitem a.4)
editaL de coNVocaÇÃo Para credeNciaMeNto de ProFissio-
Nais de Vistoria aGroNÔMica, Nos terMos das Leis esta-
dUais Nº 8.878, de 09 de JULHo de 2019 e Nº 4.584, de 08 de 
oUtUBro de 1975; dos decretos estadUais 1.190 e 1.191, de 
25 de NoVeMBro de 2020 e da iNstrUÇÃo NorMatiVa iterPa 
Nº 04 de 27 dezembro de 2021.
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, criado pela lei n° 4.584, 
de 05 de outubro de 1975, faz saber que se acham abertas, a partir da 
publicação do presente Edital, as inscrições para o credenciamento de pro-
fissionais habilitados a executar trabalhos técnicos de vistoria agronômica 
para fins de instrução de processos no âmbito do Instituto de Terras do 
Pará – iTErPa, nos termos do art. 48, do decreto Estadual nº 1.190, de 25 
de novembro de 2020.
1. do oBJeto
1.1 O objeto deste Edital é o chamamento de profissionais habilitados para 
prestação de serviço de vistoria agronômica, visando compor o banco de 
credenciados do iTErPa autorizados a executar trabalhos de vistoria agro-
nômica, envolvendo áreas rurais e não rurais, pertencentes a jurisdição 
estadual, obedecidas as regras, condições e procedimentos no decreto 
Estadual nº 1.190, de 25 de novembro de 2020, e nas orientações norma-
tivas iTErPa.
2. da ForMa do Pedido de credeNciaMeNto, dos PraZos e 
Fases do credeNciaMeNto
2.1  Para participar da seleção de credenciamento profissional, o interessa-
do, de acordo com o art. 4º da instrução Normativa nº 004/2021, deverá:
a. realizar a inscrição na aba “SEJa UM crEdENciado” disponível no sítio 
oficial do ITERPA (portal.iterpa.pa.gov.br) ou no sítio oficial SICARF (sicarf.
iterpa.pa.gov.br) no prazo estabelecido neste edital, no qual deverá ser 
feito o “upload” dos seguintes documentos:
a.1. Carteira Profissional do Órgão de Classe;
a.2. certidão de quitação e de registro no respectivo órgão de classe, com-
provando atribuição profissional;
a.3. comprovante que não está cumprindo penalidades no Órgão de classe 
na condição de credenciado daquele ou inerentes à prestação de serviço 
de vistoria agronômica;
a.4. documentação que comprove a experiência profissional nas áreas de 
acordo com o artigo 5º da resolução nº 218/1973 do conselho federal de 
Engenharia e agronomia (coNfEa) (engenheiro agrônomo);
a.5. documentação de qualificação profissional, de acordo com este Edital 
de credenciamento;
b. firmar termo de compromisso e responsabilidade profissional no mo-
mento de conclusão da inscrição no qual conste que: b.1) atuará de acordo 
com a legalidade, boa-fé e ética; b.2) responderá por todos os atos na 
prestação deste serviço; b.3) não utilizará as marcas e símbolos oficiais do 
iTErPa ou do Governo do Estado do Pará para fortalecer a sua condição de 
credenciado; b.4) adotará divulgação discreta da sua condição de creden-
ciado, a fim de evitar reserva de mercado; b.5) que os documentos que 
instruem o seu requerimento são verídicos.
2.2 Prazo para o envio do requerimento do credenciamento: de 27 de ja-
neiro de 2022 até às 18:00h do dia 11 de fevereiro de 2022.
2.2.1 Prazo para análise e manifestação do comitê para análise de Visto-
rias agronômicas (caVis) sobre o requerimento do credenciamento: de até 
30 dias contados a partir do encerramento do prazo previsto no item 2.2.
2.3 o processo de credenciamento compreenderá as seguintes fases:
a. 1ª fase: a inscrição, de caráter habilitatório;
b. 2ª fase: a análise documental e curricular, de caráter eliminatório e 
classificatório;
c. 3ª fase: treinamento de natureza eliminatória.
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3. da seLeÇÃo
3.1 O atendimento dos requisitos estabelecidos neste Edital será verificado 
pelo comitê para análise de Vistoria agronômica (caVis).
3.2 O CAVis apreciará o cumprimento do prazo fixado para apresentação 
do requerimento de credenciamento e a regularidade da documentação 
apresentada.
3.3 o caVis poderá solicitar informações complementares ou esclareci-
mentos aos candidatos e aos órgãos responsáveis pela expedição da docu-
mentação apresentada.
3.4 Será considerado deferido o pedido de candidatura ao credenciamento 
do requerente que cumprir o prazo para requerer o credenciamento e apre-
sentar os documentos de acordo com o item 2.1.
3.5 o não atendimento do prazo estabelecido no item 2.1, a não apresen-
tação dos documentos e/ou a apresentação incompleta ou em desacordo 
com o exigido resultará no indeferimento do pedido de candidatura ao 
credenciamento.
3.6 o caVis poderá limitar o número de credenciados de acordo com a 
capacidade de gestão dos profissionais habilitados.
3.7 da segunda fase: a análise documental e curricular.
3.7.1 Serão analisadas somente as inscrições dos classificados dentro de 
02 (duas) vezes o número de vagas para credenciados, respeitando o cri-
tério de desempate, sendo o limite máximo de 100 credenciados aprovados 
por este edital de chamamento;
3.7.2 Para a segunda fase, serão analisados pelo comitê para análise de 
Vistoria agronômica (caVis), as documentações comprobatórias apre-
sentadas no ato da inscrição dos candidatos que obtiveram, no mínimo, 
nota 7,0 (sete), observando, ainda, o limite máximo de 02 (duas) vezes 
o número de vagas de credenciados ofertadas, respeitando o critério de 
desempate;
3.7.3 Somente serão pontuados, no campo “Qualificação Profissional” os 
certificados e/ou diplomas e/ou comprovantes correspondentes à área de 
atuação relacionada ao credenciamento dos últimos cinco anos, emitidos 
até a data da inscrição neste edital;
3.7.4 Na hipótese de não comprovação das informações prestadas no ato 
da inscrição, o solicitante de credenciamento não receberá a devida pon-
tuação;
3.7.5 os critérios e respectivas pontuações a serem considerados para 
análise documental e curricular são os constantes do anexo deste edital.
3.7.6 Não será aceita para fins de comprovação da Análise Documental e 
curricular, documentação ilegível, parcial, incompleto, extemporânea ou 
com erro de preenchimento e/ou digitação;
3.7.7 a nota do solicitante de credenciamento nesta fase será a validação 
do somatório dos pontos obtidos em relação à sua análise documental e 
curricular.
3.8 dos critérios de desempate.
3.8.1 Os critérios de desempate serão aplicados de uma única vez, ao final 
do certame, na seguinte ordem:
a. o credenciado que tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 
até o último dia de inscrição do credenciamento, nos termos do parágrafo 
único do art. 27 da lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto 
do idoso;
b. o credenciado que obtiver maior pontuação obtida na qualificação pro-
fissional;
c. o credenciado que obtiver maior pontuação obtida na contagem do tem-
po de experiência profissional na área que concorre;
d. credenciado que tiver maior idade, considerando dia, mês e ano de 
nascimento.
3.9 da cLassiFicaÇÃo FiNaL
3.9.1 A pontuação final do solicitante do credenciamento será composta 
pela somatória das notas obtidas na análise documental e curricular.
3.9.2 Os solicitantes de credenciamento serão classificados pela ordem 
decrescente da pontuação final, observadas a pontuação final de que trata 
os subitens anteriores.
3.9.3 Será considerado habilitado para a terceira fase do processo de cre-
denciamento o solicitante cuja ordem de classificação esteja dentro do 
número de vagas ofertadas.
3.9.3.1 o treinamento que diz respeito à terceira fase do certame tem 
natureza eliminatória e deverá ser promovido em até dois dias após a pu-
blicação do resultado da fase anterior.
 4 do credeNciaMeNto
4.1 Serão selecionados como credenciados todos aqueles considerados 
habilitados pelo caVis em conformidade com este edital e o disposto na 
instrução Normativa iTErPa nº 004/2021.
4.2 Os profissionais aprovados pelo CAVis serão convocados por este co-
mitê para que:
a. no prazo de 15 (quinze) dias:
a.1. apresentar a documentação pessoal e profissional complementares;
a.2. participar do curso de qualificação profissional em vistoria agronômica 
promovido pelo ITERPA para obter o certificado de credenciado; e,
a.3. apresentar o respectivo certificado digital para cadastramento na pla-
taforma Sicarf (Sistema de cadastro e regularização fundiária) na qua-
lidade de credenciado.
4.2.1 o prazo previsto na alínea “a” do item 4.2 poderá ser prorrogado pelo 
CAVis uma vez por igual período desde que justificado.
4.2.2. Quaisquer custas ou despesas necessárias para o credenciamento 
são de responsabilidade exclusiva do candidato ao credenciamento.
5. da coMUNicaÇÃo de atos
5.1 Fica disponibilizado a Central do Credenciado no SICARF para fins de 
comunicação oficial sobre a aceitação de inscrições, esclarecimentos, dúvi-
das e manifestação definitiva do CAVis sobre o pedido de credenciamento 
de que trata este edital até o encerramento da seleção.
5.2 o iTErPa dará publicidade do resultado deste certame divulgando a 

lista dos credenciados na imprensa oficial, no seu sítio eletrônico e nas 
mídias sociais.
Belém, 26.01.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos - Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa - diretora dEaf
coordenadora do comitê para análise de Vistoria agronômica

aNeXo do editaL
a) QUaLiFicaÇÃo ProFissioNaL

critério requisitos Pontuação

curso de capacitação 
Profissional

Certificados de cursos de capacitação devidamente registrados 
pela instituição formadora, legalmente  autorizada em avaliação 

e perícia de imóveis rurais ou curso equivalente, contendo 
carga horária e conteúdos ministrados.

01 ponto para cada 20h (vinte) 
horas  apresentadas e comprova-
das, até o máximo de 20 pontos.

a.1) Somente serão aceitos certificados emitidos nos últimos 05 (cinco) anos;
a.2) Participação em congressos, Seminários, Jornadas, Palestras, Simpó-
sios e afins não serão aceitos para pontuação;
a.3) Certificado frente e verso;
a.4) Não serão aceitos, para comprovação documentos que não correspon-
dam à habilitação necessária ao credenciamento, ou declarações fora da 
data de validade de 30 dias;
B) eXPeriÊNcia ProFissioNaL eXiGida

critério requisitos Pontuação

Tempo de Serviço

Documento que comprove a experiência profissional em 
avaliação e perícia de imóveis rurais ou urbanos, ou trabalho 
equivalente, devidamente comprovado  através da anotação 
de responsabilidade Técnica-arT ou contrato de Trabalho.

1,0 ponto por trabalho 
executado, até o máximo de 

20,0 pontos

b.1) Máximo de 20,0 pontos
b.2) os estágios acadêmicos não serão considerados como experiência 
profissional;
b.3) o tempo de serviço concomitante em dois ou mais vínculos será con-
tabilizado uma única vez;
b.4) comprovação de experiência em cargos comissionados somente serão 
aceitos mediante comprovação das atribuições na área em que concorre;
c) reQUisitos de escoLaridade

Formação requisitos Pontuação

Graduação
diploma do curso de graduação de nível superior expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, na área a qual solicita 

o credenciamento.
0,50 ponto

Especialização:

diploma do curso de pós-graduação em nível de especialização com carga 
horária igual ou superior a 360 horas, expedido por instituição

de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, na área a qual solicita 
o credenciamento.

1,5 pontos

Mestrado
diploma de curso de pós-graduação em nível de Mestrado, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, na área a 

qual solicita o credenciamento.
3,5 pontos

doutorado
diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, na área a 

qual solicita o credenciamento.
4,5 pontos

c.1) Máximo de 10 (dez) pontos;
c.2) Diploma ou Certificado frente e verso;
c.3) Não será aceita para comprovação de escolaridade a apresentação de 
declaração de conclusão.
Belém(Pa), 26.01.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf
coordenadora do comitê para análise de Vistoria agronômica

Protocolo: 754211
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AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 0085/2022: BENEfici-
ário: dENiS ViNiciUS rodriGUES rENaUlT;Matrícula: 57175057;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261; 
objetivo: ocorrer com despesas de pronto pagamento de aquisição de 
transporte (locomoção), para atenter as necessidades da diretoria Geral.
Elemento de despesa/ Valor: 339033/ r$ 3.000,00;Prazo de aplicação (em 
dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia):15.ordenador de despesas: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 754009
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diÁria
.

Portaria: 0084/2022 objetivo: conduzir o servidor Wilson Emílio Saraiva 
da Silva, que irá com objetivo de palestrar em um treinamento que ocorre-
rá em Paragominas.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 57223189/ rodriGo JoSÉ 
cardoSo do ESPiriTo SaNTo (MoToriSTa) / 2,5 diáriaS / 17/01/2022 a 
19/01/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 754005
Portaria: 0083/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes da 
campanha de vacinação antiaftosa de novembro de 2021. as proprieda-
des estão localizadas a mais de 60km da sede do município em vicinais 
de difícil acesso, sendo necessário pernoitar na região.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa 
destino: SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa Servidor: 57223255/ WaldEr 
PrESTES ESPÍNdola (TÉcNico aGrÍcola) / 9,5 diáriaS / 03/01/2022 a 
12/01/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 754003
Portaria: 0087/2022 objetivo: realizar reunião técnica com os servi-
dores lotados nas Ulsas de Goianésia do Pará e Jacundá com objetivo de 
apresentar as metas referentes ao ano de 2022 da área vegetal, orientar 
os servidores quanto a procedimentos operacionais, levantar as deman-
das e planejar ações.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.ori-
gem: TUcUrUÍ/Pa destino: GoiaNÉSia do Pará,JacUNdá/Pa.Servidor: 
6403712/lorENa lira lEiTE SaBiNo (fiScal ESTadUal aGroPEcUário
-ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 02/02/2022 a 04/02/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 754087
Portaria: 0086/2022 objetivo: realizar saneamento de focos de Mor-
mo e de aiE em propriedades nos municípios.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: :SÃo doMiNGoS do araGUaia/Pa des-
tino: cUrioNÓPoliS,MaraBá/Pa Servidor: 55588838/cESar aUGUSTo 
SoarES loPES (MÉdico VETEriNário) / 5,5 diáriaS / 07/02/2022 a 
12/02/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 754084

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria iNterNa Nº 002/2022 – 27/01/2022
o Presidente da Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Esta-
do do Pará - EMaTEr-Pará, usando das atribuições que lhe faculta o artigo 
32, do Estatuto da Empresa, aprovado pelo decreto nº 833 de 16 de junho 
de 2020, e publicado no d.o.E. nº 34.257 em 18.06.2020.
 coNSidEraNdo que a organização Mundial da Saúde (oMS) declarou, 
em 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença causada pelo novo coro-
navírus (coVid-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importân-
cia internacional, posteriormente caracterizada como pandemia, em 11 de 
março de 2020;
coNSidEraNdo que a contaminação pelo novo coronavírus (coVid-19) 
pode levar a sintomas graves, complicações sérias de saúde e óbito, bem 
como que a vacinação e o distanciamento social têm se revelado de fun-
damental importância na proteção contra as infecções e na redução das 
hospitalizações e mortes no país e no mundo;
coNSidEraNdo a natureza essencial da atividade exercida pela EMaTEr
-Pará e a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua con-
tinuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde e da vida das 
pessoas que ingressam nos prédios da Empresa;
coNSidEraNdo o princípio da precaução e a necessidade de conter a 
disseminação do novo coronavírus (coVid-19) e síndromes gripais, de 
modo a se proteger a saúde, a integridade física e a vida de empregados, 
servidores(as) cedidos, colaboradores(as), e de pessoas que acessam as 
dependências da EMaTEr-Pará;
coNSidEraNdo a atualização do Ministério da Saúde sobre os protocolos 
de isolamento social para casos de coVid-19, que estabele isolamento de 
7 (sete) dias para casos de sintomas leves e moderados;
r E S o l V E:
art 1º Por meio da presente Portaria, dispor sobre a adequação do regime 
de trabalho, no âmbito da EMaTEr-Pará, bem como sobre os procedi-
mentos relativos às comunicações de casos suspeitos ou confirmados de 
coVid- 19 ou síndromes gripais e dá outras providências.
art. 2º os Empregados da EMaTEr - Pará e o público em geral, pelo 
período de vigência da Presente portaria, deverão observar as seguintes 
medidas preventivas:
i – manter o uso obrigatório de máscara nas dependências da Empresa;
ii – higienizar constantemente as mãos;
iii – evitar levar as mãos aos olhos, nariz e boca;
iV – manter, sempre que possível, distância segura de 1,5m entre as pessoas;
V – manter o ambiente arejado, abrindo janelas e portas;
Vi - evitar o compartilhamento de objetos pessoais (talheres, pratos, co-
pos e etc) e profissional (computadores, celulares; caneta, materiais de 
expediente e etc);
Vii – evitar aglomerações em espaços de vivência nas dependências da Empresa;
Parágrafo Único. No que couber, orienta-se que as medidas preventivas ado-

tadas nas dependências da Empresa sejam estendidas a vida social do Em-
pregado(a), para que assim tenhamos mais êxito na profilaxia da doença.
art. 3º fica mantido o expediente presencial em todos os escritórios da 
EMaTEr-Pará, observando, no que couber o estabelecido nesta Portaria.

tÍtULo i
dos ProcediMeNtos a sereM adotados eM casos 

sUsPeitos e/oU coNFirMados de coVid-19
Art. 4º Havendo casos confirmados de Covid-19, mediante apresentação 
de Teste Positivo e/ou atestado/laudo Médico, deverão ser adotadas os 
seguintes procedimentos:
• 1º O Empregado que apresentar Teste Positivo para COVID-19, deverá 
reportar a situação à sua chefia imediata, tão logo tenha acesso ao resul-
tado do exame e/ou atestado/laudo Médico, encaminhando cópia digita-
lizada do mesmo por email e/ou outro meio eletrônico indicado por sua 
Chefia Imediata;
• 2º A Chefia Imediata, tão logo receba a cópia do Teste Positivo e/ou 
atestado/laudo Médico, deverá relatar a situação e encaminhar cópia do 
teste ao NrH/codES (nrhemater21@gmail.com) que ficará responsável 
pelo acompanhamento e controle dos casos de coVid-19 na Empresa:
1. No caso da Chefia Imediata tratar-se de Chefe de ESLOC/Resp. Por Nú-
cleo/chefe de Seção a cópia do teste positivo e/ou atestado/laudo Médico 
será encaminhada a sua respectiva Supervisão regional/coordenadoria, 
que por sua vez deverá ser encaminhar a situação conforme orientação do 
caput do §2º deste artigo;
2. No caso das assessorias (aJUr/aScoM/aUdiT/aSdo) e das Unidades di-
dáticas (UdB e Udca) a cópia do teste positivo e/ou atestado/laudo Médico 
deverá ser encaminhada conforme orientação do caput do §2º deste artigo.
• 3º O Empregado com teste positivo ficará afastado de suas atividades, 
por licença médica, por 7 (sete) dias corridos a contar da data de realiza-
ção do teste. caso o Empregado apresentar atestado/laudo Médico com 
afastamento superior será considerado o período do atestado/laudo.
art. 5º Em caso de pessoa que coabite com Empregado na mesma resi-
dência e apresente Teste Positivo para covid-19, deverão ser adotadas os 
seguintes procedimentos:
• 1º O Empregado deverá encaminhar cópia do Teste Positivo para co-
VID-19 da pessoa descriTa no caput do art. 5º à sua chefia imediata, tão 
logo tenha acesso ao resultado do exame, por email e/ou outro meio ele-
trônico indicado por sua Chefia Imediata;
• 2º A Chefia Imediata, tão logo receba a cópia do Teste Positivo, deverá 
relatar a situação e encaminhar cópia do teste ao NrH/codES (nrhema-
ter21@gmail.com) que ficará responsável pelo acompanhamento e contro-
le dos casos de coVid-19 na Empresa:
1. No caso da Chefia Imediata se tartar de Chefe de ESLOC/Resp. Por 
Núcleo/chefe de Seção, a cópia do teste positivo será encaminhada a sua 
respectiva Supervisão regional/coordenadoria, que por sua vez deverá ser 
encaminhar a situação conforme orientação do caput do §2º deste artigo;
2. No caso das assessorias (aJUr/aScoM/aUdiT/aSdo) e das Unidades 
didáticas (UdB e Udca) a cópia do teste positivo deverá ser encaminhada 
conforme orientação do caput do §2º deste artigo.
• 3º O Empregado enquadrado no caput do art. 5º ficará afastado de suas 
atividades, para Home Office, por 7 (sete) dias corridos a contar da data de 
realização do teste apresentado, desde que não apresente sintomas. caso 
o(a) Empregadocomece a apresentar sintomas deverá buscar atendimento 
médico para avaliação e/ou realização de teste para coVid-19, que sendo 
positivo deverá adotar os procedimentos descritos no art.4º.
art. 6º o Empregado que apresentar sintomas indicativos de coVid-19 
ou de síndromes gripais deverá se abster de comparecer ao respectivo 
local de trabalho, reportando a situação a sua chefia imediata, por email 
e/ou outro meio eletrônico indicado por sua Chefia, ficando liberado das 
atividades laborais presenciais por 48 horas para buscar, imediatamente, 
atendimento médico para avaliação e/ou testagem.
• 1º A chefia Imediata deverá reportar a situação ao ao NRH/CODES (nrhe-
mater21@gmail.com) que ficará responsável pelo acompanhamento e con-
trole dos casos de coVid-19 na Empresa;
• 2º Para efeito do caput do art. 6º consideram-se indicativos de COVID-19 
ou de síndromes gripais sintomas como febre, tosse frequente, dor de 
garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar, coriza 
nasal, espirros frequentes, dentre outros previstos em diretrizes estabele-
cidas pela organização Mundial de Saúde (oMS) e pelo Ministério da Saúde

tÍtULo ii
das disPosiÇÕes FiNais e traNsitÓrias

art. 7º as disposições desta Portaria não afastam a necessidade de observância 
das regras de segurança à saúde e dos protocolos de enfrentamento à coVid-19, 
devendo o atendimento ao público também seguir as mesma orientações.
• 1º É obrigatório o uso de Máscara por todos durante todo o período de 
permanência nas dependências da EMaTEr-Pará.
• 2º Para ter acesso às dependências da EMATER-PARÁ deve ser comprava-
da a vacinação nos moldes estabelecidos pela lei Estadual nº 9.369/2021 
c/c decreto Estadual nº 2.081/2021 (para servidores/empregados públi-
cos) e pelo decreto Estadual nº2.044/2021 (para população em geral).
• 3º Em caso de confirmados de Covid-19, com sintomas leve e mo-
derados, isolamento de 7 (sete) dias conforme orientação do Minsité-
rio da Saúde(https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/
janeiro/ministerio-da-saude-reduz-para-7-dias-o-isolamento-de-ca-
sos-por-covid-19#:~:text=o%20isolamento%20de%20casos%20leves,-
sem%20o%20uso%20de%20antit%c3%a9rmicos.)
art. 8º as situações eventualmente não contempladas neste ato normativo 
serão apreciadas pela diretoria Executiva da EMaTEr-Pará.
art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, podendo 
ser reavaliada a qualquer momento, levando-se em conta as informações 
oficiais sobre os índices de contaminação, revogadas as disposições em 
contrário.
roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 754089
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Portaria Nº0023/2022 – 25/01/2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas rESolVE:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação a empregada 
– dElMa dE NaZarÉ alMEida da SilVa - Matricula nº 5913544/2, a con-
tar de 02.02.2022:
i - r E V o G a r, os efeitos da Portaria de nº 0700/2021, que o designou 
para exercer a Função de Emprego de Confiança II.
II – D E S I G N A R, para exercer a Função de Emprego de Confiança III.
roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo - Presidente

Protocolo: 754090
Portaria Nº0014/2022 – 13.01.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
rESolVE:
colocar à disposição do centro regional de Governo do Baixo amazonas, 
com Ônus para a EMaTEr – Pará, o Extensionista rural i, Eng.º florestal 
JoaQUiM criSToVaM dE aNdradE SENa – Matrícula nº 3174697/1, a 
contar de 01.02.2022 à 31.12.2022 (PaE: 2022/41643).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente
Portaria Nº0015/2022 – 13.01.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
rESolVE:
colocar o Extensionista rural i Eng.º agrônomo Joao cloViS dUarTE 
liSBoa – Matrícula nº 3171760/1 à disposição da Prefeitura Municipal de 
Santarém – Termo de cooperação Técnica nº 0006/2021, com Ônus para a 
EMaTEr – Pará, a contar de 01.02.2022 à 31.12.2022 (PaE: 2022/40913).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Protocolo: 754033
Portaria Nº 0024/2022 – 26.01.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, resolve:
coNcEdEr, férias regulamentares, referente ao mês de Março/2022, aos em-
pregados abaixo relacionados, considerando o Planejamento anual de férias.

Nº MatricULa eMPreGado eXercÍcio FÉrias

001 3175685/ 1 roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo-faTal-PrESidENTE 2020/2021 30.03.2022 a 
28.04.2022

002 3178579/ 1 PaUla fraNciNETE oTEro BaTiSTa-rEcESSo 2020/2021 07.03.2022 a 
05.04.2022

003 3176630/ 1 Marilia caldEraro doMiNGUES-rEcESSo 2020/2021 07.03.2022 a 
05.04.2022

004 5904748/ 2 NaTalia PiNHEiro da coSTa-PETroBraS 2020/2021 02.03.2022 a 
31.03.2022

005 57175859/ 1 lYSMar QUarESMa frEiTaS-rEcESSo 2020/2021 07.03.2022 a 
05.04.2022

006 57211156/ 1 GEorGE SoUZa GUZZo-rEcESSo 2020/2021 07.03.2022 a 
05.04.2022

007 80845324/ 1 HElcio BarroS 2021/2022 02.03.2022 a 
31.03.2022

008 3176517/ 1 JoSUE fErrEira caValcaNTE-rEcESSo 2020/2021 07.03.2022 a 
05.04.2022

009 57175949/ 1 SiMoNE dE JESUS BarroS da SilVa 2020/2021 02.03.2022 a 
31.03.2022

010 57174815/ 1 WaGNEr oliVEira dE JESUS-rEcESSo 2020/2021 07.03.2022 a 
05.04.2022

011 55587859/ 1 alaN PEriclES aMaral doS SaNToS-cH.local.rEcESSo 2021/2022 07.03.2022 a 
05.04.2022

012 5036291/ 1 arNaldo dE MEllo HENriQUES JUNior-rEcESSo 2021/2022 07.03.2022 a 
05.04.2022

013 3163261/ 3 JoSE rodriGUES MarTiNS filHo-faTal 2020/2021 02.03.2022 a 
31.03.2022

014 5044227/ 1 Maria daS MErcES NaSciMENTo MoNTEiro-cH.local
-rEcESSo 2021/2022 07.03.2022 a 

05.04.2022

015 5035988/ 1 MilToN PirES fErrEira 2021/2022 02.03.2022 a 
31.03.2022

016 55588416/ 2 WaldEMiro dE oliVEira roSa JUNior-SUP.rEGioNal 2021/2022 07.03.2022 a 
05.04.2022

017 3176789/ 1 aldEriS PErEira BarroS 2020/2021 02.03.2022 a 
31.03.2022

018 80845106/ 1 aNa PaTricia fErrEira 2021/2022 02.03.2022 a 
31.03.2022

019 54196285/ 1 arliNdo oliVEira da SilVa JUNior-cH.local 2021/2022 02.03.2022 a 
31.03.2022

020 54187567/ 2 JEaN carloS rodriGUES 2020/2021 02.03.2022 a 
31.03.2022

021 3163237/ 4 MarcoS aNToNio aBrEU do aMaral 2020/2021 02.03.2022 a 
31.03.2022

022 54196648/ 1 MaUricio SoUSa dE liMa-cH.local 2021/2022 07.03.2022 a 
05.04.2022

023 57203864/ 1 WESlEY coNcEicao loBo doS rEiS-rEcESSo 2020/2021 07.03.2022 a 
05.04.2022

024 57211550/ 1 rodriGo da SilVa SirQUEira-cH.local-rEcESSo 2020/2021 07.03.2022 a 
05.04.2022

025 5879574/ 3 roNNiE PETErSSoN PErEira doS SaNToS-faTal-cH.local 2020/2021 02.03.2022 a 
31.03.2022

026 57202561/ 1 WaNdEo rodriGUES BarBoSa-r.U.adM. 2020/2021 02.03.2022 a 
31.03.2022

027 5049547/ 1 aTilio TiTo fErrEira raYol-rEcESSo 2020/2021 07.03.2022 a 
05.04.2022

028 57211836/ 1 JaMES fErrEira HaYEK-cH.local 2021/2022 02.03.2022 a 
31.03.2022

029 54196664/ 1 liNo carrEra BarBoSa 2021/2022 21.03.2022 a 
19.04.2022

030 57210192/ 1 rYaN aNdErSoN PiNHEiro carNEiro 2020/2021 02.03.2022 a 
31.03.2022

031 57175844/ 1 TaNGriENNE carValHo NEMEr 2020/2021 02.03.2022 a 
31.03.2022

032 406465/ 2 ValTEr SoUZa NoVaiS-rEcESSo 2020/2021 07.03.2022 a 
05.04.2022

033 5035686/ 1 adEciMo GoMES doS SaNToS-PEriodo loNGo 2019/2021 02.03.2022 a 
31.03.2022

034 55585964/ 1 ailToN SoUZa SilVEira-cH.local 2020/2021 02.03.2022 a 
31.03.2022

035 57210216/ 1 dioN ESTorQUE coSTa-rEcESSo 2020/2021 07.03.2022 a 
05.04.2022

036 54190391/ 2 EidENEia oliVEira MarTiNS-rEcESSo 2021/2022 07.03.2022 a 
05.04.2022

037 54180437/ 2 NElSoN JEaN JUNior-rEcESSo 2020/2021 07.03.2022 a 
05.04.2022

038 54196643/ 1 roBErio PoNTES da crUZ 2021/2022 02.03.2022 a 
31.03.2022

039 5832802/ 2 alcir rodriGUES BorGES-SUP.rEGioNal-rEcESSo 2021/2022 07.03.2022 a 
05.04.2022

040 3179206/ 1 MariNaldo GEMaQUE MacHado-cH.local 2021/2022 02.03.2022 a 
31.03.2022

041 17221/ 2 GEraldo coSTa dE oliVEira-SEdaP 2021/2022 02.03.2022 a 
31.03.2022

042 3172902/ 1 MaNoEl raiMUNdo SaNTaNa-faTal 2020/2021 02.03.2022 a 
31.03.2022

043 5847052/ 1 WEdEN roBErTo VaScoNcEloS da SilVa 2021/2022 02.03.2022 a 
31.03.2022

044 3177815/ 1 doriVaN doS PaSSoS do ValE SoUSa-cH.local.rEcESSo 2021/2022 07.03.2022 a 
05.04.2022

045 57189839/ 2 EdErlaN corrEa PErEira-cH.local 2021/2022 07.03.2022 a 
05.04.2022

046 80845128/ 1 EdiNElSoN SaldaNHa corrEa 2021/2022 02.03.2022 a 
31.03.2022

047 55585950/ 1 NEUBEr dE oliVEira BraNdao 2020/2021 02.03.2022 a 
31.03.2022

048 5693063/ 1 raiMUNdo NoNaTo BENTES corrEa filHo-rEcESSo 2020/2021 07.03.2022 a 
05.04.2022

049 57175468/ 1 UBiraTaN dE PiNa-rEcESSo 2021/2022 07.03.2022 a 
05.04.2022

050 54197828/ 1 VaNESSa JUSciVaNNE doS SaNToS fElEol-rEcESSo 2020/2021 07.03.2022 a 
05.04.2022

051 3175278/ 1 WalTEr JoSE SilVa dUarTE 2020/2021 02.03.2022 a 
31.03.2022

052 3175480/ 1 aNToNio aUGUSTo rodriGUES doS SaNToS-rEcESSo 2020/2021 07.03.2022 a 
05.04.2022

053 3172341/ 1 fraNciSco carloS riBEiro BorGES 2020/2021 02.03.2022 a 
31.03.2022

054 3178099/ 1 iVaNildo aMaral GoNcalVES 2020/2021 02.03.2022 a 
31.03.2022

055 54196290/ 1 JoSE EMilio da PaiXao JUNior-r.U.adM-rEcESSo 2021/2022 07.03.2022 a 
05.04.2022

056 57210907/ 1 JoSE ValdEci BENicio da SilVa 2020/2021 02.03.2022 a 
31.03.2022

057 55585943/ 1 GUSTaVo GroTTo dE daVid-rEcESSo 2020/2021 07.03.2022 a 
05.04.2022

058 3177548/ 1 aNToNio caBral dE alMEida 2021/2022 02.03.2022 a 
31.03.2022

059 57176546/ 4 EdNo NUNES rocHa 2021/2022 28.03.2022 a 
26.04.2022

060 57223875/ 1 EliaS doS SaNToS MElo 2021/2022 02.03.2022 a 
31.03.2022

061 5067316/ 1 fraNciNETE Maria GoMES cUiMar-rEcESSo 2021/2022 07.03.2022 a 
05.04.2022

062 55585767/ 1 HElENicE cESar BriTo da SilVa-cH.local 2020/2021 02.03.2022 a 
31.03.2022

063 3179796/ 1 JoSE oTaVio lEiTE da rocHa-r.U.adM. 2021/2022 21.03.2022 a 
19.04.2022

roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo - Presidente
Protocolo: 754163
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errata
.

errata de Portaria
Portaria: 0015/2022, - Publicada no doe nº 34.837 de 19.01.2022.
onde se lê: Portaria: 0015/2022.
Leia-se: Portaria: 0013/2022.

Protocolo: 754029

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

diÁria
.

Portaria Nº 00066/2022 - GaB/seMas 26 de JaNeiro de 2022.
objetivo: acompanhar os procedimentos de vistoria de possível alteração 
na coloração da água no rio da região do Tapajós.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa.
Período: 19/01 a 20/01/2022 – 01 e ½ diária
Servidor:
- 57214854/1 - SaUlo Prado dE carValHo - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente/coordenador)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 753996

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de decisÃo
Processo: 32375/2014
NoME do iNfraTor: coMErcial ViGoMEl lTda - ME
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47, §1° do decreto federal nº 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
07293/2014/GEflor, ante a incidência da prescrição da pretensão exe-
cutória, nos termos do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008 e da 
Súmula nº 467 – STJ, o que tornou o auto em comento incapaz de produzir 
efeitos, sendo este processo arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 4677/2014
NoME do iNfraTor: EfrEiM fUrlaM
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47, §1° e 2°, do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 
c/c com o art. 225 da constituição federal de 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° 6646/2014/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do §1° e caput do art. 21 do decreto federal nº 6.514/2008, o que 
tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este proces-
so arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 36069/2013
NoME do iNfraTor: iMaBraS BElTErra – rEflorESTaMENTo BElTErra i
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e iV, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66, parágrafo único, inciso ii, 
do decreto federal nº 6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei 
federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 5588/2013/difiSc/Ur2, ante a incidência da prescrição da pretensão 
executória, nos termos da Súmula nº 467 – STJ, o que tornou o auto em 
comento incapaz de produzir efeitos, sendo este processo arquivado, ob-
servando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 37022/2013
NoME do iNfraTor: MoUra E SilVa PoSTo dE coMBUSTÍVEl lTda - ME
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93, da lei Estadual n° 
5.887/1995, em consonância com o art. 66, do decreto federal nº 
6.514/2008.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
5589/2013/difiSc/Ur2, ante a incidência de prescrição intercorrente, nos 
termos da lei Estadual n° 8.972/2020 do art. 112, §2° c/c art. 111, §4°, 
o que tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este 
processo arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 19431/2014
NoME do iNfraTor: MoJU TiMBEr lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47, §1° do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 
c/c com o art. 225 da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 

6877/2014/GEflor, ante a incidência da prescrição da pretensão execu-
tória, nos termos do art. 21 e art. 22, do decreto federal nº 6.514/2008 e 
da Súmula 467 – STJ, o que tornou o auto em comento incapaz de produzir 
efeitos, sendo este processo arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 31702/2009
NoME do iNfraTor: WaYloN JoSE dE SoUZa da SilVa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 20, inciso i e §1° da lei 
Estadual n° 6.713/2005 e PorTaria N° 001/2008/iBaMa, em consonância 
com o art. 34, inciso ii, da lei federal n° 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 2786/2009/GEfaU, ante a incidência de prescrição intercorrente, nos 
termos da lei Estadual n° 8.972/2020, art. 112, §2° c/c art. 111, §4°, 
o que tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este 
processo arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 41186/2013
NoME do iNfraTor: cENTro oESTE TraNSPorTES rodoViárioS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 64, do decreto federal n° 
6.514/2008 e art. 93 da lei Estadual n° 5.887/1995, em consonância com 
o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, dEclaroU a incidência de prescri-
ção no presente processo administrativo punitivo - auto de infração n° 
6651/2013, dETErMiNaNdo o arquivamento dos autos, com fundamento 
no art. 112, §2°, da lei Estadual n° 8.972/2020, aplicado por isonomia ao 
procedimento sancionatório no âmbito da administração pública estadual, 
em consonância a Súmula do STJ, sendo este processo arquivado, obser-
vando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 858/2014
NoME do iNfraTor: adoriS aUrEo dE oliVEira - EPP
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47, §1°, do decreto federal nº 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 2342/2013/GEflor, ante a incidência de prescrição intercorrente, nos 
termos da lei Estadual n° 8.972/2020 do art. 112, §2° c/c art. 111, §4°, 
o que tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este 
processo arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 277/2014
NoME do iNfraTor: V P iNdUSTria E coMErcio lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82, do decreto federal nº 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 
c/c com o art. 225 da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
6851/2013/GEflor, ante a incidência da prescrição da pretensão executó-
ria, nos termos do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008 e da Súmula 
467 - STJ, o que tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, 
sendo este processo arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 27486/2009
NoME do iNfraTor: MUNicÍPio dE iGaraPÉ - Miri
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i, ii e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: arts. 70 e 93, da lei Estadual n° 
5.887/1995, em consonância com a resolução coNaMa n° 237/1997.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
1717/2009/GErad, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos termos 
do §1° e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou 
o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este processo arqui-
vado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 23355/2009
NoME do iNfraTor: iNdUSTria E coMErcio dE cEraMica UliaNo-
PoliS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual Nº 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93, da lei Estadual n° 
5.887/1995, em consonância com o art. 70, da lei federal n° 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
1954/2009/GErad, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos termos 
do §1° e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou 
o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este processo arqui-
vado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 465403/2008
NoME do iNfraTor: arMaNdo alVES PErEira
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93, da lei Estadual n° 
5.887/1995, em consonância com o art. 70, do decreto federal nº 
9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, dEclaroU a incidência de prescri-
ção ao presente processo administrativo punitivo - auto de infração n° 
1442/2008/GErad, dETErMiNaNdo o arquivamento dos autos, com fun-
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damento no art. 112, §2°, da lei Estadual n° 8.972/2020, aplicado por 
isonomia ao procedimento sancionatório no âmbito da administração pú-
blica estadual, em consonância a Súmula 467 do STJ, sendo este processo 
arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 422633/2008
NoME do iNfraTor: BaHia iNdUSTria E coMErcio dE MadEiraS lTda EPP
iNfraÇÃo: art. 118, incisos ii e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art 11, da lei Estadual n° 
5.887/1995, em consonância com o art. 62, incisos V, Vi e Vii do decreto 
federal 6514/2008.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
1224/2008/GEflor, ante a incidência de prescrição, nos termos do art. 
21, do decreto federal n° 6.514/2008 e da Súmula 467 do STJ, o que tor-
nou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este processo 
arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 210520/2008
NoME do iNfraTor: iBl – iZaBEl MadEiraS do BraSil lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 18, §4°, da resolução do co-
NaMa nº 237/1997, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 
9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
1297/2007/difaU, ante a incidência da prescrição, nos termos do art. 21 e 
art. 22 do decreto federal n° 6.514/2008 e Súmula 467 do STJ, o que tor-
nou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este processo 
arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 299440/2007
NoME do iNfraTor: colaMaiS iNdÚSTria E coMÉrcio dE arGaMaSSa lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93, lei Estadual n° 5.887/1995, 
em consonância com o art. 60, da lei federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
0260/2007/dirad, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos termos 
do §1° e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou 
o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este processo arqui-
vado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 264207/2007
NoME do iNfraTor: TraNSPorTadora JoliVaN lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93, da lei Estadual n° 
5.887/1995 e o art. 18, §4º, da resolução do coNaMa n° 237/1997, em 
consonância com o art. 70, da lei federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
0788/2007/diSUP, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos termos 
do art. 21 e art. 22, do decreto federal nº 6.514/2008 e Súmula 467-STJ, 
o que tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este 
processo arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 243620/2007
NoME do iNfraTor: rEVENdEdora dE ProdUToS dE aViaÇÃo iTaiPU lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 e 94, da lei Estadual n° 
5.887/1995 e o art. 8° da resolução do coNaMa n° 237/1997, em conso-
nância com o art. 70, da lei federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
0751/2007/diSUP, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos termos 
do §1° e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou 
o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este processo arqui-
vado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 38498/2013
NoME do iNfraTor: SErraria aGroPal lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47, do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, dEclaroU a incidência de prescrição no 
presente processo administrativopunitivo - auto de infração n° 4387/2013/
GEflor, dETErMiNaNdo o arquivamento dos autos, com fundamento no 
art. 112, §2°, da lei Estadual n° 8.972/2020, aplicado por isonomia ao 
procedimento sancionatório no âmbito da administração pública estadual, 
em consonância a Súmula 467 do STJ, sendo este processo arquivado, 
observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 6376/2014
NoME do iNfraTor: carVoaria SErraNa lTda - ME
iNfraÇÃo: art. 118, inciso i, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66, Parágrafo único, inciso i, 
do decreto federal nº 6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei 
federal n° 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 2451/2014/GEflor, ante a incidência de prescrição quinquenal, nos 
termos do §1º e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o 
que tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este 
processo arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 6242/2014
NoME do iNfraTor: iNdUSTria E coMErcio dE MadEiraS carValHo 
lTda - ME
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47, §1°, do decreto federal nº 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 6650/2014/GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos 
termos do art. 112, §2° c/c art. 111, §4°, da lei Estadual n° 8.972/2020, 
o que tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este 
processo arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 4487/2017
NoME do iNfraTor: aBdiaS rodriGUES da SilVa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 80, do decreto federal nº 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 3967/2016/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do §1° e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que 
tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este proces-
so arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 4278/2017
NoME do iNfraTor: lariSSa MEdEiroS da coSTa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51-a, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 3989/2016/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do §1° e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que 
tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este proces-
so arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 6723/2014
NoME do iNfraTor: J BarBoSa da SilVa - ME
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47, §1°, do decreto federal nº 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 
e art. 225 da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
2276/2012/SEMa, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos termos 
do §1° e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou 
o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este processo arqui-
vado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 12898/2014
NoME do iNfraTor: W. f. iNdÚSTria, coMÉrcio E TraNSPorTE dE 
MadEiraS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66, do decreto federal n° 
6.514/2008, c/c com o art. 93 e 94 da lei Estadual n° 5.887/1995 em 
consonância com o art. 70, da lei federal n° 9.605/1998 e art. 225 da 
constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
6484/2014/GEflor, devido a incidência de prescrição, nos termos do art. 
21, do decreto federal nº 6.514/2008, sendo este processo arquivado, 
observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 11924/2014
NoME do iNfraTor: MaNoEl dE NaZarE PiNHEiro da SilVa
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43, da lei federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 
e art. 225 da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
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6902/2014/GEflor, ante a incidência da prescrição da pretensão executó-
ria, nos termos do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008 e da Súmula 
467 – STJ, o que tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, 
sendo este processo arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 17892/2014
NoME do iNfraTor: MadEira lETicia lTda - ME
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47, da lei federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 3636/2014/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do §1° e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que 
tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este proces-
so arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 17695/2014
NoME do iNfraTor: TErraSErVicE PESQUiSa MiNEral lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93, da lei Estadual n° 
5.887/1995, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, dEclaroU a incidência de prescrição no 
presente processo administrativopunitivo - auto de infração n° 6804/2013/
GErad, dETErMiNaNdo o arquivamento dos autos, com fundamento no 
art. 112, §2°, da lei Estadual n° 8.972/2020, aplicado por isonomia ao 
procedimento sancionatório no âmbito da administração pública estadual, 
em consonância a Súmula 467 do STJ, sendo este processo arquivado, 
observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 27478/2014
NoME do iNfraTor: claro S.a.
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93, da lei Estadual n° 
5.887/1995, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 
e art. 225 da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
2529/2014/GErad, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos termos 
do §1° e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou 
o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este processo arqui-
vado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 32376/2014
NoME do iNfraTor: coMErcial ViGoMEl lTda - ME
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS:art. 47, §1°, do decreto federal nº 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
07294/2014/GEflor, ante a incidência da prescrição da pretensão execu-
tória, nos termos do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 e da Súmula 
467 - STJ, o que tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, 
sendo este processo arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 27805/2011
NoME do iNfraTo: WalTEr PErEira dE BESSa – faZENda SilVaNa
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51, do decreto federal nº 
6.514/2008, em consonância com art. 70, da lei federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 4054/2011/GEflor, ante a ocorrência de prescrição quinquenal, o que 
tornou o instrumento de fiscalização em comento incapaz de produzir efei-
tos, sendo este processo arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 28580/2011
NoME do iNfraTor: V. loUBacK MadEiraS EirEli
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66, inciso ii, do decreto fe-
deral n° 6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 
9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 4280/2011/GEflor, ante a incidência de prescrição quinquenal, nos 
termos do §1º e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o 
que tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este 
processo arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 30311/2011
NoME do iNfraTor: ViVo Sa – SiTE Sac
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 e 94 da lei Estadual n° 
5.887/1995, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998.

PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
1824/2011/GEfaU, ante a incidência de prescrição quinquenal, nos termos 
do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o auto em 
comento incapaz de produzir efeitos, sendo este processo arquivado, ob-
servando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 31093/2011
NoME do iNfraTor: faZENda 2r - ii
iNfraÇÃo: art. 118, inciso 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 federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 4298/2011/GEflor, ante a ocorrência da prescrição quinquenal, o que 
tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este proces-
so arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 33867/2011
NoME do iNfraTor: lUiS alBErTo VaNiN – faZ SÃo lUiS
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51, do decreto federal nº 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
3916/2011-GEflor, ante a incidência da prescrição da pretensão executó-
ria, nos termos do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008 e da Súmula 
467 – STJ, o que tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, 
sendo este processo arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 882/2012
NoME do iNfraTor: rEiNaldo JoSE BriTo
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51, do decreto federal nº 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 3912/2011/GEflor, ante a incidência de prescrição intercorrente, nos 
termos da lei Estadual n° 8.972/2020, art. 112, §2° c/c art. 111, §4°, o 
que tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este 
processo arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 3691/2012
NoME do iNfraTor: fraNciSco riBEiro dE oliVEira
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 2483/2012/GEflor, ante a incidência de prescrição quinquenal, nos 
termos do §1º e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o 
que tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este 
processo arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 4170/2012
NoME do iNfraTor: fraNciSco lÚcio filHo – loTE 44
iNfraÇÃo: art 118, inciso 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 federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 2424/2012/GEflor, ante a incidência de prescrição quinquenal, nos 
termos do §1º e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o 
que tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este 
processo arquivado, observando as formalidades legais.

Protocolo: 754203

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de sUsPeNsÃo coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2021
a comissão Especial de licitação do instituto de desenvolvimento flores-
tal e da Biodiversidade do Estado do Pará – idEflor-Bio torna público 
aos interessados a SUSPENSÃo do EdiTal dE coNcorrÊNca PÚBlica 
Nº 001/2021, que tem como objeto a licitação para concessão florestal do 
lote 2, no conjunto de Glebas Mamuru arapiuns, UMf 5, na modalidade 
concorrência Pública do tipo técnica e preço de acordo com o art. 45, § 
1º, inciso iii, da lei nº. 8.666/93, c/c art. 26 da lei nº. 11.284/2006, em 
conformidade com os termos do processo administrativo nº. 2021/36371, 
necessária à suspensão por prazo de 10 (dez) dias úteis para análise de 
Pedido de impugnação do Edital.

Protocolo: 754351
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secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 007/2022 - GaB.sec/seGUP
BeLÉM/Pa, 25 de JaNeiro de 2022.

o Secretário  de Estado de Segurança Pública e defesa Social, UalaME 
fialHo MacHado, no uso de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo: o Termo de cooperação Técnica n° 003/2021, celebra-
do entre o GoVErNo do ESTado do Pará, por intermédio da SEcrE-
Taria dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social e a coMPaNHia dE 
PorToS E HidroViaS do ESTado do Pará, oriundo do Processo n.º 
2022/62284, cujo objeto consiste no desenvolvimento por parte compa-
nhia Técnica de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - cPH de auxílio téc-
nico referente à obra de Construção de Embarcação tipo flutuante - base 
integrada fluvial Candiru, localizada no município de Óbidos;
coNSidEraNdo:o que dispõe o art. 67 da lei federal n.º 8.666/93;
rESolVE: Nomear o servidor TEl cEl QoPM MarcElo faBrÍcio da coS-
Ta alBUQUErQUE, Matrícula funcional: 5817722-3, como titular para 
acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Cooperação Técnica.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
UalaME filaHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 753984

errata
.

errata da Portaria Nº67/2022 - saGa, PUBLicada eM doe 
Nº 34.844, PUBLicada eM 26.01.2022

oNde LÊ: SErVidor:aMaUri MorEira doS SaNTo, Mf: 5957745
Leia-se: SErVidor:aMaUri MorEira doS SaNToS, Mf: 5957745
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
ErraTa da PorTaria Nº68/2022 - SaGa, PUBlicada EM doE Nº 34.844, 
publicada em 26.01.2022
oNde LÊ: MaJ BM ESdraS PErEira lEMoS
Leia-se: SErVidor:MaJ BM ESdraS PErEira lEMoS, Mf:57174093
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
errata da Portaria Nº69/2022 - saGa, PUBLicada eM doe 

Nº 34.844, PUBLicada eM 26.01.2022
oNde LÊ: dESTiNo:XiNGUra/Pa
Leia-se: dESTiNo:XiNGUara/Pa
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
errata da Portaria Nº72/2022 - saGa, PUBLicada eM doe 

Nº 34.844, PUBLicada eM 26.01.2022
oNde LÊ: SErVidor:TEN cEl BM PaUlo cEZar VaZ JUNior, 
Mf:58435021
Leia-se: SErVidor:TEN cEl BM PaUlo cESar VaZ JUNior, Mf:5843502-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 754053

.

.

aPostiLaMeNto
.

Processo Nº 2021/567910
1º terMo de aPostiLaMeNto do coNtrato Nº 36/2021-FisP
1º TErMo dE aPoSTilaMENTo do coNTraTo Nº 36/2021-fiSP, cElE-
Brado ENTrE fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGUraNÇa PÚBlica E a 
EMPrESa PoSiTaNo arQUiTETUra E coNSTrUÇÕES EirEli.
1 – do oBJeto
constitui objeto do presente Termo de apostilamento a alteração da cláu-
sula Vi – da doTaÇÃo orÇaMENTária, do contrato nº 36/2021 - fiSP, 
que passará a ser o seguinte:
Programação:
44.101.06.181.1502.8564
44.101.06.181.1502.8264
2 - da FUNdaMeNtaÇÃo LeGaL
constitui fundamento legal para o aPoSTilaMENTo em tela, o art. 65, §8º 
da lei federal nº 8.666/93.
3 – da ratiFicaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato.
Belém-Pa, 20 de janeiro de 2022.
fundo de investimento de Segurança Pública - fiSP/SEGUP
ViNiciUS PiNHEiro carValHo
diretor e ordenador de despesa do fiSP

Protocolo: 754023

diÁria
.

Portaria Nº75/2022-saGa
oBJETiVo:para realizar transporte de vacinas.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): alTaMira/Pa
PErÍodo: 22.12.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
 SErVidor(ES): aMaUri MorEira doS SaNToS, Mf:5957745
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 76/2022-saGa
oBJETiVo: para apoio a casa Militar.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): oriXiMiNá/Pa
PErÍodo: 21.12.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): aMaUri MorEira doS SaNToS, Mf:5957745
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 77/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar transporte de autoridades em apoio a casa Militar.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BaiÃo/Pa
PErÍodo: 22.12.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 01 (uma) de alimentação
SErVidor(ES): caP PM ÉdiMo MaUro coElHo coSTa, Mf:56303121
fraNciSco JoSÉ caSTro dE SoUZa, Mf: 51966041
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 78/2022-saGa
oBJETiVo: para abastecer as aeronaves que se encontrava no apoio a 
casa Militar.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S):BraGaNÇa/Pa
 PErÍodo: 26.12.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): SGT PM alEXaNdrE oliVEira dE liMa, Mf: 57018561
cB PM MarcUS ViNiciUS da SilVa Mf: 57222448
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 79/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar voo de adaptação/treinamento np Pc 12/45 do Tc 
armando Bittencourt.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 17 a 18.12.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor(ES): TEN cEl PM arMaNdo aUGUSTo coElHo da SilVa BiT-
TENcoUrT, Mf: 57553101
TEN cEl PM alcidES da SilVa MacHado JUNior, Mf: 57738301
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 80/2022-saGa
oBJETiVo: para apoio a casa Militar.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): caSTaNHal/Pa
PErÍodo: 20.12.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES):TEN cEl PM aNdrÉ icaSSaTTi QUEiroZ, Mf: 5817889-1
TEN cEl BM PaUlo cEZar VaZ JUNior, Mf: 58435021
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº81/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar o transporte de insumos e vacinas.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa
PErÍodo: 18.12.2021
QUaNTidadE dE diáriaS:½ (meia)
SErVidor(ES): arTHUr cEZar aNaiSSi dE MoraES, Mf: 54196044
roNaldo HENriQUE MoraES BENiGNo, Mf:5934201
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
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Portaria Nº82/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar o transporte de insumos (SESPa).
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S):SaNTaNa do araGUaia/Pa
PErÍodo:28.12.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): EdUardo cESar corrEa raMoS, Mf: 541810153
MaUro corrEa SoUSa, Mf: 5272254
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº83/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar o transporte de peças para utilização na aeronave 
de prefixo PT-MEX.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo:30.12.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): lEoPoldo da rocHa BarBoSa, Mf: 59505971
carloS alBErTo SaldaNHa da SilVa, Mf: 59581931
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 84/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar as horas de voos e check de piloto comercial de 
helicóptero exigida pela aNac.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): cUriTiBa/Pr
PErÍodo: 24.01 à 13.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 21(vinte e um) de alimentação e 20(vinte) de 
pousada
SErVidor(ES): caP PM EdiMo MaUro coElHo coSTa, Mf: 5630312-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 85/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar o transporte de servidores da SEGUP e o Secretá-
rio de Transporte do Estado.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBa/Pa
PErÍodo: 13.01.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): MaUro corrEa SoUSa, Mf: 5272254
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
cEl PM arMaNdo coNcEiÇÂo dE MoraES GoNÇalVES, Mf: 5264162-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 754219

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria de FaLeciMeNto Nº 099/2021 – cVP/4
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o 3º SGT PM 
rr rG 12450 JoSÉ carloS MarciaS rodriGUES, faleceu na cidade de 
corrêa/Pa, na data 25 de outubro de 2021, conforme cópia da certidão 
de Óbito n° 067975 01 55 2021 4 00016 056 0002716 65, expedida pelo 
registro civil das Pessoas Naturais, no dia 05 de novembro de 2021, apre-
sentada e arquivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o 3º SGT PM rr rG 12450 JoSÉ 
carloS MarciaS rodriGUES, em virtude do seu falecimento na data 25 
de outubro de 2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 25 de outubro de 2021 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 26 de janeiro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 754227

Portaria de FaLeciMeNto Nº 100/2021 – cVP/4
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o SUB TEN 
PM rEf rG 10510 raiMUNdo NoNaTo PErEira rEiS, faleceu na cidade 
de redenção/Pa, na data 27 de outubro de 2021, conforme cópia da cer-
tidão de Óbito n° 067348 01 55 2021 4 00007 130 0002868 97, expedida 
pelo registro civil das Pessoas Naturais, no dia 28 de outubro de 2021, 
apresentada e arquivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o SUB TEN PM rEf rG 10510 
raiMUNdo NoNaTo PErEira rEiS, em virtude do seu falecimento na data 
27 de outubro de 2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 27 de outubro de 2021 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 26 de janeiro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 754234
Portaria de FaLeciMeNto Nº 101/2021 – cVP/4

o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o cB PM 
rr rG 5965 raiMUNdo da crUZ MarTiNS, faleceu na cidade de Belém/
Pa, na data 09 de outubro de 2021, conforme cópia da certidão de Óbito 
n° 065656 01 55 2021 4 00446 192 0175030 36, expedida pelo registro 
civil das Pessoas Naturais, no dia 15 de outubro de 2021, apresentada e 
arquivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o cB PM rr rG 5965 raiMUNdo 
da crUZ MarTiNS, em virtude do seu falecimento na data 09 de outubro 
de 2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 09 de outubro de 2021 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 26 de janeiro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 754237

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 26/22/di/dF, contida no doE nº 34.839 
do dia 21/01/2022; onde Lê-se: Servidor: cEl PM adilson Tavares de 
aquino; SGT PM Teo ferreira de Sousa; cPf: 577.417.512-04; cPf: r$ 
1.384,74. Leia-se: TEN cEl PM adilson Tavares de aquino; SGT PM Teo 
ferreira de Sousa; cPf: 577.417.512-04; Valor: r$ 1.384,74. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 754036

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

reaViso de editaL
Pregão Eletrônico nº 02/2022 – cPl/PMPa. Órgão: PolÍcia MiliTar do 
PARÁ. Objeto: “Aquisição de etiquetas de identificação de bens móveis 
permanentes para a Polícia Militar do Pará, cujas especificações se en-
contram detalhadas no Termo de referência, conforme condições, quan-
tidade e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. data e hora 
de abertura: 09/02/2022, às 09h30 (horário de Brasília). local: www.gov.
br/compras. informações: (91) 98421-0841. Edital se encontra disponível 
nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/compras . Belém-
Pa, 26 de janeiro de 2022. GiSElY MoraES dE carValHo – MaJ QoPM 
rG 30354 - PrEGoEira

Protocolo: 754323

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 004/2022/cPL/PMPa

Pae Nº 2022/15957
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 os contratados:
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cUrso de ForMaÇÃo de oFiciais – cFo 2022/2023
PoLo MaritUBa

disciPLiNa doceNte cPF VaLor totaL
oPEraÇÕES PoliciaiS MiliTarES EM árEa UrBaNa E árEa dE SElVa i adlEr PiNHEiro BraGa 005.016.692-13 r$ 8.400,00

SiSTEMa dE SEGUraNÇa PÚBlica alESSaNdro SoBral fariaS 468.187.582-15 r$ 1.600,00
iNTrodUÇÃo a aTiVidadE dE iNTEliGÊNcia carloS EdUardo BilÓia da SilVa 016.775.247-23 r$ 4.200,00
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar E rESGaTE i clEYBiSMar BEGoT da rESSUrrEiÇÃo 586.339.442-00 r$ 4.200,00

PalESTraS daNiEl carValHo NEVES 424.797.462-91 r$ 1.400,00
EdUcaÇÃo fiNaNcEira dENiSoN carloS ViEira riBEiro 752.938.972-68 r$ 2.100,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral E aSPEcToS JUrÍdicoS da aBordaGEM 
Policial dENiSoN carloS ViEira riBEiro 752.938.972-68 r$ 8.400,00

dEfESa PESSoal Policial MiliTar i EdiMar MarcElo coElHo coSTa 581.118.752-15 r$ 4.000,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar EdUardo cElSo da SilVa fariaS 593.495.812-72 r$ 5.600,00

SiSTEMa dE SEGUraNÇa PÚBlica ElciMar Maria dE oliVEira liMa 231.684.042-68 r$ 1.800,00
TEoria da PolÍcia ElciMar Maria dE oliVEira liMa 231.684.042-68 r$ 2.700,00

cHEfia E lidEraNÇa EMMaNUEl QUEiroZ lEÃo BraGa 352.414.972-34 r$ 4.900,00
ESTáGio SUPErViSioNado fáBio JoSÉ loPES SaMPaio 944.731.022-20 r$ 10.500,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica fáBio JoSÉ loPES SaMPaio 944.731.022-20 r$ 2.800,00
ordEM UNida i fáBio JoSÉ loPES SaMPaio 944.731.022-20 r$ 5.600,00

ESTáGio SUPErViSioNado faGNEr fEliPE SilVa BaTiSTa 011.066.051-01 r$ 10.500,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica faGNEr fEliPE SilVa BaTiSTa 011.066.051-01 r$ 5.600,00

oPEraÇÕES PoliciaiS MiliTarES EM árEa UrBaNa E árEa dE SElVa i fEliPE corrÊa airES 831.717.622-34 r$ 12.600,00
PalESTraS ildEfoNSo GoNÇalVES HaNNEMaNN 591.681.962-53 r$ 800,00

SUPErViSor dE Polo fraNciSco cElSo dE liMa MacHado 570.510.892.34 r$ 14.400,00
EdUcaÇÃo fiNaNcEira HElENa lÚcia daMaScENo fErrEira 128.275.412-20 r$ 5.400,00

PalESTraS HElENa lÚcia daMaScENo fErrEira 128.275.412-20 r$ 1.350,00
rádio PaTrUlHaMENTo E TÉcNicaS dE aBordaGEM i HElToN PiNHEiro da rocHa 720.149.462-72 r$ 8.400,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral E aSPEcToS JUrÍdicoS da aBordaGEM 
Policial ildEfoNSo GoNÇalVES HaNNEMaNN 591.681.962-53 r$ 6.400,00

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar E rESGaTE i iSiS KElMa fiGUEirEdo dE araÚJo 685.902.102-00 r$ 4.800,00
cHEfia E lidEraNÇa iSMaEl da SilVa BarroS 764.464.412-15 r$ 2.450,00

HiSTÓria da PolÍcia MiliTar iSMaEl da SilVa BarroS 764.464.412-15 r$ 2.100,00
iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo iSMaEl da SilVa BarroS 764.464.412-15 r$ 4.200,00
HiSTÓria da PolÍcia MiliTar iTaMar roGÉrio PErEira GaUdÊNcio 632.353.932.68 r$ 5.400,00
iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo iUri aGUiar dE MElo 392.002.052-91 r$ 4.200,00
iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo JaNETE PalMira MoNTEiro SErrÃo 681.846.542.00 r$ 2.100,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar JoÃo BaTiSTa PiNHEiro 368.700.992-00 r$ 5.600,00

cHEfia E lidEraNÇa JoÃo fraNciSco Garcia rEiS 094.055.502.68 r$ 6.300,00
SiSTEMa dE SEGUraNÇa PÚBlica JoÃo fraNciSco Garcia rEiS 094.055.502.68 r$ 1.800,00

TEoria da PolÍcia JoÃo fraNciSco Garcia rEiS 094.055.502.68 r$ 2.700,00
PalESTraS JorGE faBricio doS SaNToS 377.472.402-44 r$ 1.400,00

SiSTEMa dE SEGUraNÇa PÚBlica JorGE faBricio doS SaNToS 377.472.402-44 r$ 2.800,00
criMiNalÍSTica JoSÉ doS SaNToS cordEiro filHo 410.505.682-49 r$ 6.300,00

docUMENTaÇÃo TÉcNica JoSiVaNE do carMo caMPoS 751.647.442-87 r$ 6.300,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar JÚlio ildEfoNSo daMaScENo fErrEira 414.412.142-91 r$ 5.600,00

TEoria da PolÍcia MarcEliNo froTa ViEira 319.501.592.72 r$ 2.400,00
QUalidadE dE Vida Na SEGUraNÇa PÚBlica MarcElo SaNToS riBEiro 099.599.837.06 r$ 4.200,00
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar E rESGaTE i Marco roGÉrio SciENZa 012.825.791.18 r$ 2.100,00

ESTáGio SUPErViSioNado MarcoS corrEia doS SaNToS 740.048.672-15 r$ 10.500,00
ordEM UNida i MarcoS corrEia doS SaNToS 740.048.672-15 r$ 2.800,00

TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar Mário lUÍS cardoSo oliVEira 650.284.732-34 r$ 6.400,00
arMaMENTo, MUNiÇÃo E Tiro i MaUro aTHaYdE riBEiro 009.484.052-01 r$ 3.500,00

ESTáGio SUPErViSioNado MaUro aTHaYdE riBEiro 009.484.052-01 r$ 10.500,00
Tiro Policial i MaUro aTHaYdE riBEiro 009.484.052-01 r$ 2.800,00
ordEM UNida i MaUro aTHaYdE riBEiro 009.484.052-01 r$ 2.800,00

TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar NEY NaZarENo MarQUES da lUZ 635.013.092-87 r$ 5.600,00
arMaMENTo, MUNiÇÃo E Tiro i PaUl SHafT da coSTa loPES 451.419.832-34 r$ 3.500,00

Tiro Policial i PaUl SHafT da coSTa loPES 451.419.832-34 r$ 2.800,00
arMaMENTo, MUNiÇÃo E Tiro i PaUlo HENriQUE BEcHara E SilVa 835.439.372-00 r$ 3.500,00

Tiro Policial i PaUlo HENriQUE BEcHara E SilVa 835.439.372-01 r$ 2.800,00
dEfESa PESSoal Policial MiliTar i PaUlo SÉrGio NaSciMENTo fariaS 277.642.572-49 r$ 7.000,00

PalESTraS PEdro da SilVa MiraNda 798.735.372-87 r$ 700,00
QUalidadE dE Vida Na SEGUraNÇa PÚBlica PriScila do NaSciMENTo ViaNa 705.466.222-91 r$ 2.800,00

arMaMENTo, MUNiÇÃo E Tiro i raMiro dE carValHo NoroNHa araÚJo 025.372.163-69 r$ 3.500,00
Tiro Policial i raMiro dE carValHo NoroNHa araÚJo 025.372.163-70 r$ 2.800,00

olPM i raQUEl fraNÇa rUfiNo BarGES 426.613.402-97 r$ 4.200,00
olPM i ricardo aNdrÉ BilÓia da SilVa 630.844.062-00 r$ 14.400,00

rádio PaTrUlHaMENTo E TÉcNicaS dE aBordaGEM i ricHard BaTiSTa da coSTa 745.290.132-00 r$ 8.400,00
iNTrodUÇÃo a aTiVidadE dE iNTEliGÊNcia rodriGo daiBES MarQUES da coNcEiÇÃo 594.013.032.15 r$ 4.200,00

HiSTÓria da PolÍcia MiliTar roNaldo BraGa cHarlET 455.301.652-49 r$ 4.200,00
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EdUcaÇÃo fiNaNcEira roNaldo cÉSar PErdiGÃo dE MoraES 482.773.122.53 r$ 4.200,00
arMaMENTo, MUNiÇÃo E Tiro i rUSiMÜllEr PErEira dE SoUSa 920.067.602-20 r$ 3.500,00

PalESTraS rUSiMÜllEr PErEira dE SoUSa 920.067.602-20 r$ 700,00
Tiro Policial i rUSiMÜllEr PErEira dE SoUSa 920.067.602-20 r$ 2.800,00

TEoria da PolÍcia SaNdoVal BiTTENcoUrT dE oliVEira NETo 256.905.822.04 r$ 5.400,00
PalESTraS SHEYla roSaNa oliVEira MoraES 623.089.472.68 r$ 1.350,00

olPM i SiMoNE fraNcESKa PiNHEiro daS cHaGaS 667.259.502-30 r$ 4.800,00
docUMENTaÇÃo TÉcNica SÔNia da coSTa PaSSoS 562.870.702-34 r$ 9.450,00

ESTáGio SUPErViSioNado SUZaNNE SaNToS dE SoUSa 994.518.322.20 r$ 10.500,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica SUZaNNE SaNToS dE SoUSa 994.518.322.20 r$ 5.600,00

criMiNalÍSTica VirGiNia NaZarÉ BarrETo PaiVa 088.372.952-00 r$ 4.200,00
dEfESa PESSoal Policial MiliTar i WaldoMiro SEraPHico dE aSSiS carValHo NETo 392.903.792-00 r$ 7.000,00

iNTrodUÇÃo a aTiVidadE dE iNTEliGÊNcia WaNdo diaS MiraNda 594.033.492.04 r$ 2.700,00
rádio PaTrUlHaMENTo E TÉcNicaS dE aBordaGEM i WilliaM raPHaEl da SilVa BalBiNo rodriGUES 083.906.104-85 r$ 4.200,00

ToTal r$ 382.500,00

do oBJETo: contratação de docentes para ministrarem aulas no cUrSo dE forMaÇÃo dE oficiaiS - cfo 2022/2023.
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$ 382.500,00 (Trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 - Segurança Pública; ação 26/8833 – formação inicial de agentes de Segurança Pública; Natureza da des-
pesa: 3.3.90.36.00 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física/ 3.3.90.47.00 - obrigações Tributárias e contributivas; Plano interno: 1050008833c; 
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: 26 de janeiro de 2022
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 754236
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 002/2022/cPL/PMPa

Pae Nº 2022/67032
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 os contratados:

PoLo BeLÉM
disciPLiNa doceNte cPF VaLor totaL

cHEfia E lidEraNÇa alEXaNdrE JoSÉ dE oliVEira fErNaNdES 885.305.742-49 r$ 1.800,00
iNTrodUÇÃo á aUToProTEÇÃo alEXaNdrE JoSÉ dE oliVEira fErNaNdES 885.305.742-49 r$ 1.800,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral aBilio corrEa TElES JUNior 527.270.762-15 r$ 7.000,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral adalBErTo araUJo da SilVa 884.770.022-15 r$ 7.000,00

cHEfia E lidEraNÇa adaMUS daNiEl daMaScENo dE VaScoNcEloS 852.470.732-15 r$ 2.100,00
iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo adaMUS daNiEl daMaScENo dE VaScoNcEloS 852.470.732-15 r$ 3.500,00

arMaMENTo E Tiro Policial adaMUS daNiEl daMaScENo dE VaScoNcEloS 852.470.732-15 r$ 5.600,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar adENilZa MoraES alVES PiNHEiro 664.280.682-49 r$ 9.100,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral adEraldo PErEira dE frEiTaS NETo 983.804.602-78 r$ 6.000,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal adriaNo NaZarENo GoES da SilVa 889.710.232-87 r$ 4.200,00

dirEiToS HUMaNoS adSoN QUarESMa NaSciMENTo 021.033.302-26 r$ 1.320,00
iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo alaN raYol da cUNHa PaES 518.054.052-68 r$ 3.500,00

arMaMENTo E Tiro Policial alaN raYol da cUNHa PaES 518.054.052-68 r$ 5.600,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar alcidES BorGES loBo JUNior 423.980.372-15 r$ 7.800,00

iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo aldair JUNior fraNco da coNcEiÇÃo 712.404.202-00 r$ 2.500,00
arMaMENTo E Tiro Policial aldair JUNior fraNco da coNcEiÇÃo 712.404.202-00 r$ 4.000,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral aldir MENESES da SilVa 855.997.603-59 r$ 6.000,00
dEfESa PESSoal Policial alESSaNdro JEffErSoN doS SaNToS coSTa 890.141.462-72 r$ 7.200,00

TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar alEX PErEira dE SalES 022.338.922-67 r$ 9.100,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral alEXaNdrE carNEiro PiNHEiro 787.339.602-91 r$ 6.000,00

TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar alEXaNdrE fÉliX SoUSa NoGUEira 862.232.592-04 r$ 7.800,00
EdUcaÇÃo fiNaNcEira - Ead alEXaNdrE ViNiciUS caMPoS daMaScENo 391.494.202-91 r$ 2.100,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar aliNE dE cáriTaS BiTTENcoUrT NUNES 888.538.102-20 r$ 9.100,00

corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar aliNE SoUSa oliVEira 009.262.232-16 r$ 1.800,00
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo da TElEcoMUNicaÇÕES aliNE SoUSa oliVEira 009.262.232-16 r$ 3.600,00

ESTáGio SUPErViSioNado aliNE SoUSa oliVEira 009.262.232-16 r$ 4.800,00
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar aMaNda PriScila NoGUEira MElo 932.338.762-20 r$ 3.600,00

corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar aMaNda SaMEla da SilVa GoNÇalVES alENcar 985.257.602-00 r$ 4.800,00
dirEiTo PENal MiliTar aMÉrico ValEriaNo dE SENa foNSEca 185.864.222-15 r$ 7.000,00

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar aNa BEaTriZ MalHEiroS PiQUET 012.525.162-90 r$ 3.600,00
corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar aNa caroliNa SilVa da SilVa 024.008.942-13 r$ 1.800,00

dirEiToS HUMaNoS aNa laUra carValHo doS SaNToS MilHoMEM 410.679.672-49 r$ 1.540,00
iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo aNdErSoN dE MENdoNÇa cordoVil 794.382.962-04 r$ 2.100,00

dEfESa PESSoal Policial aNdErSoN fErNaNdo da SilVa TEiXEira 789.341.502-97 r$ 6.000,00
corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar aNdErSoN rodriGo da coSTa corrEa 017.335.092-59 r$ 3.600,00

TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÃo aNdErSoN rodriGo da coSTa corrEa 017.335.092-59 r$ 1.800,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal aNdrÉ lUiZ loBaTo QUarESMa 020.817.662-48 r$ 4.200,00

ESTáGio SUPErViSioNado aNdrÉ lUiZ loBaTo QUarESMa 020.817.662-48 r$ 5.600,00

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar aNdrÉ lUiZ SaNToS SiNfroNio da SilVa 786.617.652-34 r$ 3.000,00
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TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar aNdrEZa da rocHa dE SoUZa 859.609.502-00 r$ 9.100,00
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES aNToNio diEGo MorEira da SilVa 011.846.932-00 r$ 1.800,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM aNToNio fErNaNdo dE oliVEira daNTaS aMoraS 047.132.062-53 r$ 4.160,00
dirEiTo coNSTiTUcioNal aNToNio fErNaNdo dE oliVEira daNTaS aMoraS 047.132.062-53 r$ 2.400,00

cHEfia E lidEraNÇa aNToNio HailToN riBEiro GoMES 891.543.552-49 r$ 2.100,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal aNToNio HailToN riBEiro GoMES 891.543.552-49 r$ 4.200,00

dirEiTo coNSTiTUcioNal arQUiMEdES GoMES araUJo 025.693.363-43 r$ 2.100,00
SUPErViSor dE Polo arTHUr BEZErra da SilVa 595.070.982-91 r$ 9.780,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral BENEdiTo MoNTEiro NoGUEira da SilVa 330.171.312-20 r$ 5.000,00
dirEiTo coNSTiTUcioNal BriValdo PiNTo SoarES NETo 659.722.602.04 r$ 2.100,00

iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo BrUNo fErrEira MaZZÉ 083.383.254-90 r$ 2.100,00
ESTáGio SUPErViSioNado BrUNo fErrEira MaZZÉ 083.383.254-90 r$ 5.600,00

dirEiToS HUMaNoS carloS alEXaNdrE  da crUZ dE carValHo 391.562.142-00 r$ 1.540,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral carloS MaGNo da SilVa fEiToSa 012.803.861-69 r$ 5.000,00

TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar carloS VENiciUS fErrEira da coNcEiÇÃo 023.758.102-79 r$ 7.800,00
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar cESar aUGUSTo loPES riBEiro 364.274.972-00 r$ 8.400,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar ciNTHYa THErEZa da coSTa MilHoMEM BriTo 683.412.452-72 r$ 9.100,00

dirEiTo coNSTiTUcioNal claUdio GUErra ParaENSE 938.634.542-00 r$ 2.100,00
dirEiToS HUMaNoS claUdio GUErra ParaENSE 938.634.542-00 r$ 1.540,00

ESTáGio SUPErViSioNado claUdio Márcio doS rEiS NUNES 429.371.913-04 r$ 5.600,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar cláUdio WallacE liSBoa alMEida 747.158.602-87 r$ 10.400,00

ESTáGio SUPErViSioNado cláUdio WallacE liSBoa alMEida 747.158.602-87 r$ 6.400,00
cHEfia E lidEraNÇa clEBErSoN NaSciMENTo SoUZa 009.568.742-40 r$ 2.100,00

dirEiTo PENal MiliTar clEBErSoN NaSciMENTo SoUZa 009.568.742-40 r$ 3.500,00
dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo da PM clEBia dE SoUSa coSTa 728.828.912-53 r$ 3.640,00

dirEiTo coNSTiTUcioNal clEBia dE SoUSa coSTa 728.828.912-53 r$ 2.100,00
dirEiTo PENal MiliTar clEiToN dE JESUS PiNHEiro da coNcEiÇÃo 411.570.952-91 r$ 3.500,00

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar clEYBiSMar BEGoT da rESSUrEiÇao 586.339.442-00 r$ 4.200,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica criSTiaNo SalViaNo da SilVa 001.741.402-40 r$ 6.020,00

ESTáGio SUPErViSioNado criSTiaNo SalViaNo da SilVa 001.741.402-40 r$ 5.600,00
iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo dÃ MacHado dE PaiVa 942.484.272-49 r$ 3.600,00

ESTáGio SUPErViSioNado dÃ MacHado dE PaiVa 942.484.272-49 r$ 4.800,00
corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar daNiEl aNdradE da SilVa 704.327.322-68 r$ 2.100,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral daNiEl aNdradE da SilVa 704.327.322-68 r$ 7.000,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica daNiEl rodolfo dE araÚJo rodriGUES 748.350.922-87 r$ 5.160,00

ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) daNiEl rodolfo dE araÚJo rodriGUES 748.350.922-87 r$ 3.600,00
dEfESa PESSoal Policial daVid d’SaUllo fErrEira do NaSciMENTo 508.452.922-34 r$ 12.000,00

corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar dEiVidE da SilVa dE oliVEira 982.471.312-34 r$ 2.100,00
dirEiTo PENal MiliTar dElSoN TEiXEira fErrEira 808.004.832-00 r$ 3.500,00

iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo dENiSoN caValcaNTE dE SoUZa 691.984.702-72 r$ 3.500,00
arMaMENTo E Tiro Policial dENiSoN caValcaNTE dE SoUZa 691.984.702-72 r$ 5.600,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM dEYViSoN roBErTo dE SoUZa MarTiNEZ 963.270.812-15 r$ 3.640,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal dEYViSoN roBErTo dE SoUZa MarTiNEZ 963.270.812-15 r$ 4.200,00

TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar dilSoN doS SaNToS caMPoS JUNior 855.864.472-15 r$ 7.800,00
iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo diÓGENES aUrÉlio coUTo BraGa 583.927.772-04 r$ 3.500,00

arMaMENTo E Tiro Policial diÓGENES aUrÉlio coUTo BraGa 583.927.772-04 r$ 5.600,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal dioGo coSTa doS SaNToS 919.059.312-04 r$ 3.600,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral doUGlaS liMa doS SaNToS 821.294.362-34 r$ 7.000,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo EddiENE roSaNNE liMa rodriGUES 023.520.632-64 r$ 1.800,00
GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo EdEMBErG QUEMEr coSTa da MoTa 455.296.472-00 r$ 1.800,00

TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar EdEr carloS SaNToS da SilVa 938.109.112-91 r$ 9.100,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar EdEr liMa da SilVa 821.080.992-04 r$ 7.800,00

dEfESa PESSoal Policial EdiMar MarcElo coElHo coSTa 581.118.752-15 r$ 9.600,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral ÉdiPo aUGUSTo cardoSo da PaZ 831.985.712-00 r$ 6.000,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo ÉdiPo aUGUSTo cardoSo da PaZ 831.985.712-00 r$ 6.000,00
iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo EdNEY dE oliVEira NÓBrEGa 650.564.852-68 r$ 4.200,00

lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal EdNEY dE oliVEira NÓBrEGa 650.564.852-68 r$ 4.200,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica EdSoN cHarlES NaSciMENTo da SilVa 287.834.412-04 r$ 5.160,00

ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) EdSoN cHarlES NaSciMENTo da SilVa 287.834.412-05 r$ 3.600,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral EdSoN lUiS VaScoNcEloS oliVEira 789.076.242-91 r$ 7.000,00

ESTáGio SUPErViSioNado EdUardo SiMÕES araÚJo 683.559.982-00 r$ 4.800,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral ElBErToN VilHENa coSTa 694.204.832-15 r$ 6.000,00

corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar ElciMar Maria dE oliVEira liMa 231.684.042-68 r$ 5.400,00
dirEiTo PENal MiliTar EliaNNE dErGaN dE liMa 870.394.782-34 r$ 3.500,00

TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES EliZaNdra GaViNo loPES 009.556.962-67 r$ 2.100,00

corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar EliZÂNGEla MENdES SoUZa 923.882.642-00 r$ 2.100,00

dirEiToS HUMaNoS ElSoN lUiZ BriTo da SilVa 307.591.882-20 r$ 3.520,00

cHEfia E lidEraNÇa ElToN roBErTo SarMENTo dE oliVEira 769.163.082-49 r$ 2.100,00

ESTáGio SUPErViSioNad ElToN roBErTo SarMENTo dE oliVEira 769.163.082-49 r$ 5.600,00
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dirEiTo PENal MiliTar EMaNUElli dal col STiNGHEl 143.398.597-70 r$ 3.500,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal EriKa do Socorro SilVa da coSTa 782.716.492-72 r$ 4.200,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo fáBio alEX corrÊa Barra 634.027.852-34 r$ 4.200,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal fáBio dE araÚJo SodrÉ 597.778.422-87 r$ 4.200,00

corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar fáBio JoSÉ loPES SaMPaio 944.731.022-20 r$ 2.100,00
dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM faBio ricardo Valcacio doS SaNToS 511.881.122-87 r$ 3.640,00

lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal faBio ricardo Valcacio doS SaNToS 511.881.122-87 r$ 8.400,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal faUSTiNo JoSÉ alVES da SilVa 649.115.942-68 r$ 4.200,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo fEliPE corrÊa airES 831.717.622-34 r$ 4.200,00
iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo fErNaNdo EMilio SaNToS do VallE 891.539.522-00 r$ 3.000,00

arMaMENTo E Tiro Policial fErNaNdo EMilio SaNToS do VallE 891.539.522-00 r$ 4.800,00
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar fláVio EdUardo alcÂNTara BraGa 844.070.772-04 r$ 4.200,00

dEfESa PESSoal Policial fraNciSco aGraSSar alVarES JUNior 860.180.862-04 r$ 14.400,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica fraNciSco aNToNio NaSciMENTo SilVa 301.144.112-04 r$ 4.300,00

ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) fraNciSco aNToNio NaSciMENTo SilVa 301.144.112-04 r$ 4.000,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal frEdErico SilVa daS MErcES 018.577.792-90 r$ 4.200,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica GErSoN rodriGUES BraGa 381.037.962-04 r$ 4.300,00
ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) GErSoN rodriGUES BraGa 381.037.962-04 r$ 3.000,00

lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal GilBErTo aMaral coUTiNHo 748.950.602-68 r$ 4.200,00
iNTrodUÇÃo a aUToProTEÇÃo GilMar MENdES caValcaNTE 943.179.505-10 r$ 4.200,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo GilMar MENdES caValcaNTE 943.179.505-10 r$ 2.100,00
dirEiTo PENal MiliTar GilSoN da SilVa fErrEira 657.028.242-53 r$ 3.000,00

dEfESa PESSoal Policial GlailSoN fErNaNdo dE SoUZa lUZ 687.076.652-53 r$ 7.200,00
dirEiTo coNSTiTUcioNal HEidEr da SilVa MarTiNS 901.288.502-72 r$ 4.200,00

cHEfia E lidEraNÇa HElY NaZarENo PiMENTEl dE oliVEira JUNior 713.954.902-87 r$ 2.100,00
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES HElY NaZarENo PiMENTEl dE oliVEira JUNior 713.954.902-87 r$ 2.100,00

dirEiToS coNSTiTUcioNal HErNa do Socorro PEdroSo dE aZEVEdo 796.326.292-72 r$ 1.800,00
dirEiToS HUMaNoS HErNa do Socorro PEdroSo dE aZEVEdo 796.326.292-72 r$ 1.320,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica HErSoN rodriGo corrEa do NaSciMENTo 835.625.322-53 r$ 5.160,00
ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) HErSoN rodriGo corrEa do NaSciMENTo 835.625.322-53 r$ 3.600,00

dEfESa PESSoal Policial HUdSoN carloS dE SoUSa SilVa 864.952.592-04 r$ 14.400,00
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES iGor alaB NaSciMENTo SoUZa doUrado 015.472.502-16 r$ 2.100,00

dirEiTo PENal MiliTar ildEfoNSo GoNÇalVES HaNNEMaNN 591.681.962-53 r$ 4.000,00
dirEiToS HUMaNoS iSMaEl da SilVa BarroS 764.464.412-15 r$ 1.540,00

ESTáGio SUPErViSioNado iSraEl  BarroS SaNToS 768.229.402-78 r$ 4.800,00
cHEfia E lidEraNÇa iSraEl  BarroS SaNToS 768.229.402-78 r$ 1.800,00

iNTrodUÇÃo a aUToProTEÇÃo iUri aGUiar dE MElo 392.002.052-91 r$ 4.200,00
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES iVaN MoNTEiro BarBoSa 951.230.082-68 r$ 4.200,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral JacKSoN liMa caNaViEira 614.760.302-78 r$ 6.000,00
cHEfia E lidEraNÇa JacKSoN MarQUES SalES 016.239.561-29 r$ 2.100,00

ESTáGio SUPErViSioNado JacKSoN MarQUES SalES 016.239.561-29 r$ 5.600,00
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES JacKSoN MarQUES SalES 016.239.561-29 r$ 4.200,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo JEffErSoN adriaNo liMa E SilVa 879.875.892-68 r$ 1.800,00
cHEfia E lidEraNÇa JoÃo rodolfo doS SaNToS SilVa 883.590.342-49 r$ 2.100,00

lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal JoÃo rodolfo doS SaNToS SilVa 883.590.342-49 r$ 4.200,00
iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo JoaQUiM BaTiSTa BarroS 591.747.652-72 r$ 3.500,00

arMaMENTo E Tiro Policial JoaQUiM BaTiSTa BarroS 591.747.652-72 r$ 5.600,00
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES JoElSoN VEraS doS SaNToS 003.158.992-80 r$ 4.200,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo JoNaS ViEira dE SoUSa 008.363.532-77 r$ 1.800,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral JoNaTHaN WESlEY caSTro dE SoUSa 955.448.872-68 r$ 6.000,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo JorGE faBricio doS SaNToS 377.472.402-44 r$ 2.100,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral JorGE fErrEira dE alMEida 424.631.652-00 r$ 5.000,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo JorGE fErrEira dE alMEida 424.631.652-00 r$ 1.500,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica JorGE oSorio PiNTo 397.025.882-00 r$ 6.020,00

TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES JorGE oSorio PiNTo 397.025.882-00 r$ 2.100,00
ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) JorGE oSorio PiNTo 397.025.882-00 r$ 4.200,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica JoSE carloS MoNTEiro NoGUEira da SilVa 425.203.202-49 r$ 4.300,00
ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) JoSE carloS MoNTEiro NoGUEira da SilVa 425.203.202-49 r$ 3.000,00

TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar JoSÉ claUdio SaNToS da coSTa 701.979.702-49 r$ 7.800,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal JoSÉ daS GraÇaS PErES MoNTEiro 823.219.062-00 r$ 3.600,00

iNTrodUÇÃo a aUToProTEÇÃo JoSÉ dE JESUS PalHETa JUNior 402.117.702-72 r$ 2.100,00
iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo JoSÉ dE JESUS PalHETa JUNior 402.117.702-72 r$ 3.500,00

arMaMENTo E Tiro Policial JoSÉ dE JESUS PalHETa JUNior 402.117.702-72 r$ 5.600,00
cHEfia E lidEraNÇa JoSÉ lUÍZ SoUZa fraNco 030.235.855-20 r$ 4.200,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral JoSÉ lUÍZ SoUZa fraNco 030.235.855-20 r$ 7.000,00
dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM JoSENildo rodriGUES dE liMa 798.857.562-72 r$ 3.120,00

dirEiTo coNSTiTUcioNal JoSENildo rodriGUES dE liMa 798.857.562-72 r$ 3.600,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM JoSiElE cordEiro ParaNHoS 838.996.502-04 r$ 3.640,00

dirEiToS HUMaNoS JoSiElE cordEiro ParaNHoS 838.996.502-04 r$ 1.540,00
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corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar JoSiVaNE do carMo caMPoS 751.647.442-87 r$ 5.400,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar JoYcEaNNa oliVEira ValiNo 017.235.752-75 r$ 9.100,00

dEfESa PESSoal Policial JÚlio cÉSar doS SaNToS BESSa 096.768.447-13 r$ 7.200,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar JÚlio ildEfoNSo daMaScENo fErrEira 414.412.142-91 r$ 18.200,00

iiNTrodUÇÃo á aUToProTEÇÃo JÚlio SalGado SoUZa 391.771.492-20 r$ 3.600,00
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar KaroliNE aUriNETH SilVa caMPoS 590.973.962-04 r$ 3.000,00

corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar KEllY aNdrESa lEiTE SoUZa 872.709.352-20 r$ 1.800,00
corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar KEMMEll SaNTa roSa dE MoUra 807.101.072-34 r$ 1.800,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal KEPlEr da coSTa loBo NETo 785.356.382-53 r$ 4.200,00

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar KÉSSia aillY SaNToS HaYaSE 037.644.542-45 r$ 3.600,00
dEfESa PESSoal Policial KlEdSoN MaciEl GodiNHo 742.940.162-72 r$ 7.200,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM lariSSa GEMaQUE dE aZEVEdo 530.916.552-53 r$ 3.640,00
dEfESa PESSoal Policial lEaNdro aNTÔNio cHaVES dE SoUZa 958.359.462-87 r$ 8.400,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica lEaNdro liMa coSTa 782.061.112-04 r$ 5.160,00
ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) lEaNdro liMa coSTa 782.061.112-04 r$ 3.600,00

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar lEoNNY GUilHErME BoTElHo do coUTo 967.269.382-68 r$ 3.600,00
dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM lorENa aMoraS dE carValHo 703.317.822-00 r$ 6.240,00

dirEiTo coNSTiTUcioNal lorENa aMoraS dE carValHo 703.317.822-00 r$ 3.600,00
iNTrodUÇÃo ao aUToProTEÇÃo lUciaNa aParEcida caBral coElHo MaZZÉ 976.068.632-53 r$ 2.100,00

dirEiTo PENal MiliTar lUciaNa aParEcida caBral coElHo MaZZÉ 976.068.632-53 r$ 3.500,00
ESTáGio SUPErViSioNado lUciaNa aParEcida caBral coElHo MaZZÉ 976.068.632-53 r$ 5.600,00

corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar lUciaNa loPES da SilVa oliVEira 697.857.402-34 r$ 2.100,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica lUiS carloS dE aMoriM TaVarES 597.429.172-72 r$ 4.300,00

ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) lUiS carloS dE aMoriM TaVarES 597.429.172-72 r$ 3.000,00
GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo lUÍS clEBEr acácio BarBoSa 270.228.972-04 r$ 2.100,00

lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal lUiZ carloS SoarES da SilVa 902.761.082-72 r$ 4.800,00
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES lUiZ carloS SoarES da SilVa 902.761.082-72 r$ 4.800,00

TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar MadElEiNE BaSToS da VEra crUZ 950.396.942-53 r$ 9.100,00
corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar MaNoEl dE JESUS MElo aNdrÉ NETo 011.034.712-95 r$ 1.800,00

iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo MaNoEl do Socorro fErrEira SoarES 480.005.152-53 r$ 3.500,00
arMaMENTo E Tiro Policial MaNoEl do Socorro fErrEira SoarES 480.005.152-53 r$ 5.600,00

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar MaNoEl lEoNardo coSTa SarGES 833.292.852-49 r$ 4.200,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica MaNoEl lUiZ dE carValHo caBral 379.770.592-15 r$ 4.300,00

ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) MaNoEl lUiZ dE carValHo caBral 379.770.592-15 r$ 3.000,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica MaNoEl rEGiNaldo raMoS BaTiSTa 790.166.692-72 r$ 5.160,00

ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) MaNoEl rEGiNaldo raMoS BaTiSTa 790.166.692-72 r$ 3.600,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral MaNoEl rEGiNaldo raMoS BaTiSTa 790.166.692-72 r$ 6.000,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM MarcEliNo froTa ViEira 319.501.592-72 r$ 4.160,00
dirEiTo PENal MiliTar MarcEliNo froTa ViEira 319.501.592-72 r$ 4.000,00

TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES MarcElo alEXaNdrE loPES MacHado 568.490.012-72 r$ 4.200,00
corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar MarcElo clEYToN cardoSo do NaSciMENTo 703.336.532-20 r$ 4.200,00

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar MarcElo fraNco dE araÚJo 827.911.982-53 r$ 3.600,00
dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM MarcElo JorGE dE araUJo 617.396.852-53 r$ 3.120,00

dirEiToS HUMaNoS MarciaNE crUZ do NaSciMENTo 701.442.572-20 r$ 1.540,00
dirEiTo PENal MiliTar MarciaNE crUZ do NaSciMENTo 701.442.572-20 r$ 3.500,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica Marcio aNToNio GoNÇalVES MEirElES 425.743.582-87 r$ 4.300,00
ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) Marcio aNToNio GoNÇalVES MEirElES 425.743.582-87 r$ 3.000,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo Marcio aNToNio GoNÇalVES MEirElES 425.743.582-87 r$ 1.500,00
arMaMENTo E Tiro Marcio aNToNio GoNÇalVES MEirElES 425.743.582-87 r$ 4.000,00

iNTrodUÇÃo ao USo dE arMa dE foGo Marcio aNToNio GoNÇalVES MEirElES 425.743.582-87 r$ 2.500,00
SiSTEMa dE SEGUraNÇa PÚBlica  - Ead Márcio JoSÉ alVES da SilVa 834.485.192-00 r$ 960,00

lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal Marcio SilVa caSTro 772.723.822-87 r$ 4.200,00
dirEiTo coNSTiTUcioNal Marcio SilVa caSTro 772.723.822-87 r$ 2.100,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo da PM Marco aNTÔNio PEdroSa dE araÚJo 797.649.162-87 r$ 3.640,00
dirEiTo PENal MiliTar Marco aNTÔNio PEdroSa dE araÚJo 797.649.162-87 r$ 3.500,00

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar Marco roGÉrio SciENZa 012825791-18 r$ 4.200,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal MarcoS doS SaNToS loUZEiro 953.003.252-87 r$ 4.200,00

dirEiToS HUMaNoS MarcoS rodriGUES do carMo 608.948.492-04 r$ 1.540,00
cHEfia E lidEraNÇa MarcoS VEriSSiMo coSTa 833.890.402-34 r$ 4.200,00

TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES MarcUS ViNiciUS da rocHa fErrEira 527.989.922-49 r$ 2.100,00
dirEiTo PENal MiliTar Mário JoSÉ MarTiNS JÚNior 807.214.002-72 r$ 3.500,00

TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar Mário lUÍS cardoSo oliVEira 650.284.732-34 r$ 20.800,00
iNTrodUÇÃo aUToProTEÇÃo MaUro JoSÉ MaUÉS PaiXÃo 410.158.192-49 r$ 4.200,00

cHEfia E lidEraNÇa MaUro SErGio da SilVa MarTiNS 607.238.582-68 r$ 4.200,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica MaX alEXaNdrE PaNToJa BarroS 579.073.072-87 r$ 4.300,00

ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) MaX alEXaNdrE PaNToJa BarroS 579.073.072-87 r$ 3.000,00

iNTrodUÇÃo ao USo dE arMa dE foGo MaX alEXaNdrE PaNToJa BarroS 579.073.072-87 r$ 2.500,00

arMaMENTo E Tiro Policial MaX alEXaNdrE PaNToJa BarroS 579.073.072-87 r$ 4.000,00

iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo MaXWEll MaToS dE SoUSa 893.291.122-34 r$ 3.500,00
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arMaMENTo E Tiro Policial MaXWEll MaToS dE SoUSa 893.291.122-34 r$ 5.600,00
dirEiToS HUMaNoS MUrillo BaSToS GUErra 750.555.032-20 r$ 1.540,00

SaÚdE E QUalidadE dE Vida - Ead NaTHalia fErrEira dE alMEida 011.618.112-57 r$ 1.400,00
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar NilcE dE faTiMa alVES daNTaS 740.735.672-68 r$ 3.600,00

dEfESa PESSoal Policial odair JoSÉ dE oliVEira 717.166.962-91 r$ 8.400,00
dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM PaloMa dE SoUZa rodriGUES BaTiSTa 024.619.872-97 r$ 3.120,00

dirEiTo coNSTiTUcioNal PaloMa dE SoUZa rodriGUES BaTiSTa 024.619.872-97 r$ 1.800,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral PaTricK doS SaNToS SoUSa caMPoS 906.203.722-49 r$ 7.000,00

iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo PaUl SHafT da coSTa loPES 451.419.832-34 r$ 3.500,00
arMaMENTo E Tiro Policial PaUl SHafT da coSTa loPES 451.419.832-34 r$ 5.600,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM PaUla HElENa MENdES liMa 329.619.442-87 r$ 7.280,00
iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo PaUlo HENriQUE BEcHara E SilVa 835.439.372-00 r$ 3.500,00

arMaMENTo E Tiro Policial PaUlo HENriQUE BEcHara E SilVa 835.439.372-00 r$ 5.600,00
dEfESa PESSoal Policial PaUlo SÉrGio NaSciMENTo  fariaS 277.642.572-49 r$ 16.800,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica PEdro THiaGo SoarES SaNTiaGo 930.092.752-34 r$ 4.300,00
ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) PEdro THiaGo SoarES SaNTiaGo 930.092.752-34 r$ 3.000,00
iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo PEdro YoSHioKa da SilVa 941.370.302-78 r$ 3.000,00

arMaMENTo E Tiro Policial PEdro YoSHioKa da SilVa 941.370.302-78 r$ 4.800,00
dirEiTo PENal MiliTar rafaEl do carMo lEal 800.223.592-49 r$ 3.000,00

cHEfia E lidEraNÇa rafaEl SodrÉ do ValE 951.813.772-20 r$ 3.600,00
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar raildo MoNTEiro doS SaNToS 758.960.792-49 r$ 3.600,00

iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo raMiro dE carValHo NoroNHa araUJo 025.372.163-69 r$ 3.500,00
arMaMENTo E Tiro Policial raMiro dE carValHo NoroNHa araUJo 025.372.163-69 r$ 5.600,00

iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo raNdY aBraHÃo oliVEira dE oliVEira 834.120.262-04 r$ 4.200,00
GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo raUlEMBErdE Baia MaToS JUNior 805.516.702-82 r$ 2.100,00

ESTáGio SUPErViSioNado rENaN fariaS VicENTE 985.417.572-34 r$ 5.600,00
cHEfia E lidEraNÇa rENaTa dE JESUS caNUTo PiMENTEl lEal 889.354.262-53 r$ 2.100,00
dirEiToS HUMaNoS rENaTa dE JESUS caNUTo PiMENTEl lEal 889.354.262-53 r$ 1.540,00

dirEiTo coNSTiTUcioNal rENaTo TraVaSSoS dE frEiTaS 953.942.302-34 r$ 1.800,00
GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo ricHard BaTiSTa da coSTa 745.290.132-00 r$ 2.100,00

lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal riTa dE cáSSia MalcHEr da SilVa 805.236.172-91 r$ 4.200,00
dirEiToS HUMaNoS riTa dE cáSSia MalcHEr da SilVa 805.236.172-91 r$ 1.540,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica roBErTo SaNToS coQUEiro 684.539.302-87 r$ 5.160,00
ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) roBErTo SaNToS coQUEiro 684.539.302-87 r$ 3.600,00

TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES rodiNElSoN dE liMa SaNcHES 900.524.802-59 r$ 3.600,00
dEfESa PESSoal Policial rodriGo da SilVa  alEiXo 718.572.062-15 r$ 6.000,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM rodriGo oTaVio PErEira VUlcÃo 706.842.942-49 r$ 3.120,00
dirEiTo coNSTiTUcioNal rodriGo oTaVio PErEira VUlcÃo 706.842.942-49 r$ 1.800,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo roMUlo NEVES dE aZEVEdo 527.579.272-72 r$ 1.800,00
dirEiTo PENal MiliTar roNald JUNior dE SoUZa SaNToS 005.276.642-00 r$ 3.500,00
dirEiTo PENal MiliTar roNald liSBoa coNdE 399.836.332-72 r$ 3.500,00

dEfESa PESSoal Policial roNald MarTiNS PirES 962.269.002-53 r$ 6.000,00
HiSTÓria da Policia MiliTar - Ead roNaldo BraGa cHarlET 455.301.652-49 r$ 1.680,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral roNilSoN aMaNaJáS alMEida 008.357.462-08 r$ 7.000,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM roNiSoN BoNfiM 731.790.862-20 r$ 6.240,00
dirEiToS HUMaNoS rUBTErSoN QUEMEl rodriGUES GoNÇalVES 354.206.502-15 r$ 1.540,00

iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo rUdSoN liMa dE MaGalHÃES raMoS 777.519.732-34 r$ 3.500,00
arMaMENTo E Tiro Policial rUdSoN liMa dE MaGalHÃES raMoS 777.519.732-34 r$ 5.600,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica rUY GUilHErME da SilVa coSTa JUNior 701.290.612-04 r$ 4.300,00
ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) rUY GUilHErME da SilVa coSTa JUNior 701.290.612-04 r$ 3.000,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo rUY GUilHErME da SilVa coSTa JUNior 701.290.612-04 r$ 1.500,00
dirEiToS HUMaNoS SaNdro dE SoUZa diaS 424.382.502-59 r$ 1.540,00

dirEiToS PENal MiliTar SaNdro dE SoUZa diaS 424.382.502-59 r$ 7.000,00
iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo SaNdro NaZarENo SilVEira QUEiroZ da SilVa 904.113.072-15 r$ 3.000,00

arMaMENTo E Tiro Policial SaNdro NaZarENo SilVEira QUEiroZ da SilVa 904.113.072-15 r$ 4.800,00
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar SaNNiErY liSBoa da SilVa 931.217.332-49 r$ 4.200,00

dirEiToS HUMaNoS SiMoNE fraNcESKa PiNHEiro daS cHaGaS 667.259.502-30 r$ 1.760,00
iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo SUliVaN HEVElliN PiMENTEl dE araUJo 914.810.822-72 r$ 3.500,00

arMaMENTo E Tiro Policial SUliVaN HEVElliN PiMENTEl dE araUJo 914.810.822-72 r$ 5.600,00
cHEfia E lidEraNÇa SUZaNE PaTrÍcia GoMES da SilVa 821.401.892-72 r$ 1.800,00
dirEiToS HUMaNoS SUZaNE PaTrÍcia GoMES da SilVa 821.401.892-72 r$ 1.320,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo TaYSoN JoSE SaNTiaGo NUNES 921.935.602-34 r$ 1.800,00
dirEiTo coNSTiTUcioNal TErESiNHa MarTiNS cardoSo SilVa 870.620.542-91 r$ 2.400,00

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar THaliSSa dE oliVEira VaScoNcEloS 008.348.322-59 r$ 8.400,00
iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo THiaGo BarBoSa TEiXEira 526.517.622-53 r$ 3.500,00

arMaMENTo E Tiro Policial THiaGo BarBoSa TEiXEira 526.517.622-53 r$ 5.600,00
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar THiaGo rodriGUES fEiToSa 001.025.872-80 r$ 4.200,00

ESTáGio SUPErViSioNado THiaGo rodriGUES fEiToSa 001.025.872-80 r$ 5.600,00

cHEfia E lidEraNÇa THiaGo YUri da coNcEiÇÃo SilVa MENdES 918.724.802-68 r$ 2.100,00
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GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo  THiaGo YUri da coNcEiÇÃo SilVa MENdES 918.724.802-68 r$ 2.100,00
iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo ValdEir lUiZ NETo 954.509.802-30 r$ 2.100,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica VaNdErSoN PErEira fErrEira 704.096.502-00 r$ 6.020,00
ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) VaNdErSoN PErEira fErrEira 704.096.502-00 r$ 4.200,00

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar VaNia criSTiNa coSTa SilVa 935.695.302-30 r$ 3.600,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar VErENa MaGalHaES do NaSciMENTo 861.813.862-20 r$ 9.100,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica ViTor HUGo doS SaNToS PErEira 801.970.782-49 r$ 5.160,00
ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) ViTor HUGo doS SaNToS PErEira 801.970.782-49 r$ 3.600,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM WaldEr BraGa dE carValHo 564.695.002-34 r$ 7.280,00
dEfESa PESSoal Policial WaldoMiro SEraPHico dE aSSiS carValHo NETo 392.903.792-00 r$ 16.800,00
dirEiTo coNSTiTUcioNal WalKiria fErNaNda SoUZa fErNaNdES 803.866.602-04 r$ 1.800,00

dirEiToS HUMaNoS WalKiria fErNaNda SoUZa fErNaNdES 803.866.602-04 r$ 1.320,00
dirEiToS HUMaNoS WallacE roSa lEÃo 863.073.202-49 r$ 1.320,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral WalTEr lEoNardi fraNco 886.459.082-04 r$ 7.000,00
dirEiTo PENal MiliTar WalTEr lEoNardi fraNco 886.459.082-04 r$ 3.500,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica WaSHiNGToN dE SoUSa SilVa 458.448.442-20 r$ 6.020,00
ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) WaSHiNGToN dE SoUSa SilVa 458.448.442-20 r$ 4.200,00

dirEiTo coNSTiTUcioNal WilliaM raPHaEl da SilVa BalBiNo rodriGUES 083.906.104-85 r$ 4.200,00
ToTal r$ 1.457.860,00

do oBJETo: contratação de docentes para ministrarem aulas no cUrSo dE forMaÇÃo dE PraÇaS - cfP 2022 (Polo Belém).
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$ 1.457.860,00 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 - Segurança Pública; ação 26/8833 – formação inicial de agentes de Segurança Pública; Natureza da des-
pesa: 3.3.90.36.00 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física/ 3.3.90.47.00 - obrigações Tributárias e contributivas; Plano interno: 1050008833c; 
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: 26 de janeiro de 2022
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 754088
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 003/2022/cPL/PMPa

PaE Nº 2022/15780
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 os contratados:
 

PoLo MosQUeiro
diSciPliNa docENTE cPf Valor ToTal

iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo aBiaS coSTa dE SaNTaNa 004.206.722-73 r$ 1.800,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar aBiaS coSTa dE SaNTaNa 004.206.722-73 r$ 7.800,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral alaN MiraNda dE aZEVEdo 765.029.962-72 r$ 7.000,00
ESTaGio SUPErViSioNado alaN MiraNda dE aZEVEdo 765.029.962-72 r$ 5.600,00

dirEiToS HUMaNoS alESSaNdro SoBral fariaS 468.187.582-15 r$ 1.760,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar aNdrEZa da rocHa dE SoUZa 859.609.502-00 r$ 9.100,00

iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo aNToNio carloS BaHia da SilVa JUNior 835.190.092-34 r$ 2.100,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral aNToNio carloS BaHia da SilVa JUNior 835.190.092-34 r$ 7.000,00

TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES aNToNio carloS BaHia da SilVa JUNior 835.190.092-34 r$ 2.100,00
cHEfia E lidEraNÇa carloS aNdrÉ SoUZa araUJo 006.167.832-56 r$ 2.100,00

ESTaGio SUPErViSioNado carloS aNdrÉ SoUZa araUJo 006.167.832-56 r$ 5.600,00
dEfESa PESSoal Policial dÉBora cHriSTiNa riBEiro GUErrEiro 662.197.872-34 r$ 7.200,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo dENiSoN carloS ViEira riBEiro 752.938.972-68 r$ 2.100,00
dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM diEGo ricardo SoUZa da crUZ 029.820.001-56 r$ 3.120,00

dEfESa PESSoal Policial EdiMar MarcElo coElHo coSTa 581.118.752-15 r$ 9.600,00
corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar EliaS aNToNio raMoS BarBoSa 401.435.622-15 r$ 1.500,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal fáBio dE araÚJo SodrÉ 597.778.422-87 r$ 4.200,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo fEliPE corrÊa airES 831.717.622-34 r$ 2.100,00
corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar fraNciSco raiMUNdo SoUZa fErrEira JUNior 628.647.002-63 r$ 2.100,00

cHEfia E lidEraNÇa fraNciSco raiMUNdo SoUZa fErrEira JUNior 628.647.002-63 r$ 2.100,00
dirEiTo coNSTiTUcioNal HEiTor MaGNo GUiMaraES 976.251.242-15 r$ 2.100,00
dirEiTo coNSTiTUcioNal iSMaEl da SilVa BarroS 764.464.412-15 r$ 2.100,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal aPlicado ao SErViÇo Policial MiliTar iTalo aUGUSTo VaraNda PaZ 003.183.312-84 r$ 3.640,00
dirEiTo PENal MiliTar iTalo aUGUSTo VaraNda PaZ 003.183.312-84 r$ 3.500,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica JoNaS ViEira dE SoUSa 008.363.532-77 r$ 5.160,00
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar lUiZ roaN rodriGUES MoNTEiro 400.023.572-91 r$ 4.200,00

TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES MarcElo alEXaNdrE loPES MacHado 568.490.012-72 r$ 2.100,00
dirEiTo PENal MiliTar MarVYN KEViN ValENTE BriTo 016.035.602-46 r$ 3.500,00

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar MaTHEUS da coNcEiÇÃo MoraES 825.925.862-53 r$ 4.200,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica ociVal rocHa daS NEVES JUNior 531.024.792-00 r$ 5.160,00

iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo PaUlo roGÉrio raMoS BaTiSTa 839.537.522-00 r$ 2.500,00
arMaMENTo E Tiro Policial PaUlo roGÉrio raMoS BaTiSTa 839.537.522-00 r$ 4.000,00

ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) PEdro JorGE SilVa da cUNHa 235.645.042-49 r$ 3.000,00

ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) raiMUNdo JorGE NaSciMENTo dE araUJo 364.089.132-53 r$ 3.000,00
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SUPErViSor do Polo rENaTo BraNdÃo dE MoraES filHo 035.765.164-25 r$ 11.410,00
dirEiToS HUMaNoS riTa dE cáSSia MalcHEr da SilVa 805.236.172-91 r$ 1.540,00

iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo SaNdro NaZarENo SilVEira QUEiroZ da SilVa 904.113.072-15 r$ 3.000,00
arMaMENTo E Tiro Policial SaNdro NaZarENo SilVEira QUEiroZ da SilVa 904.113.072-15 r$ 4.800,00

lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal THaiS SilVa coSTa 886.817.262-34 r$ 3.600,00
PoLo saNtarÉM

diSciPliNa docENTE cPf Valor ToTal
dirEiToS HUMaNoS alEXaNdrE rEiS GUiMaraES 484.776.722-53 r$ 1.540,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo aNdErSoN lEVY MardocK corrÊa 319.635.102-59 r$ 2.100,00
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar aNGElica riBEiro SilVa 947.895.252-87 r$ 3.600,00
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar carloS HENriQUE doS SaNToS PorTEla 743.171.482-34 r$ 4.200,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica cEliElSoN SilVa 403.355.002-00 r$ 5.160,00
ESTáGio SUPErViSioNado ( MoNiToria) cEliElSoN SilVa 403.355.002-00 r$ 3.600,00
iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo claUdio fariaS da SilVa 873.981.762-87 r$ 3.000,00

ESTáGio SUPErViSioNado claUdio fariaS da SilVa 873.981.762-87 r$ 4.800,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral dErliSSoN dE araÚJo GoNÇalVES 588.082.642-20 r$ 6.000,00

cHEfia E lidEraNÇa dioGo GodiNHo dE SoUZa 881.598.252-34 r$ 1.800,00
GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo dioGo GodiNHo dE SoUZa 881.598.252-34 r$ 1.800,00

ESTáGio SUPErViSioNado dioGo GodiNHo dE SoUZa 881.598.252-34 r$ 4.800,00
arMaMENTo E Tiro Policial EladYr NoGUEira liMa NETo 633.999.972-72 r$ 4.800,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM ElEilSoN liMa PiNHEiro 323.747.202-68 r$ 3.120,00
iNTrodUÇÃo ao USo dE arMa dE foGo ElMaNo SEriQUE dE caSTro 357.409.492-20 r$ 2.500,00

dEfESa PESSoal Policial EMMaNUEl diaS SaNToS 387.878.062-15 r$ 6.000,00
dirEiTo PENal MiliTar fErNaNdo alBErTo SoUZa liMa 773.890.772-04 r$ 3.500,00

TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar flaVio BErNardES BaTiSTa 845.431.242-00 r$ 9.100,00
corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar fraNciSca daS cHaGaS dE PaUla MaciEl 403.339.142-87 r$ 2.400,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal fraNciSco aNTENor dE liMa SilVa 590.366.722-87 r$ 4.200,00

dirEiTo coNSTiTUcioNal GioVaNNa liTZ carNEiro do VallE 339.015.112-53 r$ 2.100,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar JarlaN alMEida da SilVa 769.961.902-15 r$ 9.100,00

ESTaGio SUPErViSioNado (MoNiToria) JarlaN alMEida da SilVa 769.961.902-15 r$ 4.200,00
cHEfia E lidEraNÇa JEroNiMo MoNTEiro da SilVa 804.557.272-87 r$ 2.100,00
SUPErViSor dE Polo JoSEldE frEiTaS BarBoSa 625.242.912-00 r$ 11.410,00

corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar KaTiaNE dE aGUiar rocHa 805.129.332-00 r$ 2.100,00
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES MarcoS roBErTo NUNES PiZa 730.770.462-53 r$ 2.100,00

dEfESa PESSoal Policial MarliSSoN loPES PiMENTEl 631.674.762-49 r$ 7.200,00
dirEiTo PENal MiliTar MarNilZa coNcEiÇÃo MoiTa 357.720.932-15 r$ 3.500,00

dirEiTo coNSTiTUcioNal MiriaN dE oliVEira riBEiro 752.171.202-15 r$ 2.100,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal NaYara alVES dE JESUS 005.020.252-98 r$ 4.200,00

TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES PaUlo SaNTaNa da SilVa JUNior 004.783.142-13 r$ 2.100,00
dirEiToS HUMaNoS PaUlo VicTor alMEida ParENTE 899.819.012-53 r$ 1.320,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM PriScilla KETHENY GoMES fariaS 020.676.312-33 r$ 3.640,00
iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo raiMUNdo NoNaTo JUNior PaNToJa PiNHEiro 605.161.352-87 r$ 1.500,00
iNTrodUÇÃo a  aUToProTEÇÃo rodriGo dE cáSSio MoNTEiro doS SaNToS 937.019.502-53 r$ 1.800,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica SÉrGio SilVa 570047812-91 r$ 5.160,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral TarciSo diNiZ dE liMa 992.520.822-04 r$ 7.000,00

arMaMENTo E Tiro Policial WilToN MaGalHÃES cHaVES 723.353.001-72 r$ 5.600,00
PoLo MoNte aLeGre

diSciPliNa docENTE cPf Valor ToTal
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica adENildo fErEira crUZ 766.654.452-91 r$ 4.300,00

ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) adENildo fErEira crUZ 766.654.452-91 r$ 3.000,00
dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM afoNSo oTaVio liNS BraSil 579.361.452-49 r$ 3.120,00

dirETo coNSTiTUcioNal afoNSo oTaVio liNS BraSil 579.361.452-49 r$ 1.800,00
dEfESa PESSoal Policial aNdrEWS alBarado arcaNJo 836.824.732-20 r$ 7.200,00

dirEiTo PENal MiliTar BrUNo ViNÍciUS da SilVa SaNToS 039.446.865-19 r$ 3.000,00
dirEiToS HUMaNoS fErNaNda PErEZ carValHo BarBoSa 925.135.652-15 r$ 1.540,00

lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal EdUardo aNGElo MoraES dE carValHo 637.709.032-34 r$ 4.200,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral EdilSoN SilVEira dE MoUra 879.276.322-72 r$ 5.000,00

corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar EliaNa JardiM PirES 901.155.542-20 r$ 2.100,00
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar EliaNa JardiM PirES 901.155.542-20 r$ 4.200,00

TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES JEcoNiaS colarES dE frEiTaS 815.271.102-06 r$ 1.800,00
cHEfia E lidEraNÇa JoSÉ GilMar da SilVa MarTiNS 370.082.262-68 r$ 2.100,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo JoSÉ iVaN PaNToJa alVES 251.734.302-06 r$ 1.800,00
SUPErViSor dE Polo lEoNardo fErrEira dUTra 743.414.302-97 r$ 11.410,00

iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo lEoNardo fErrEira dUTra 743.414.302-97 r$ 2.100,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar odiloN da SilVa SaNcHES 715.678.282-72 r$ 9.100,00

iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo WalTEr MarTiNS da SilVa filHo 402.753.882-04 r$ 2.500,00

arMaMENTo E Tiro Policial WalTEr MarTiNS da SilVa filHo 402.753.882-04 r$ 4.000,00

ESTáGio SUPErViSioNado WirllENE MacHado dUTra 826.798.512-34 r$ 5.600,00

Polo oriXiMiNá
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diSciPliNa docENTE cPf Valor ToTal
cHEfia E lidEraNÇa alaN dE SoUZa ViaNa 513.337.912-91 r$ 2.100,00

corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar aNaSTácio firMiNo PorTEla 442.170.132-72 r$ 2.100,00
dirEiTo PENal MiliTar PriScilla KETHENY GoMES fariaS 020.676.312-33 r$ 3.500,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM PriScilla KETHENY GoMES fariaS 020.676.312-33 r$ 3.640,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal BrUNo daNiEl GUiMarÃES da coSTa 512.286.022-04 r$ 3.600,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo EdiGElSoN fariaS 883.427.432-68 r$ 1.800,00
dEfESa PESSoal Policial EMMaNUEl diaS SaNToS 387.878.062-15 r$ 6.000,00

iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo frEdSoN SoUSa doS SaNToS 431.564.012-34 r$ 3.500,00
arMaMENTo E Tiro Policial frEdSoN SoUSa doS SaNToS 431.564.012-34 r$ 5.600,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica frEdSoN SoUSa doS SaNToS 431.564.012-34 r$ 6.020,00
ESTaGio SUPErViSioNado (MoNiToria) frEdSoN SoUSa doS SaNToS 431.564.012-34 r$ 4.200,00

iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo GilSoN PaUlo PaNToJa ViaNa 884.987.002-72 r$ 1.800,00
dirEiTo coNSTiTUcioNal iNGrid dE MoUra SErafiM VaScoNcEloS 013.421.882-50 r$ 2.100,00

dirEiToS HUMaNoS iNGrid dE MoUra SErafiM VaScoNcEloS 013.421.882-50 r$ 1.540,00
ESTaGio SUPErViSioNado (coMaNdaNTE dE PEloTÃo) iVo MarcElo dE BriTo PErEira 907.507.802-15 r$ 5.600,00

TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar JoSiaNE TaVarES PiNHEiro 005.247.792-44 r$ 9.100,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral loriS HENriQUE fiGUEira da coSTa 775.381.532-68 r$ 7.000,00

SUPErViSÃo loriS HENriQUE fiGUEira da coSTa 775.381.532-68 r$ 11.410,00
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo  E TElEcoMUNicaÇÃo raiMUNdo PaNToJa dE fiGUEirEdo JÚNior 030.446.712-05 r$ 2.100,00

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar ToNNY rafaEl dE JESUS doS SaNToS 005.021.662-74 r$ 3.000,00
PoLo MaraBÁ

diSciPliNa docENTE cPf Valor ToTal
corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar adriaNa VaNESSa rEdiG dE oliVEira 005.172.722-61 r$ 3.600,00

ESTaGio SUPErViSioNado aUrEliaNo da coNcEiÇao NaSciMENTo 953.339.402-15 r$ 9.600,00
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar carME dE SoUSa araUJo 012.277.062-51 r$ 12.600,00

dirEiTo PENal MiliTar cláUdio MariNo fErrEira diaS 264.658.762-72 r$ 3.500,00
dirEiTo coNSTiTUcioNal dacio SaNToS MoraES 046.491.731-08 r$ 1.800,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral daNilo Porfiro alVES fErrEira 012.478.961-70 r$ 5.000,00
iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo EdilSoN doS SaNToS BarroSo 505.078.263-53 r$ 3.600,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo EdiValdo da coSTa E SilVa filHo 860.370.302-78 r$ 2.100,00
PoliciaMENTo oSTENciVo GEral EdiValdo da coSTa E SilVa filHo 860.370.302-78 r$ 7.000,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica ESTEVaM SoUSa da SilVa 587.481.052-87 r$ 5.160,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral ESTEVaM SoUSa da SilVa 587.481.052-87 r$ 6.000,00

lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal fraNciSMar MacEdo dE oliVEira 009.541.301-46 r$ 3.600,00
SUPErViSo dE Polo HarlEY alVES da coSTa 649.184.242-87 r$ 11.410,00

iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo HarlEY alVES da coSTa 649.184.242-87 r$ 2.100,00
iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo HarlEY alVES da coSTa 649.184.242-87 r$ 7.000,00

arMaMENTo E Tiro Policial HarlEY alVES da coSTa 649.184.242-87 r$ 11.200,00
dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM HÉlio HErNaNi oEiraS forMiGoSa 587.522.502-53 r$ 7.280,00

dirEiTo PENal  MiliTar HÉlio HErNaNi oEiraS forMiGoSa 587.522.502-53 r$ 3.500,00
dirEiTo coNSTiTUcioNal HEriBErTo claUBEr doS SaNToS fUrTado 330.688.362-04 r$ 2.100,00

ESTaGio SUPErViSioNado (MoNiToria) iaNaJara rEiS dE oliVEira 686.460.112-91 r$ 3.600,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal idENilSoN GaSPar dE carValHo 397.141.872-49 r$ 3.600,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica ( iPMB) Jairo rodriGUES dE SoUZa 643.008.622-49 r$ 5.160,00
ESTaGio SUPErViSioNado (MoNiToria) Jairo rodriGUES dE SoUZa 643.008.622-49 r$ 3.600,00

TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar JEdSoN doS rEiS liMa 015.369.612-56 r$ 9.100,00
ESTaGio SUPErViSioNado JEdSoN doS rEiS liMa 015.369.612-56 r$ 5.600,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica JESSiVaN liMa caMPoS 009.059.272-73 r$ 5.160,00
dEfESa PESSoal Policial JoNaNTaN THEiloN ViaNa SilVa 915.166.332-53 r$ 7.200,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM JUVENilSoN PErEira dE SoUZa 805.735.842-49 r$ 3.640,00
corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar KarPJiaNNE carValHo loPES 797.726.172-34 r$ 1.800,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo KarPJiaNNE carValHo loPES 797.726.172-34 r$ 3.600,00
dirEiTo HUMaNoS KarPJiaNNE carValHo loPES 797.726.172-34 r$ 3.960,00

dEfESa PESSoal Policial lEaNdro cHaViEr SoarES 726.121.692-53 r$ 8.400,00

cHEfia E lidEraNÇa Maria lYdiaNNE rodriGUES dE SoUSa 786.496.842-20 r$ 3.000,00

ESTaGio SUPErViSioNado (MoNiToria) NaEldSoN corrEa BriTo 808.481.502-44 r$ 3.600,00

TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar NaEldSoN corrEa BriTo 808.481.502-44 r$ 7.800,00

iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo PEdro PaUlo GoNÇalVES rodriGUES 858.881.332-72 r$ 3.500,00

arMaMENTo E Tiro Policial PEdro PaUlo GoNÇalVES rodriGUES 858.881.332-72 r$ 5.600,00

dEfESa PESSoal Policial rodriGo cardoSo da SilVa 051.917.353-82 r$ 7.200,00

cHEfia E lidEraNÇa roMário aBrEU SaNToS 019.221.442-07 r$ 1.800,00

TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar rUdiSlEY riBEiro SilVa 843.483.052-34 r$ 9.100,00

dirEiTo coNSTiTUcioNal SilMar KaESKi 010.020.801-00 r$ 2.100,00
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES UENdErSoN PErEira crUZ 870.747.452-00 r$ 6.300,00

dirEiTo PENal MiliTar WaGNoN PErEira dE SoUSa 006.066.592-00 r$ 3.500,00

lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal WaGNoN PErEira dE SoUSa 006.066.592-00 r$ 4.200,00
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PoLo ParaUaPeBas
diSciPliNa docENTE cPf Valor ToTal

corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar adriaNa TEiXEira roZa 066.469.194-37 r$ 4.200,00
dirEiTo coNSTiTUcioNal aNdrEZZa PaZ dE araUJo PaiVa 699.003.882-91 r$ 4.200,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica EriVElToN cariaS PErEira 639.404.772-49 r$ 12.040,00
dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM faBiaNo BaTalHa araUJo 910.942.163-72 r$ 6.240,00

dirEiTo PENal MiliTar faBiaNo BaTalHa araUJo 910.942.163-72 r$ 6.000,00
cHEfia E lidEraNÇa iSraEl dE SoUZa daNTaS 898.303.692-34 r$ 2.100,00

iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo iSraEl dE SoUZa daNTaS 898.303.692-34 r$ 4.200,00
ESTaGio SUPErViSioNado iSraEl dE SoUZa daNTaS 898.303.692-34 r$ 5.600,00

SUPErViSor dE Polo JardSoN coSTa doS SaNToS 826.408.152-53 r$ 9.780,00
dEfESa PESSoal Policial JoElSoN dE JESUS BarBoSa QUarESMa 880.321.242-68 r$ 16.800,00

ESTaGio SUPErViSioNado (MoNiToria) lEoMar SilVa MaTiaS 712.032.492-68 r$ 4.200,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar PEdro JorGE SoUSa fErrEira 020.702.322-04 r$ 9.100,00

ESTaGio SUPErViSioNado PEdro JorGE SoUSa fErrEira 020.702.322-04 r$ 5.600,00
iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo PEdro PaUlo GoNÇalVES rodriGUES 858.881.332-72 r$ 7.000,00

arMaMENTo E Tiro Policial PEdro PaUlo GoNÇalVES rodriGUES 858.881.332-72 r$ 11.200,00
PoliciaMENTo oSTENciVo GEral rafaEl doS aNJoS GUiMarÃES 859.559.732-49 r$ 14.000,00

TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES raiMUNdo ValE lEal JUNior 018.488.843-38 r$ 3.600,00
ESTaGio SUPErViSioNado (MoNiToria) rodriGo PErEira SodrÉ 765.314.572-87 r$ 3.000,00

dirEiToS HUMaNoS SilVia HElENa dE SoUZa liMa 393.184.512-53 r$ 3.080,00
cHEfia E lidEraNÇa ValdENor MarTiNS doS SaNToS JUNior 005.324.913-51 r$ 1.800,00

GErENciaMENTo dE criSE E TEcNicaS dE NEGociaÇÃo ValdENor MarTiNS doS SaNToS JUNior 005.324.913-51 r$ 3.600,00
lEGiSlaÇÃo BaSica iNSTiTUcioNal ValdENor MarTiNS doS SaNToS JUNior 005.324.913-51 r$ 7.200,00

aTENdiMENTo PrÉ HoSPiTalar ValdirENo GoMES GUido 303.951.192-00 r$ 6.000,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar WaGNEr GoMES loPES 843.297.772-15 r$ 9.100,00

PoLo roNdoN do ParÁ
diSciPliNa docENTE cPf Valor ToTal

dirEiTo PENal MiliTar cláUdio MariNo fErrEira diaS 264.658.762-72 r$ 3.500,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar clEBEr fErNaNdES araÚJo 027.328.093-73 r$ 7.800,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo daMiÃo rocHa liMa 411.275.362-49 r$ 1.500,00
dEfESa PESSoal Policial EZEQUiaS SoarES da SilVa 265.261.073-20 r$ 6.000,00

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar faGNEr carloS alVES BarrETo 889.881.472-00 r$ 3.600,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal idENilSoN GaSPar dE carValHo 397.141.872-49 r$ 3.600,00

iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo Jocildo PErEira doS SaNToS JUNior 608.190.572-15 r$ 2.100,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral Jocildo PErEira doS SaNToS JUNior 608.190.572-15 r$ 7.000,00

arMaMENTo E Tiro Policial lUciaNa corrEa E SilVa 768.345.652-72 r$ 5.600,00
iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo lUciaNa corrEa E SilVa 768.345.652-72 r$ 3.500,00

SUPErViSor dE Polo lUciaNa corrEa E SilVa 768.345.652-72 r$ 11.410,00
ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) MarcoNE SaNToS caSTElo BraNco 010.840.823-06 r$ 3.000,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica MarcoNE SaNToS caSTElo BraNco 010.840.823-06 r$ 4.300,00
cHEfia E lidEraNÇa MarcoS JoSÉ BarroS dE MElo 622.383.373-34 r$ 2.100,00

ESTáGio SUPErViSioNado MarcoS JoSÉ BarroS dE MElo 622.383.373-34 r$ 5.600,00
dirEiTo coNSTiTUcioNal roNald ValENTiM GoMES SaMPaio 187.419.672-91 r$ 2.400,00

dirEiToS HUMaNoS roNald ValENTiM GoMES SaMPaio 187.419.672-91 r$ 1.760,00
dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM SiMoNi criSTiNa PiNHEiro 107.726.218-37 r$ 3.120,00

corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar UENdErSoN PErEira crUZ 870.747.452-00 r$ 2.100,00
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES UriEl dE SoUSa liMEira 035.300.393-06 r$ 1.800,00

PoLo castaNHaL
diSciPliNa docENTE cPf Valor ToTal

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar adilSoN rodriGUES fUrTado 332.734.992-49 r$ 3.000,00
dirEiTo coNSTiTUcioNal adMa Barra SaliM 105.028.232-91 r$ 2.100,00
dirEiTo coNSTiTUcioNal aldicElio fariaS dE oliVEira 987.693.082-68 r$ 2.100,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo alEXaNdrE dE SoUZa NaSciMENTo 454.210.992-53 r$ 1.800,00
dEfESa PESSoal Policial aliSSoN rafaEl PiNHEiro dE SoUZa 829.239.652-72 r$ 7.200,00

dirEiTo PENal MiliTar aNdErSoN BriTo liSBÔa 745.881.502-78 r$ 3.500,00
ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) aNTÔNio MarcoS alVES fErrEira 455.124.182-20 r$ 3.000,00

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar clEiToN rodriGUES do roSario 409.886.352-91 r$ 4.200,00
dirEiToS HUMaNoS clEYSoN da SilVa coSTa 621.760.212-15 r$ 1.540,00

corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar daNiEl aNdradE da SilVa 704.327.322-68 r$ 2.100,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar WaGNEr corrEa MoNTEiro 948.374.222-68 r$ 7.800,00

lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal dilSoN BarBoSa SoarES JUNior 255.086.792-00 r$ 4.200,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica EdSoN JUNior dE MElo coSTa 004.755.062-78 r$ 5.160,00

dirEiTo PENal MiliTar ErMESoN roSa da SilVa 726.796.202-59 r$ 3.000,00
lEGiSlaÇÃo BaSica iNSTiTUcioNal ErMESoN roSa da SilVa 726.796.202-59 r$ 3.600,00

iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo GlEYSoN SaNToS da crUZ 013.093.623-51 r$ 1.500,00

TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES Haroldo MarcElo MaMEdE aMoraS 797.432.852-53 r$ 1.800,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral iGor Marcio BaTiSTa SErafiM 011.409.532-90 r$ 7.000,00

TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar JaKSoN BrUNo da SilVa HENriQUE 758.405.702-06 r$ 7.800,00
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SUPErViSor dE Polo JaNdErSoN liMa doS SaNToS 757.863.202-78 r$ 11.410,00
iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo JEcoNiaS MoNTEiro dE araÚJo 938.629.382-04 r$ 2.100,00

ESTaGio SUPErViSioNado JEcoNiaS MoNTEiro dE araÚJo 938.629.382-04 r$ 5.600,00
ESTáGio SUPErViSioNado Joao MaciEl SilVa roSa 787.391.792-49 r$ 5.600,00

cHEfia E lidEraNÇa JoNaTaS dUarTE da SilVa 005.528.682-80 r$ 1.800,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica JoSE aUGUSTo MElo riBEiro 747.543.192-49 r$ 6.020,00

dirEiToS HUMaNoS JoSÉ lEVi cUNHa dE araÚJo 307.229.932-34 r$ 1.540,00
dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM KariNa dE NaZarE ValENTE BarBoSa 621.512.662-49 r$ 3.120,00
dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM lUciaNo da SilVa MacHado 645.280.812-53 r$ 3.640,00

ESTaGio SUPErViSioNado (MoNiToria) oSValdo SoarES da coSTa 400.735.212-72 r$ 3.600,00
iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo oSValdo SoarES da coSTa 400.735.212-72 r$ 3.000,00

arMaMENTo E Tiro Policial oSValdo SoarES da coSTa 400.735.212-72 r$ 4.800,00
GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo rafaEla dE cáSSia rocHa SaNTa BriGida 870.789.292-68 r$ 1.800,00

TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES raiMUNdo HUGo dE MoraES NETo 762.284. 442 - 04 r$ 1.800,00
cHEfia E lidEraNÇa rEiNaldo SErrÃo da SilVa 741.271.282-91 r$ 1.800,00

iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo roBErTo MaToS SiQUEira 886.793.812-68 r$ 3.500,00
arMaMENTo E Tiro Policial roBErTo MaToS SiQUEira 886.793.812-68 r$ 5.600,00

dEfESa PESSoal Policial roBSoN rocHa da SilVa 787.500.752-68 r$ 7.200,00
corrESPoNdENcia Policial MiliTar ValdENicE da cUNHa coSTa 641.829.402-53 r$ 2.100,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral WEBEr ricKSoN crUZ da foNSEca 709.444.312-91 r$ 7.000,00
PoLo saNta iZaBeL

diSciPliNa docENTE cPf Valor ToTal
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar adilSoN rodriGUES fUrTado 332.734.992-49 r$ 3.000,00

ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) aMarildo SilVa daS cHaGaS 427.662.062-72 r$ 3.600,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral aNToNio ricardo GUiMaraES dE caSTro 287.278.432-20 r$ 7.000,00

TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar aUGUSTo cESar PErEira doS SaNToS 834.660.532-34 r$ 7.800,00
dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM aUGUSTo cEZar SilVa GUiMarÃES 712.503.102-10 r$ 3.120,00

dirEiTo PENal MiliTar aUGUSTo cEZar SilVa GUiMarÃES 712.503.102-10 r$ 3.000,00
iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo clEBSoN SoUTo Maior JÚNior 088.478.934-96 r$ 3.600,00

dirEiToS HUMaNoS clEYSoN da SilVa coSTa 621.760.212-15 r$ 1.540,00
corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar daVidSoN da aSSUNÇÃo SoEiro 813.893.532-49 r$ 1.800,00

cHEfia E lidEraNÇa diSSoN roBErTo PiMENTEl JÚNior 821.466.672-49 r$ 4.200,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral diSSoN roBErTo PiMENTEl JÚNior 821.466.672-49 r$ 7.000,00

dEfESa PESSoal Policial faBrÍcio BarBoSa SaNToS 830.826.032-20 r$ 6.000,00
GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo HElToN PiNHEiro da rocHa 720.149.462-72 r$ 4.200,00

TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES HEVErSoN iValdo do NaSciMENTo SilVa 947.191.282-20 r$ 1.800,00
ESTaGio SUPErViSioNado (MoNiToria) HEVErSoN iValdo do NaSciMENTo SilVa 947.191.282-20 r$ 3.600,00

TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES JaMES dEaN rodriGUES daMaScENo 005.900.762-13 r$ 1.800,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar Joao ViTor liMa TUdEla 010.533.322-03 r$ 7.800,00

corrESPoNdENcia Policial MiliTar JoSÉ aGNaldo cardoSo da SilVa 965.239.642-72 r$ 2.100,00
ESTaGio SUPErViSioNado JoSiaNa TaiS SilVa dE SoUZa 937.519.402-78 r$ 11.200,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica JUlio cÉSar dioGENES aNdradE 008.042.352-36 r$ 10.320,00
dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM KariNa dE NaZarE ValENTE BarBoSa 621.512.662-49 r$ 3.120,00

dirEiTo PENal  MiliTar KariNa dE NaZarE ValENTE BarBoSa 621.512.662-49 r$ 3.000,00
SUrPEViSor dE Polo MarcEliNo da SilVa aNdradE 702.274.892-68 r$ 11.410,00

iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo MarcEliNo da SilVa aNdradE 702.274.892-68 r$ 3.500,00
arMaMENTo E Tiro Policial MarcEliNo da SilVa aNdradE 702.274.892-68 r$ 5.600,00

lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal MarcElo JorGE dE araUJo 617.396.852-53 r$ 3.600,00
iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo Marcio roBErTo NoGUEira dE aBrEU 595.198.512-91 r$ 3.500,00

arMaMENTo E Tiro Policial Marcio roBErTo NoGUEira dE aBrEU 595.198.512-91 r$ 5.600,00
dirEiTo coNSTiTUcioNal PaTricia MarY JaSSÉ NEGrÃo 515.836.902-04 r$ 2.100,00

dirEiToS HUMaNoS rEGiNa MarGarETH raMoS dE BriTo 243.665.102-78 r$ 1.540,00
dirEiTo coNSTiTUcioNal UliSSES BrENdo SilVa lUcENa 013.519.862-36 r$ 2.100,00

lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal UliSSES BrENdo SilVa lUcENa 013.519.862-36 r$ 4.200,00
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar ValdENicE da cUNHa coSTa 641.829.402-53 r$ 4.200,00

dEfESa PESSoal Policial WaNdErSoN aNTUNES doS rEiS 766.953.012-04 r$ 8.400,00
PoLo tUcUrUÍ

diSciPliNa docENTE cPf Valor ToTal
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar adiEl rEGo SaBiNo 821.271.072-68 r$ 9.100,00

cHEfia E lidEraNÇa adiValdo diaS VaZ da coSTa 235.277.142-00 r$ 2.100,00
ESTáGio SUPErViSioNado adiValdo diaS VaZ da coSTa 235.277.142-00 r$ 5.600,00

corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar adiValdo diaS VaZ da coSTa 235.277.142-00 r$ 2.100,00
dirEiToS HUMaNoS aNa laUra carValHo doS SaNToS MilHoMEM 410.679.672-49 r$ 1.540,00

iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo aNdErSoN MaNGaS da SilVa 671.014.452-68 r$ 3.500,00
arMaMENTo E Tiro Policial aNdErSoN MaNGaS da SilVa 671.014.452-68 r$ 11.200,00

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar cÉSar SorYHaN loPES NaVa 664.378.902-82 r$ 4.200,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral EdNEY MENEZES fErrEira 860.225.202-15 r$ 7.000,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM EZEQUiEl SoUSa SilVEira 991.730.502-53 r$ 3.640,00

dirEiTo coNSTiTUcioNal EZEQUiEl SoUSa SilVEira 991.730.502-53 r$ 2.100,00
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ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) fraNciSco EdilBErTo MarTiNS dE oliVEira 508.880.052-53 r$ 8.400,00
iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo GildEVaN alVES KraUSE SilVa 693.846.572-04 r$ 2.100,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM HElEN rUBia loPES dEMETrio dE MoUra 845.429.262-49 r$ 7.280,00
dirEiTo HUMaNoS HElEN rUBia loPES dEMETrio dE MoUra 845.429.262-49 r$ 1.540,00

iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo JadSoN JorGE da SilVa da coSTa 913.716.192-04 r$ 2.100,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal JadSoN JorGE da SilVa da coSTa 913.716.192-04 r$ 4.200,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral JESSica SaMara Vila SEca SaNcHES SaBiNo 955.055.392-20 r$ 6.000,00
iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo JoNildo dE caSTro TEiXEira 608.786.142-49 r$ 2.100,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral JoNildo dE caSTro TEiXEira 608.786.142-49 r$ 7.000,00
dEfESa PESSoal Policial JorGEliToM loPES TaVarES 391.695.612-49 r$ 21.600,00
dirEiTo coNSTiTUcioNal JoSÉ corado riBEiro 729.976.642-68 r$ 2.100,00

dirEiTo PENal MiliTar JoSÉ corado riBEiro 729.976.642-68 r$ 3.500,00
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES JoSUÉ VilaÇa dE aZEVEdo 741.905.982-91 r$ 3.600,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica JoSUÉ VilaÇa dE aZEVEdo 741.905.982-91 r$ 5.160,00
corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar lUiZ diEGo dE oliVEira PiNHEiro 887.656.952-91 r$ 1.800,00

TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES lUiZ diEGo dE oliVEira PiNHEiro 887.656.952-91 r$ 1.800,00
cHEfia E lidEraNÇa Márcio rodriGo roSa caValcaNTE 885.426.102-53 r$ 2.100,00

ESTáGio SUPErViSioNado Márcio rodriGo roSa caValcaNTE 885.426.102-53 r$ 5.600,00
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar MaTEUS HENriQUE BiTENcoUrT MacEdo 028.894.492-54 r$ 3.600,00

dirEiTo coNSTiTUcioNal MÍriaN loraiNa PErEira alMEida BarrETo 535.811.992-20 r$ 2.100,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar PaBlo caMPoS araNEda 709.324.842-04 r$ 7.800,00

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar PaUlo BoNiEcK SoUZa doS SaNToS 809.143.222-49 r$ 3.600,00
dirEiToS HUMaNoS rENaN BaTiSTa dE frEiTaS 933.610.332-68 r$ 1.320,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica rENaN BaTiSTa dE frEiTaS 933.610.332-68 r$ 5.160,00
cHEfia E lidEraNÇa rENaTo dUMoNT ViEGaS lEal 380.927.432-15 r$ 2.100,00

lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal rENaTo dUMoNT ViEGaS lEal 380.927.432-15 r$ 4.200,00
dirEiTo PENal MiliTar rodriGo MorEira MElo 967.519.322-00 r$ 7.000,00

iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo rUiTHEr coSTa araGÃo 431.302.592-87 r$ 6.000,00
arMaMENTo E Tiro Policial rUiTHEr coSTa araGÃo 431.302.592-87 r$ 4.800,00

ESTaGio SUPErViSioNado (MoNiToria) SidclEY MoNTEiro daS NEVES 399.983.712-87 r$ 4.200,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica SidclEY MoNTEiro daS NEVES 399.983.712-87 r$ 6.020,00
lEGiSlÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal SidclEY MoNTEiro daS NEVES 399.983.712-87 r$ 4.200,00

corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar TÂNia corrEia doS SaNToS 739.105.702-91 r$ 1.800,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar WEdEr EMillEr GoNÇalVES fEiToSa 812.269.422-53 r$ 7.800,00

SUPErViSor dE Polo WElliNGToN alVES NolaSco 601.885.962-91 r$ 9.780,00
ESTáGio SUPErViSoNado WilSoN rodriGUES dE oliVEira 039.335.373-71 r$ 5.600,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo WilSoN rodriGUES dE oliVEira 039.335.373-71 r$ 6.300,00
PoLo taiLÂNdia

diSciPliNa docENTE cPf Valor ToTal
GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo alESSaNdro carNEiro da SilVa alMEida 992.764.292-04 r$ 2.100,00

TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar alESSaNdro carNEiro da SilVa alMEida 992.764.292-04 r$ 9.100,00
ESTáGio SUPErViSioNado alESSaNdro carNEiro da SilVa alMEida 992.764.292-04 r$ 5.600,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal aPlicado ao SErViÇo Policial MiliTar allaN SoUZa carValHo 000.029.792-50 r$ 3.120,00
dirEiTo PENal MiliTar allaN SoUZa carValHo 000.029.792-50 r$ 3.000,00

dirEiToS HUMaNoS aNa laUra carValHo doS SaNToS MilHoMEM 410.679.672-49 r$ 1.540,00
SUPErViSor dE Polo EldErBaraN QUEiroZ lEal 640.473.502-49 r$ 11.410,00

corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar Erica oliVEira da SilVa 005.723.250-71 r$ 1.800,00
iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo EUclidES araGÃo da SilVa 609.302.762-72 r$ 1.500,00

ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) EUclidES araGÃo da SilVa 609.302.762-72 r$ 3.000,00
iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo lUcENildo corrÊa fErrEira 380.278.102-30 r$ 3.500,00

arMaMENTo E Tiro Policial lUcENildo corrÊa fErrEira 380.278.102-30 r$ 5.600,00
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar MaTEUS HENriQUE BiTENcoUrT MacEdo 028.894.492-54 r$ 3.600,00

dirEiTo coNSTiTUcioNal MÍriaN loraiNa PErEira alMEida BarrETo 535.811.992-20 r$ 2.100,00
dEfESa PESSoal Policial PaTricK lUaN GoNcalVES SoBriNHo 987.603.352-20 r$ 7.200,00

cHEfia E lidEraNÇa rENaTo dUMoNT ViEGaS lEal 380.927.432-15 r$ 2.100,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal rENaTo dUMoNT ViEGaS lEal 380.927.432-15 r$ 4.200,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral rodriGo SoarES MoraES 035.168.642-81 r$ 5.000,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica SairoN STHEfEN da SilVa E SilVa 945.059.002-82 r$ 5.160,00
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES WElliNGToN alVES NolaSco 601.885.962-91 r$ 1.800,00

PoLo coNceiÇÃo do araGUaia
diSciPliNa docENTE cPf Valor ToTal

dirEiTo coNSTiTUcioNal aNa PaUla GoMES rodriGUES 996.034.202-63 r$ 3.600,00
dirEiToS HUMaNoS aNa PaUla GoMES rodriGUES 996.034.202-63 r$ 2.640,00

corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar aNdrEia criSTiNa doS SaNToS. 685.715.002-82 r$ 4.200,00
ESTáGio SUPErViSioNado BrUNo SaNToS caMPoS 002.828.432-13 r$ 4.800,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM carloS HENriQUE riBEiro SoarES 928.950.501-04 r$ 6.240,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral daGNoM BiSPo dE MiraNda MESQUiTa 031.518.111-75 r$ 7.000,00

iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo daGNoM BiSPo dE MiraNda MESQUiTa 031.518.111-75 r$ 2.100,00

TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES doUGlaS HENriQUE NErES da lUZ 013.432.492-79 r$ 1.800,00
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SUPErViSor dE Polo EdEr PErEira dE JESUS 668.161.732-87 r$ 11.410,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar EdGlEY GoMES dE alBUQUErQUE 279.633.902-59 r$ 9.100,00

ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) EdValdo PErEira doS SaNToS 572.048.533-34 r$ 4.200,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica EdValdo PErEira doS SaNToS 572.048.533-34 r$ 6.020,00

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar EdiVaN lUZ SilVa 011.371.091-73 r$ 4.200,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar GEorGE SilVa doS SaNToS 857.385.142-20 r$ 9.100,00

iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo HÉlio diaS MarTiNS 467.659.482-87 r$ 3.500,00
arMaMENTo E Tiro Policial HÉlio diaS MarTiNS 467.659.482-87 r$ 5.600,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo iVaN dE SoUZa SilVa 685.903.772-53 r$ 2.100,00
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES JÔNaTaS rodriGUES ViEira 245.492.582-68 r$ 2.100,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica JÔNaTaS rodriGUES ViEira 245.492.582-68 r$ 6.020,00
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar JUliaNa cUNHa dE SoUZa 892.870.102-34 r$ 4.200,00

dEfESa PESSoal Policial MaGNo GlEY rEZENdE doS SaNToS 519.364.102-49 r$ 6.000,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal MarcElo PErEira dE HolaNda 658.903.372-20 r$ 8.400,00

iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo PaUlo daNiEl riBEiro da SilVa 450.893.612-15 r$ 3.500,00
arMaMENTo E Tiro Policial PaUlo daNiEl riBEiro da SilVa 450.893.612-15 r$ 5.600,00

cHEfia E lidEraNÇa rafaEl dE caMPoS oliVEira 795.519.472-15 r$ 1.800,00
iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo rafaEl dE caMPoS oliVEira 795.519.472-15 r$ 1.800,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral rafaEl dE caMPoS oliVEira 795.519.472-15 r$ 6.000,00
cHEfia E lidEraNÇa roSEBErTo fErrEira rodriGUES 593.792.862-87 r$ 1.500,00

ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) SaMUEl doS SaNToS TaVarES 957.376.852-68 r$ 3.600,00
GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo SaMUEl doS SaNToS TaVarES 957.376.852-68 r$ 1.800,00

dEfESa PESSoal Policial  THiaGo lEaNdro MoraES dE SoUZa MarTiNS 004.703.282-07 r$ 7.200,00
dirEiTo PENal MiliTar WEllYSoN SilVa dE SoUSa 943.431.102-06 r$ 3.500,00

ESTáGio SUPErViSioNado WEllYSoN SilVa dE SoUSa 943.431.102-06 r$ 5.600,00
dirEiTo PENal MiliTar WYlliaNS oliVEira QUEiroZ 380.673.152-72 r$ 3.000,00

PoLo redeNÇÃo
diSciPliNa docENTE cPf Valor ToTal

TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar adElSoN da SilVa alMEida 888.497.162-49 r$ 9.100,00
GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo clEdSoN SoarES doS SaNToS 963.323.101-97 r$ 1.800,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral clEdSoN SoarES doS SaNToS 963.323.101-97 r$ 6.000,00
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES doUGlaS HENriQUE NErES da lUZ 013.432.492-79 r$ 3.600,00

dEfESa PESSoal MiliTar EdSoN dE frEiTaS 376.446.022-91 r$ 16.800,00
ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) ÉricoN fErNaNdES dE MoraiS 896.989.751-87 r$ 3.600,00

TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar fraNciSco rÔNio SoarES 799.210.862-00 r$ 7.800,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica GlaNdErSoN fraNK SoUZa liMa 739.103.332-49 r$ 6.020,00

dirEiToS HUMaNoS GlEiciaNE riBEiro alVES 519.955.222-87 r$ 3.080,00
arMaMENTo E Tiro Policial HElio diaS MarTiNS 467.659.482-87 r$ 5.600,00

iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo HElio diaS MarTiNS 467.659.482-87 r$ 3.500,00
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar HEYdEr ValdEri dE oliVEira SaNToS 768.015.862-20 r$ 3.000,00

dirEiTo PENal MiliTar iSaEl NaSciMENTo SilVa 820.500.662-87 r$ 7.000,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal iSaEl NaSciMENTo SilVa 820.500.662-87 r$ 4.200,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM iSaEl NaSciMENTo SilVa 820.500.662-87 r$ 7.280,00
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar iSaQUE loBaTo MarQUES 754.837.182-91 r$ 4.200,00

corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar JaNdriEllE da SilVa crUZ MarQUES 867.209.372-00 r$ 4.200,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica JoSÉ aNTÔNio fErrEira cardoSo 747.494.982-20 r$ 5.160,00

ESTáGio SUPErViSioNado JoSÉ aNTÔNio fErrEira cardoSo 747.494.982-20 r$ 4.800,00
dirEiTo coNSTiTUcioNal odilENE da SilVa SaNToS 846.511.212-68 r$ 1.800,00

arMaMENTo E Tiro Policial PaUlo rENaTo BorGES da PaiXÃo 729.849.452-04 r$ 5.600,00
iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo PaUlo rENaTo BorGES da PaiXÃo 729.849.452-04 r$ 3.500,00

iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo PaUlo roNaldo araUJo da GaMa 330.377.792-68 r$ 3.000,00
GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo PaUlo roNaldo araUJo da GaMa 330.377.792-68 r$ 1.500,00

dirEiTo coNSTiTUcioNal riValdo rUEla da SilVa 019.356.551-08 r$ 2.100,00
SUPErViSor dE Polo roBSoN fariaS VicENTE 818.191.612-34 r$ 11.410,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral SaNdro fErrEira dE oliVEira 004.822.031-02 r$ 7.000,00
ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) SaNdro fErrEira dE oliVEira 004.822.031-02 r$ 4.200,00

ESTáGio SUPErViSioNado SEaN MEdEiroS araGÃo 026.729.973-73 r$ 5.600,00
cHEfia E lidEraNÇa SEaN MEdEiroS araGÃo 026.729.973-73 r$ 4.200,00

lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal TaTiaNa PriScila do Prado 978.668.651-91 r$ 4.200,00
PoLo ParaGoMiNas

diSciPliNa docENTE cPf Valor ToTal
corrESPodENcia Policial MiliTar adaM rafaEl MaGalHÃES carValHo 840.187.042-91 r$ 1.800,00

TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES adaM rafaEl MaGalHÃES carValHo 840.187.042-91 r$ 3.600,00
SUPErViSor dE Polo alESSaNdra loPES lEal BaNdEira 626.852.872-72 r$ 11.410,00

iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo alESSaNdra loPES lEal BaNdEira 626.852.872-72 r$ 3.500,00

arMaMENTo E Tiro Policial alESSaNdra loPES lEal BaNdEira 626.852.872-72 r$ 5.600,00
GErEciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo aUrElio dE SoUSa MENdES 806.158.642-87 r$ 1.800,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM dEMÉTriZ araÚJo dE SoUSa 764.493.003-53 r$ 3.120,00

dirEiTo PENal MiliTar dEMÉTriZ araÚJo dE SoUSa 764.493.003-53 r$ 6.000,00
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cHEfia E lidEraNÇa dENiS do Socorro GoNÇalVES do ESPirÍTo SaNTo 425.879.212-87 r$ 2.100,00
dEfESa PESSoal Policial EdilSoN liMa E SilVa 658.787.012-00 r$ 8.400,00
dEfESa PESSoal Policial EdiNaldo SaNToS da SilVa 725.407.612-91 r$ 6.000,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo EdSoN BailÃo riBEiro 488.926.102-87 r$ 2.100,00
dirEiToS HUMaNoS EMaNUElla rEZENdE fraNÇa 896.905.402-20 r$ 2.640,00

corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar fEliPE PiNHEiro ModESTo 012.793.682-33 r$ 1.800,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal fEliPE PiNHEiro ModESTo 012.793.682-33 r$ 3.600,00

ESTáGio SUPErViSioNado fEliPE PiNHEiro ModESTo 012.793.682-33 r$ 4.800,00
corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar GlEiciaNE MoraiS da SilVa 833.587.142-68 r$ 2.100,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal GlEiciaNE MoraiS da SilVa 833.587.142-68 r$ 8.400,00

dEfESa PESSoal Policial GlEiSoN dE oliVEira aGUiar 463.449.342-04 r$ 8.400,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar HEldEr doS SaNToS caSTro 981.818.402-59 r$ 9.100,00

iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo iBSEN loUrEiro dE liMa 714.342.162-68 r$ 7.000,00
arMaMENTo E Tiro Policial iBSEN loUrEiro dE liMa 714.342.162-68 r$ 11.200,00

dirEiTo coNSTiTUcioNal iVaNdErSoN BaNdEira da SilVa 876.339.302-68 r$ 4.200,00
dirEiTo HUMaNoS iVaNdErSoN BaNdEira da SilVa 876.339.302-68 r$ 1.540,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM JoSE PoNTES dE aNdradE filHo 616.677.063-49 r$ 3.120,00
GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo JoSE PoNTES dE aNdradE filHo 616.677.063-49 r$ 1.800,00

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar JÚlio cÉSar da SilVa liMa 691.243.532-72 r$ 12.600,00
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES KlEBEr MacHado da coSTa 526.256.052-00 r$ 1.800,00

iNSTrUÇÃo MiliTar BáSica KlEBEr MacHado da coSTa 526.256.052-00 r$ 5.160,00
ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) KlEBEr MacHado da coSTa 526.256.052-00 r$ 3.600,00

iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo lUciaNo ViEira dE SoUZa 893.299.022-00 r$ 1.500,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral lUciaNo ViEira dE SoUZa 893.299.022-00 r$ 5.000,00
iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo MarcoS alEXaNdrE loPES coElHo 701.247.102-63 r$ 1.500,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica MarcoS alEXaNdrE loPES coElHo 701.247.102-63 r$ 4.300,00
ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) MarcoS alEXaNdrE loPES coElHo 701.247.102-63 r$ 3.000,00

iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo MarcoS PErEira da SilVa 000.373.682-22 r$ 2.100,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica MarcoS PErEira da SilVa 000.373.682-22 r$ 6.020,00

ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) MarcoS PErEira da SilVa 000.373.682-22 r$ 4.200,00
cHEfia E lidEraNÇa Maria aUrilENE SoarES dE SoUZa 900.532.812-68 r$ 1.800,00

dirEiTo coNSTiTUcioNal rENaN aUGUSTo BarBoSa da SilVa 001.933.952-66 r$ 1.800,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar roBErTo coracY SaNToS da SilVa 218.749.642-20 r$ 9.100,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar TiaGo alEiXo NoGUEira 989.737.112-53 r$ 9.100,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral VaNdErlEi SaNTaNa alVES 653.003.192-87 r$ 7.000,00
ESTáGio SUPErViSioNado VaNdErlEi SaNTaNa alVES 653.003.192-87 r$ 5.600,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral VicTor MaTHEUS doS SaNToS SilVa 836.119.912-87 r$ 7.000,00
ESTáGio SUPErViSioNado VicTor MaTHEUS doS SaNToS SilVa 836.119.912-87 r$ 5.600,00

cHEfia E lidEraNÇa WaNEr daS cHaGaS liMa 514.737.042-00 r$ 2.100,00
dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM WaNEr daS cHaGaS liMa 514.737.042-00 r$ 3.640,00

dirEiTo PENal MiliTar WaNEr daS cHaGaS liMa 514.737.042-00 r$ 3.500,00
PoLo caPaNeMa

diSciPliNa docENTE cPf Valor ToTal
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral alaN PaTricK araUJo da coSTa 951.626.402-53 r$ 7.000,00

ESTáGio SUPErViSioNado alaN PaTricK araUJo da coSTa 951.626.402-53 r$ 2.100,00
iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo alciclEY carValHo ModESTo 731.996.212-87 r$ 3.500,00

arMaMENTo E Tiro Policial alciclEY carValHo ModESTo 731.996.212-87 r$ 5.600,00
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES alTEMar aMoriM MarTiNS 026.916.403-02 r$ 1.800,00

SUPErViSor dE Polo aNToNio carloS SilVa dE SoUSa 748.382.612-68 r$ 11.410,00
dirEiToS HUMaNoS aUGUSTo MUllEr coSTa PENHa 883.534.862-53 r$ 2.640,00

dirEiTo PENal MiliTar aUGUSTo MUllEr coSTa PENHa 883.534.862-53 r$ 3.000,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal aUGUSTo MUllEr coSTa PENHa 883.534.862-53 r$ 3.600,00

corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar BrUNo EliaKiM diaS oliVEira 012.443.353-71 r$ 3.600,00
dirEiTo coNSTiTUcioNal ElToN dUarTE da SilVa 898.878.162-72 r$ 3.600,00

iNrodUÇÃo a aUToProTEÇÃo fáBio JoSÉ carMoNa doS SaNToS 480.615.652-34 r$ 2.100,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica flaViaNo EMilio coSTa coNdE 949.712.692-15 r$ 5.160,00

ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) fraNciSco ToME SaNToS fEiToSa 454.897.692-20 r$ 3.600,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar GirlaN BarBoSa doS SaNToS 689.754.302-00 r$ 7.800,00

ESTáGio SUPErViSioNado Joao HailToN araUJo dE BriTo 847.618.062-49 r$ 4.800,00
dirEiTo PENal MiliTar JoaQUiM ValdEci VaScoNcEloS JUNior 962.472.152-15 r$ 3.000,00

cHEfia E lidEraNÇa JorGE aUGUSTo laraNJEira MElo 585.188.432-00 r$ 2.100,00
GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo JorGE aUGUSTo laraNJEira MElo 585.188.432-00 r$ 4.200,00

cHEfia E lidEraNÇa JoSE roBSoN da SilVa diaS 987.411.102-00 r$ 2.100,00
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES JoSE roBSoN da SilVa diaS 987.411.102-00 r$ 2.100,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica JoSE roBSoN da SilVa diaS 987.411.102-00 r$ 6.020,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral JoSE roBSoN da SilVa diaS 987.411.102-00 r$ 7.000,00

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar JoSEElSoN MoNTEiro GUiMarÃES 489.337.242-49 r$ 8.400,00

dEfESa PESSoal Policial JUlio cESar caMPoS BaTiSTa 024.963.164-45 r$ 14.400,00

arMaMENTo E Tiro Policial lUiS carloS fariaS dE oliVEira 842.440.622-20 r$ 5.600,00
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iNTrodUÇÃo ao USo dE arMa dE foGo lUiS carloS fariaS dE oliVEira 842.440.622-20 r$ 3.500,00
ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) ricardo corrÊa SaNTa BriGida 577.342.592-00 r$ 3.000,00

iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo roBiNSoN GUiMarÃES carNEiro 001.763.612-43 r$ 2.100,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar rodriGo da SilVa foNSEca 905.511.412-04 r$ 7.800,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal aPlicado ao SErViÇo Policial aPlicado rodriGo diaS carValHo 971.614.892-53 r$ 7.280,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal rodriGo diaS carValHo 971.614.892-53 r$ 4.200,00

PoLo BraGaNÇa
diSciPliNa docENTE cPf Valor ToTal

dirEiTo HUMaNoS alEXaNdrE JorGE liMa dE MoraES affoNSo 300.840.832-04 r$ 3.080,00
dirEiTo PENal MiliTar alEXaNdrE JorGE liMa dE MoraES affoNSo 300.840.832-04 r$ 3.500,00

lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal alEXaNdrE JorGE liMa dE MoraES affoNSo 300.840.832-04 r$ 4.200,00
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar álYSoN cÉSar PadilHa dE SoUSa 019.472.692-40 r$ 3.600,00

TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES aNa PaUla aBrEU MoUra 893.193.112-34 r$ 2.100,00
ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) aNa PaUla aBrEU MoUra 893.193.112-34 r$ 4.200,00
iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo aNToNio Maria BriTo dE ESPÍNdola 400.682.772-53 r$ 6.000,00

arMaMENTo E Tiro Policial aNToNio Maria BriTo dE ESPÍNdola 400.682.772-53 r$ 9.600,00
ESTáGio SUPErViSioNado aNToNio Maria BriTo dE ESPÍNdola 400.682.772-53 r$ 4.800,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral carloS alEXaNdrE raiol 864.782.902-63 r$ 7.000,00
ESTáGio SUPErViSioNado carloS alEXaNdrE raiol 864.782.902-63 r$ 5.600,00

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar carloS EMaNUEl aViZ dE QUadroS 862.293.382-20 r$ 4.200,00
GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo cliSME clEY dE oliVEira QUadroS 482.905.802-15 r$ 1.500,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica cliSME clEY dE oliVEira QUadroS 482.905.802-15 r$ 4.300,00
ESTaGio SUPErViSioNado (MoNiToria) cliSME clEY dE oliVEira QUadroS 482.905.802-15 r$ 3.000,00

SUPErViSor dE Polo daViSoN aNdrÉ BaSToS da SilVa 625.312.392-00 r$ 11.410,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica GEoVaNNi SaNToS dE liMa 943.101.732-68 r$ 4.300,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral GEoVaNNi SaNToS dE liMa 943.101.732-68 r$ 5.000,00
corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar HarriSoN lUZ doS SaNToS 773.724.502-25 r$ 2.100,00

iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo HarriSoN lUZ doS SaNToS 773.724.502-25 r$ 4.200,00
cHEfia E lidEraNÇa JaNdYr fErrEira dE araÚJo 707.522.652-53 r$ 2.100,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo JaNdYr fErrEira dE araÚJo 707.522.652-53 r$ 2.100,00
corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar JaNETH do Socorro PiNHEiro loPES 691.495.502-68 r$ 1.800,00

TEcNoloGia  da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES JaNETH do Socorro PiNHEiro loPES 691.495.502-68 r$ 1.800,00
dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM JoÃo PaUlo BriTo dE ESPÍNdola 713.044.012-00 r$ 7.280,00

dirEiTo PENal MiliTar JoÃo PaUlo BriTo dE ESPÍNdola 713.044.012-00 r$ 3.500,00
dEfESa PESSoal Policial JoNaTaS da crUZ PaUla 370.462.762-34 r$ 16.800,00

cHEfia E lidEraNÇa JorGE aUGUSTo laraNJEira MElo 585.188.432-00 r$ 2.100,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar JoSÉ roNaldo da coNcEiÇÃo MiraNda 932.586.582-34 r$ 9.100,00

lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal rUaN loBaTo GUEdES 859.726.812-34 r$ 4.200,00
dirEiTo coNSTiTUcioNal rUaN loBaTo GUEdES 859.726.812-34 r$ 4.200,00

TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar ValdEYlSoN do roSário alVES 766.612.882-72 r$ 9.100,00
PoLo saLiNÓPoLis

diSciPliNa docENTE cPf Valor ToTal
ESTaGio SUPErViSioNado (MoNiToria) adilSoN da SilVa TEiXEira 576.579.392-49 r$ 4.200,00

iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo alaN PaTricK araUJo da coSTa 951.626.402-53 r$ 2.100,00
GErENciaMENTo dE criSE  E TEcNica dE NEGociaÇÃo alaN PaTricK araUJo da coSTa 951.626.402-53 r$ 2.100,00

dEfESa PESSoal Policial alEX BarroS do NaSciMENTo 459.528.412-87 r$ 7.200,00
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES alTEMar aMoriM MarTiNS 026.916.403-02 r$ 1.800,00

corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar daNiEllE criSTiNa dE SoUSa MoNTEiro SilVEira 999.008.402-59 r$ 1.800,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal daNiEllE criSTiNa dE SoUSa MoNTEiro SilVEira 999.008.402-59 r$ 3.600,00

iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo dENilSoN dE JESUS da SilVa 380.585.962-72 r$ 2.500,00
arMaMENTo E Tiro Policial dENilSoN dE JESUS da SilVa 380.585.962-72 r$ 4.000,00

dirEiTo PENal MiliTar GEorGE lUiZ dE liMa BraGa 076.492.484-29 r$ 3.500,00
dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM GEorGE lUiZ dE liMa BraGa 076.492.484-29 r$ 3.640,00

ESTaGio SUPErViSioNado GEorGE lUiZ dE liMa BraGa 076.492.484-29 r$ 5.600,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar ildo MarTiNS SaNTa BrÍGida 570.196.572-49 r$ 7.800,00

cHEfia E lidEraNÇa JorGE aUGUSTo laraNJEira MElo 585.188.432-00 r$ 2.100,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica JoSÉ WildoN oliVEira da SilVa 966.619.332-91 r$ 6.880,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral JoSEMar fariaS MiraNda 381.450.222-15 r$ 5.000,00
SUPErViSÃo dE Polo laÉrcio aUGUSTo GUrJÃo fErNaNdES 751.705.662-04 r$ 9.780,00

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar SiMoNE coSTa E coSTa 783.749.362-15 r$ 4.200,00
dirEiTo coNSTiTUcioNal SUZaNE criSTiNa ViaNa aBrEU BraGa 004.785.402-21 r$ 2.100,00

dirEiToS HUMaNoS SUZaNE criSTiNa ViaNa aBrEU BraGa 004.785.402-21 r$ 1.540,00
PoLo aLtaMira

diSciPliNa docENTE cPf Valor ToTal

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar aMaNda NÉ oliVEira caSTro 794.519.695-00 r$ 4.200,00

dEfESa PESSoal Policial aNToNNioNE TaVarES rodriGUES 940.863.382-20 r$ 6.000,00

dEfESa PESSoal Policial BErNardiNo MaNoEl da coSTa JUNior 995.827.402-72 r$ 12.000,00
cHEfia E lidEraNÇa criSTiaNE VaNdrESSEN ScHUEroff 949.963.852-00 r$ 2.100,00

cHEfia E lidEraNÇa dENilSoN JoSÉ dE alENcar BaraTa 376.214.672-15 r$ 4.200,00
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aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar doUGlaS oliVEira doS SaNToS 004.943.112-90 r$ 3.600,00
iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo EliZaBETE liMa SoarES 847.529.122-87 r$ 6.300,00

dirEiTo HUMaNoS EliZaBETE liMa SoarES 847.529.122-87 r$ 4.620,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar ElVio foNSEca JÚNior 231.874.762-87 r$ 18.200,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar EMErSoN BraNcHES dE SoUSa 442.451.222-34 r$ 7.800,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica ErilToN SoUSa da SilVa 704.938.392-91 r$ 10.320,00
corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar fraNciclEia aZEVEdo dE oliVEira 764.036.532-53 r$ 2.100,00

TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES fraNciclEia aZEVEdo dE oliVEira 764.036.532-53 r$ 2.100,00
corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar fraNciNaldo BarroSo QUarESMa 655.270.892-00 r$ 3.600,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM GlEiciaNE BarroSo carValHo 930.599.652-34 r$ 3.640,00
dirEiTo coNSTiTUcioNal GlEiciaNE BarroSo carValHo 930.599.652-34 r$ 6.300,00

lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal GlEiciaNE BarroSo carValHo 930.599.652-34 r$ 12.600,00
dirEiTo PENal MiliTar GUSTaVo GUTEMBErGUE MarTiNS da SilVa 821.789.412-49 r$ 7.000,00

ESTáGio SUPErViSioNado GUSTaVo GUTEMBErGUE MarTiNS da SilVa 821.789.412-49 r$ 5.600,00
iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo HErZEN alESSaNdro SalES da SilVa 615.090.512-87 r$ 6.000,00

arMaMENTo E Tiro Policial HErZEN alESSaNdro SalES da SilVa 615.090.512-87 r$ 9.600,00
ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria)  HErZEN alESSaNdro SalES da SilVa 615.090.512-87 r$ 3.600,00

ESTáGio SUPErViSioNado JoSE coElHo loUrENÇo JUNior 807.303.372-00 r$ 4.800,00
ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) JoSÉ roBErTo PErEira dE carValHo 766.310.872-87 r$ 4.200,00

TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES JUliEli SaNToS dEl caSTilHo 530.733.122-34 r$ 4.200,00
SUPErViSor dE Polo MarcoS aNToNio da SilVa oliVEira 728.852.972-04 r$ 11.410,00

iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo MarcoS aNToNio da SilVa oliVEira 728.852.972-04 r$ 3.500,00
arMaMENTo E Tiro Policial MarcoS aNToNio da SilVa oliVEira 728.852.972-04 r$ 5.600,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM MarcoS PaUlo VilHENa BarroS 401.587.722-53 r$ 7.280,00
dirEiTo PENal MiliTar MarcoS PaUlo VilHENa BarroS 401.587.722-53 r$ 3.500,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral rENaTo lUZ doS SaNToS 883.895.612-04 r$ 6.000,00
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar roBErTo BarBoSa da SilVa 807.581.772-91 r$ 3.600,00

GErENciaMENTo dE criSE  E TEcNica dE NEGociaÇÃo rocKfEliX MiraNda da SilVa 740.520.042-72 r$ 5.400,00
ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) rocKfEliX MiraNda da SilVa 740.520.042-72 r$ 3.600,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral PaUlo adÔNiS coNcEiÇÃo MENdES 791.080.242-00 r$ 7.000,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica WaNdErSoN alVES dE alENcar 014.387.612-01 r$ 5.160,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral WaNdErSoN alVES dE alENcar 014.387.612-01 r$ 6.000,00
ESTáGio SUPErViSioNado WaNdErSoN alVES dE alENcar 014.387.612-01 r$ 4.800,00

PoLo aBaetetUBa
diSciPliNa docENTE cPf Valor ToTal

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica adriaNo SoUZa BarBoSa da SilVa 075.465.364-13 r$ 5.160,00
iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo adriaNo SoUZa BarBoSa da SilVa 075.465.364-13 r$ 1.800,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo ariValdo roBSoN JorGE loBaTo 634.616.332-91 r$ 1.800,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar caroliNE dE faTiMa coSTa fariaS 883.137.782-53 r$ 9.100,00

dirEiToS HUMaNoS claUdio GUErra ParaENSE 938.634.542-00 r$ 1.540,00
dEfESa PESSoal Policial EdÉSio QUarESMa rÊGo 333.135.472-49 r$ 6.000,00

TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES EdilSoN JUNior da SilVa MoUra 936.436.912-20 r$ 1.500,00
ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) EdUardo BarroS 486.931.462-20 r$ 3.000,00

corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar EliZÂNGEla da coNcEiÇÃo MaUÉS diaS 701.586.652-87 r$ 1.800,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral EXPEdiTo BriTo JUNior 307.318.602-68 r$ 7.000,00

ESTáGio SUPErViSioNado GladSToN frEiTaS dE SoUZa 666.514.762-20 r$ 4.800,00
SUPErViSor dE Polo GlEidSoN SaNToS da SilVEira 681.815.402-63 r$ 11.410,00
cHEfia E lidEraNÇa JESUS dE NaZarE fErrEira doS SaNToS 427.085.912-15 r$ 1.800,00

dirEiTo PENal MiliTar JoSE Mario SENa MarTiNS 855.678.092-04 r$ 3.000,00
dirEiTo PENal E ProcESSUal aPlicado ao SErViÇo Policial MiliTar JoSE Mario SENa MarTiNS 855.678.092-04 r$ 3.120,00

dirEiTo coNSTiTUcioNal MarcEla liMa PiNHEiro 037.843.942-13 r$ 1.800,00
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar MarZo roBErTo SoUSa corrEa 380.303.902-97 r$ 3.000,00

lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal MiGUEl coSTa da SilVa 319.431.522-68 r$ 4.200,00
iNTrodUÇÃo ao USo dE arMa dE foGo roMUlo doS SaNToS da SilVa 783.832.262-68 r$ 3.500,00

arMaMENTo E Tiro Policial roMUlo doS SaNToS da SilVa 783.832.262-68 r$ 5.600,00
PoLo BarcareNa

diSciPliNa docENTE cPf Valor ToTal
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica aNa PaUla fraNco BraNdÃo araUJo 008.816.842-52 r$ 5.160,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo ariValdo roBSoN JorGE loBaTo 634.616.332-91 r$ 1.800,00
corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar dEiVidE da SilVa dE oliVEira 982.471.312-34 r$ 2.100,00

iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo dENiSoN carloS ViEira riBEiro 752.938.972-68 r$ 2.100,00
GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo dENiSoN carloS ViEira riBEiro 752.938.972-68 r$ 2.100,00

dirEiTo coNSTiTUcioNal EdEr lUiZ NaSciMENTo doS SaNToS 819.138.502-34 r$ 1.800,00
dirEiTo PENal MiliTar EdEr lUiZ NaSciMENTo doS SaNToS 819.138.502-34 r$ 3.000,00

dEfESa PESSoal Policial EdÉSio QUarESMa rÊGo 333.135.472-49 r$ 6.000,00

dEfESa PESSoal Policial EdilSoN cardoSo da SilVa 605.485.762-20 r$ 6.000,00

corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar EliZÂNGEla da coNcEiÇÃo MaUÉS diaS 701.586.652-87 r$ 1.800,00

TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES EliZÂNGEla da coNcEiÇÃo MaUÉS diaS 701.586.652-87 r$ 1.800,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM GilBErTo aMaral coUTiNHo 748.950.602-68 r$ 3.640,00
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lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal GilBErTo aMaral coUTiNHo 748.950.602-68 r$ 4.200,00
ESTáGio SUPErViSioNado Jair NUNES alVES 842.053.422-68 r$ 4.800,00

cHEfia E lidEraNÇa Jair NUNES alVES 842.053.422-68 r$ 1.800,00
dirEiToS HUMaNoS Jairo PErEira da SilVa 166.737.352-87 r$ 1.320,00

dirEiTo coNSTiTUcioNal JircElY da SilVa MEllo PEiXoTo 590.917.382-00 r$ 1.800,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral JoÃo BaTiSTa SaNToS dE SarGES 411.089.062-49 r$ 7.000,00

ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) JoÃo BaTiSTa SaNToS dE SarGES 411.089.062-49 r$ 4.200,00
cHEfia E lidEraNÇa JoSE MoraES cardoSo 842.921.722-34 r$ 1.800,00

ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) JoSE MoraES cardoSo 842.921.722-34 r$ 3.600,00
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar KÉSSia aillY SaNToS HaYaSE 037.644.542-45 r$ 3.600,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica lUiS ricardo rEiS aNdradE 329.634.162-53 r$ 6.020,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal lUiS ricardo rEiS aNdradE 329.634.162-53 r$ 4.200,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral lUiZ faBiaNY rodriGUES fErrEira 468.291.212-72 r$ 5.000,00

TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar MaNoEl JUNior oliVEira fariaS 885.605.972-04 r$ 18.200,00
ESTáGio SUPErViSioNado MarcElo PErEira da SilVa 774.118.542-04 r$ 3.600,00

iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo MarcElo PErEira da SilVa 774.118.542-04 r$ 1.800,00
iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo Marcio roBErTo NoGUEira dE aBrEU 595.198.512-91 r$ 7.000,00

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar MarZo roBErTo SoUSa corrEa 380.303.902-97 r$ 3.000,00
dirEiTo PENal MiliTar PEdro da SilVa MiraNda 798.735.372-87 r$ 3.500,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM PEdro da SilVa MiraNda 798.735.372-87 r$ 3.640,00
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES raiMUNdo HUGo dE MoraES NETo 762.284.442-04 r$ 1.800,00

arMaMENTo E Tiro Policial roMUlo doS SaNToS da SilVa 783.832.262-68 r$ 11.200,00
dirEiToS HUMaNoS SiMoNE fraNcESKa PiNHEiro daS cHaGaS 667.259.502-30 r$ 1.760,00

SUPErViSor dE Polo VicTor cEZar GaMa MoNTEiro 640.065.492-53 r$ 11.410,00
PoLo itaitUBa

diSciPliNa docENTE cPf Valor ToTal
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar aBiNoaN SoarES dE oliVEira 716.299.202-15 r$ 4.200,00

dirEiToS HUMaNoS alEcSaNdra oliVEira lEiTE aQUiNo 472.215.182-20 r$ 1.540,00
GErENciaMENTo dE criSES E TEcNicaS dE NEGociaÇÃo alEXaNdrE TENÓrio do NaSciMENTo 686.309.302-25 r$ 1.800,00

corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar aNa criSTiNa MElo SilVa 232.379.102-87 r$ 2.100,00
iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo aUGUSTo Garcia ViaNa 013.561.652-22 r$ 3.000,00

arMaMENTo E Tiro Policial aUGUSTo Garcia ViaNa 013.561.652-22 r$ 9.600,00
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES carloS doS SaNToS SilVa 948.717.792-20 r$ 1.800,00

cHEfia E lidEraNÇa cElSo doS SaNToS PiQUET JÚNior 710.392.442-20 r$ 2.400,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar doUGlaS PiNHEiro loPES 986.383.942-68 r$ 9.100,00

SUPErViSor dE Polo EdEr SaNToS araUJo 514.559.192-68 r$ 11.410,00
dEfESa PESSoal Policial EdEValdo loPES fraNÇa 899.777.852-87 r$ 8.400,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica fraNciSco clEZio rocHa doS SaNToS 846.314.572-87 r$ 5.160,00
cHEfia E lidEraNÇa fraNciSco dE aSSiS coSTa do NaSciMENTo 324.185.232-68 r$ 1.500,00

iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo fraNciSco do NaSciMENTo SoUSa 741.314.512-04 r$ 2.100,00
aTENdiMENTo PrE-HoSPiTalar GEorGE lUiZ dE aBrEU 640.105.462-04 r$ 4.200,00

dEfESa PESSoal Policial PaUlo ricardo da SilVa QUEiroZ 862.661.282-68 r$ 6.000,00
corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar HUdSoN BaNdEira do NaSciMENTo 000.967.612-02 r$ 2.100,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral JaiSoN VaScoNcEloS doS SaNToS 714.352.552-91 r$ 6.000,00
ESTáGio SUPErViSioNado JaiSoN VaScoNcEloS doS SaNToS 714.352.552-91 r$ 4.800,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM JaQUEliNE SoUZa PiMENTEl 020.918.852-90 r$ 3.120,00
dirEiTo PENal MiliTar JaQUEliNE SoUZa PiMENTEl 020.918.852-90 r$ 3.000,00

iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo JoÃo PaUlo roGiNol MarQUES 938.656.512-91 r$ 1.800,00
dirEiToS HUMaNoS JoSÉ da coNcEiÇÃo araÚJo 437.545.202-10 r$ 1.540,00

ESTáGio SUPErViSioNado JoSÉ SilVa MacHado 568.265.082-49 r$ 4.000,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica JoSEliNo PErEira ViaNa 832.970.902-78 r$ 5.160,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal KarolaiNE KESia MoNTEiro MorEira 040.107.582-60 r$ 3.000,00

dirEiTo PENal MiliTar lUZiVaN loPES alMEida 010.316.152-02 r$ 3.000,00
ESTaGio SUPErViSioNado (MoNiToria) MiGUEl aQUiNo dE SoUSa 729.371.142-53 r$ 4.200,00

GErENciaMENTo dE criSES E TEcNicaS dE NEGociaÇÃo MiGUEl aQUiNo dE SoUSa 729.371.142-53 r$ 2.100,00
dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM Nildo TEiXEira diaS 651.345.831-53 r$ 3.640,00

dirEiTo coNSTiTUcioNal Nildo TEiXEira diaS 651.345.831-53 r$ 2.100,00
dirEiTo coNSTiTUcioNal PaUla MorEira da SilVa 045.997.033-03 r$ 1.800,00

iNTrodUÇÃo ao dE arMa dE foGo PaUlo SErGio da SilVa 472.635.202-49 r$ 3.500,00
arMaMENTo E Tiro Policial PaUlo SErGio da SilVa 472.635.202-49 r$ 5.600,00

ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) rEldicY darliNG MENdES da SilVa 883.152.072-53 r$ 3.000,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal roNaldo adriaNo SilVa da SilVa 586.472.602-87 r$ 3.000,00

TrEiNaMENTo fiSico MiliTar WallacE PaiNiU dE SoUZa 021.397.572-62 r$ 9.100,00
cHEfia E lidEraNÇa WaNdErSoN dE JESUS alBaNo 020.073.252-84 r$ 1.500,00

TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES WilliaN caNdido fEliX 495.967.992-15 r$ 3.600,00
PoLo soUre

diSciPliNa docENTE cPf Valor ToTal

dirEiTo coNSTiTUcioNal aNToNio fErrEira MoNTEiro 751.879.062-91 r$ 4.200,00

ESTáGio SUPErViSioNado aNToNio fErrEira MoNTEiro 751.879.062-91 r$ 5.600,00



diário oficial Nº 34.845  49Quinta-feira, 27 DE JANEIRO DE 2022

TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES aNTÔNio JoSÉ coSTa VaScoNcEloS 896.686.262-49 r$ 2.100,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica aNTÔNio JoSÉ coSTa VaScoNcEloS 896.686.262-49 r$ 6.020,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo aNToNio VicENTE da SilVa NETo 429.970.382-00 r$ 4.200,00
dEfESa PESSoal Policial arlEilSoN da SilVa loBaTo 509.515.212-68 r$ 7.200,00

iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo carloS alEXSaNdro GoMES da foNSEca 084.404.597-77 r$ 3.500,00
arMaMENTo E Tiro Policial carloS alEXSaNdro GoMES da foNSEca 084.404.597-77 r$ 5.600,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar clEYdSoN PiNHEiro NUNES 664.398.682-68 r$ 7.800,00

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar daNilo rodriGUES SilVa 008.262.737-12 r$ 8.400,00
dirEiTo PENal MiliTar diEGo ricardo SoUZa da crUZ 029.820.001-56 r$ 6.000,00

iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo doUGlaS liMa doS SaNToS 821.294.362-34 r$ 3.500,00
arMaMENTo E Tiro Policial doUGlaS liMa doS SaNToS 821.294.362-34 r$ 5.600,00

dirEiToS HUMaNoS EdSoN doUGlaS coSTa fErrEira 958.162.402-34 r$ 1.540,00
ESTáGio SUPErViSioNado EdSoN doUGlaS coSTa fErrEira 958.162.402-34 r$ 5.600,00

ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) fraNciSco claUdEMBErG fErNaNdES dE frEiTaS 713.201.722-53 r$ 3.000,00
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES GErSoN rodriGUES do aMaral 014.736.602-03 r$ 1.800,00

dirEiTo coNSTiTUcioNal GUilHErME cHaVES coElHo 616.640.302-04 r$ 2.100,00
ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) HElSoN daVid caMPoS do VallE JUNior 480.654.982-72 r$ 3.000,00

dEfESa PESSoal Policial JoÃo PaUlo cHaGaS aZEVEdo 804.360.642-00 r$ 7.200,00
cHEfia E lidEraNÇa JoSiMar lEÃo QUEiroZ 440.367.362-72 r$ 4.200,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral JoSiMar lEÃo QUEiroZ 440.367.362-72 r$ 7.000,00
corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar JoSiVaNE do carMo caMPoS 751.647.442-87 r$ 5.400,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal aPlicado ao SErViÇo PM KoJaK aNToNio da SilVa SaNToS 591.825.712-87 r$ 7.280,00
SUPErViSor dE Polo lEoMar coSTa dE aViZ 578.835.562-15 r$ 11.410,00
dirEiToS HUMaNoS lUiZ aUGUSTo MoraES loBaTo 271.289.462-68 r$ 1.540,00

lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal lUiZ aUGUSTo MoraES loBaTo 271.289.462-68 r$ 8.400,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica Marcio fEliPE MarTiNS 397.642.652-00 r$ 4.300,00

TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar VaNdErlEi MiraNda BraGa 927.260.622-53 r$ 7.800,00
iNTrodUÇÃo a aUToProTEÇÃo VaNdErlEi MiraNda BraGa 927.260.622-53 r$ 1.800,00
iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo WillaMES cEZar BraGa MUNiZ 844.038.702-44 r$ 1.800,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral WillaMES cEZar BraGa MUNiZ 844.038.702-44 r$ 6.000,00
PoLo BreVes

diSciPliNa docENTE cPf Valor ToTal
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar adriaNo dE oliVEira alVES 728.795.992-53 r$ 6.000,00

dirEiToS HUMaNoS afoNSo GEoMárcio alVES doS SaNToS 467.136.112-49 r$ 1.320,00
dirEiTo coNSTiTUcioNal aNNa KaroliNE da SilVa carValHo 003.533.492-40 r$ 1.800,00

SUPErViSo dE Polo carloS EdUardo NUNES dE MElo 915.604.382-15 r$ 11.410,00
cHEfia E lidEraNÇa carloS EdUardo NUNES dE MElo 915.604.382-15 r$ 2.100,00

dEfESa PESSoal Policial dailSoN SalES doS SaNToS 714.037.362-00 r$ 7.200,00
iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo dEilToN liMa dE MoraES 886.618.902-25 r$ 1.500,00

cHEfia E lidEraNÇa dioNES lEiTE doS  SaNToS 816.167.592-91 r$ 2.100,00
dirEiTo HUMaNoS dioNES lEiTE doS  SaNToS 816.167.592-91 r$ 1.540,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral fEliPE diEGo loPES da SilVa 011.942.612-99 r$ 7.000,00
ESTaGio SUPErViSioNado fEliPE diEGo loPES da SilVa 011.942.612-99 r$ 5.600,00

iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica GilKEdSoN TEiXEira aMaral 008.957.362-50 r$ 6.020,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal GilKEdSoN TEiXEira aMaral 008.957.362-50 r$ 4.200,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo HEldErlEY SoUZa dE oliVEira 623.308.532-20 r$ 4.200,00
dirEiTo PENal MiliTar JEaN coSTa da coSTa 746.060.342-20 r$ 6.000,00

ESTaGio SUPErViSioNado JEaN coSTa da coSTa 746.060.342-20 r$ 4.800,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar JoSENildo carValHo doS SaNToS 520.655.022-15 r$ 7.800,00

iNTrodUÇÃo ao USo da arMa dE foGo JoSoEl BraNdao dE SoUSa 401.943.292-91 r$ 6.000,00
arMaMENTo E Tiro Policial JoSoEl BraNdao dE SoUSa 401.943.292-91 r$ 9.600,00

ESTáGio SUPErViSioNado (MoNiToria) MaNUEl JoSÉ coSTa dE aZEVEdo 379.458.582-87 r$ 6.000,00
dEfESa PESSoal Policial MarcUS ViNiciUS PErEira da SilVa 775.077.032-15 r$ 7.200,00

iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo ocir adaM liMa da SilVa 948.364.262-00 r$ 1.800,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica ocir adaM liMa da SilVa 948.364.262-00 r$ 5.160,00
lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal ocir adaM liMa da SilVa 948.364.262-00 r$ 3.600,00

dirEiTo coNSTiTUcioNal PaUla criSTiNa fUrTado aGUiar da coSTa 951.671.702-06 r$ 1.800,00
TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar PaUlo rENaTo BiSPo TUBarÃo 997.467.432-87 r$ 7.800,00

corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar STÉfaNiE MaYara MElo MiraNda dE VaScoNcEloS 000.745.632-89 r$ 3.600,00
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÃo STÉfaNiE MaYara MElo MiraNda dE VaScoNcEloS 000.745.632-89 r$ 3.600,00

PoliciaMENTo oSTENciVo GEral ToNY carloS BarBoSa carNEiro 708.517.352-15 r$ 6.000,00
dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM VaNESSa MacEdo corrEa dE SoUZa 864.685.102-87 r$ 7.280,00

PoLo rio Maria
diSciPliNa docENTE cPf Valor ToTal

SUPErViSÃo dE Polo alaN darlES VaScoNcEloS MaGalHaES 609.673.662-91 r$ 11.410,00

TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar arioSMar da SilVa liMa 010.203.873-27 r$ 9.100,00

dirEiToS HUMaNoS EdiValdo SaldaNHa SoUSa 128.160.002-49 r$ 1.540,00

dEfESa PESSoal Policial fraNKliN JoNES ViEira da SilVa 400.477.252-49 r$ 8.400,00

GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNicaS dE NEGociaÇÃo GENilSoN BarBoSa da SilVa 022.501.553-64 r$ 1.800,00
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ESTaGio SUPErViSioNado GENilSoN BarBoSa da SilVa 022.501.553-64 r$ 4.800,00
iNTrodUÇÃo a aUToProTEÇÃo HElio diaS MarTiNS 467.659.482-87 r$ 2.100,00
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar HiUrY dE JESUS MaGalHÃES 033.126.711-08 r$ 3.600,00

dirEiTo coNSTiTUcioNal HUdSoN doS SaNToS NUNES 105.951.647-06 r$ 2.100,00
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral JoÃo HENriQUE diaS caBral 988.863.552-20 r$ 5.000,00

TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E TElEcoMUNicaÇÕES laEcio TaVarES dE SoUZa rocHa 000.813.011-62 r$ 1.800,00
iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica PaUlo diNiZ KUHM dE oliVEira 025.398.835-75 r$ 4.300,00

arMaMENTo E Tiro Policial PaUlo rENaTo BorGES da PaiXÃo 729.849.452-04 r$ 5.600,00
iNSTrUÇÃo ao USo da arMa dE foGo PaUlo rENaTo BorGES da PaiXÃo 729.849.452-04 r$ 3.500,00

dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal aPlicado ao SErViÇo PM TaTiaNa PriScila do Prado roMEiro 978.668.651-91 r$ 3.640,00
lEGiSlaÇÃo BaSica iNTiTUcioNal TaTiaNa PriScila do Prado roMEiro 978.668.651-91 r$ 4.200,00

dirEiTo PENal MiliTar UTiElE doS SaNToS liMa 946.603.012-49 r$ 3.000,00
corrESPoNdENcia Policial MiliTar ValdENicE criSTiNa SilVa da SilVa 901.678.642-20 r$ 2.100,00

ESTaGio SUPErViSioNado (MoNiToria) ValdENicE criSTiNa SilVa da SilVa 901.678.642-20 r$ 4.200,00
cHEfia E lidEraNÇa WaGNEr MElo alMEida 575.285.272-20 r$ 2.100,00

ToTal r$ 3.537.410,00

do oBJETo: contratação de docentes para ministrarem aulas no cUrSo 
dE forMaÇÃo dE PraÇaS - cfP 2022 (Polos do interior do Estado).
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$ 3.537.410,00 (Três milhões, quinhentos e trinta e 
sete mil, quatrocentos e dez 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 físi-
ca/ 3.3.90.47.00 - obrigações Tributárias e contributivas; Plano interno: 
1050008833c; 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: 26 de janeiro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 754144

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
ProcESSo PaE Nº 2022/15957
O Comandante-Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilida-
de de licitação nº 004/2022/cPl/PMPa visando à contratação de docen-
tes para ministrarem aulas no cUrSo dE forMaÇÃo dE oficiaiS - cfo 
2022/2023.
Valor: r$ 382.500,00 (Trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais).
Belém - Pa, 26 de janeiro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 754239
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

ProcESSo PaE Nº 2022/15780
O Comandante-Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 003/2022/cPl/PMPa visando à contratação de docentes 
para ministrarem aulas no cUrSo dE forMaÇÃo dE PraÇaS - cfP 2022 
(Polos do interior do Estado).
Valor: r$ 3.537.410,00 (Três milhões, quinhentos e trinta e sete mil, 
quatrocentos e dez reais).
Belém - Pa, 26 de janeiro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 754215
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

ProcESSo PaE Nº 2022/67032
O Comandante-Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de 
licitação nº 002/2022/cPl/PMPa visando à contratação de docentes para mi-
nistrarem aulas no cUrSo dE forMaÇÃo dE PraÇaS - cfP 2022 (Polo Belém).
Valor: r$ 1.457.860,00 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil, 
oitocentos e sessenta reais).
Belém - Pa, 26 de janeiro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 754107

diÁria
.

Portaria Nº 116/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. ENEM PPl 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: São Geraldo do araguaia-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 
17/01/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT 
PM Manoel Pereira de araujo; cPf: 716.795.103-04; Valor: r$ 131,88. 
Sd PM Marcos aurélio de Sousa Batista; cPf 015.671.933-90; Valor: r$ 
126,60. Sd PM Eurico rodrigues Monteiro; cPf: 033.732.701-70; Valor: 
r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Portaria Nº 117/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; 
destino: oriximiná-Pa; Período: 16 a 18/01/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: MaJ PM Eladyr Nogueira 
lima Neto; cPf: 633.999.972-72; Valor: r$633,04. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 118/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. ENEM PPl 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Santarém-Pa; destino: itaituba-Pa; Período: 17 a 18/01/2022; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: 
SGT PM francisco arielton ferro araújo; cPf: 686.436.162-49; Valor: r$ 
395,64. cB PM Bruno da costa Santos; cPf: 838.808.282-53; Valor: r$ 
379,80. cB PM Jandir farias Braz; cPf: 533.767.492-72; Valor: r$ 379,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 119/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-
Pa; destino: Monte alegre-Pa; Período: 16 a 18/01/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: MaJ PM antônio 
Sérgio de almeida carvalho; cPf: 440.551.452-68; Valor: r$ 633,04. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PorTaria Nº 120/22/di/df – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM PPl 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Santarém-Pa; destino: itaituba-Pa; Período: 19 a 20/01/2022; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: 
SUB TEN PM railson Ney lucas de araujo; cPf: 387.874.072-72; Valor: 
r$ 395,64. SGT PM fabricio de Souza costa; cPf: 648.019.262-15; Valor: 
r$ 395,64. cB PM roberto Juraci Mendes de lima; cPf: 758.945.482-68; 
Valor: r$ 379,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 121/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: redenção-
Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 03/02/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: TEN PM Sean Medeiros aragão; cPf: 
026.729.973-73; Valor: r$ 141,11. cB PM Basilio amaral Buna; cPf: 
901.465.572-04; Valor: r$ 126,60. cB PM francisco ragaú cipriano de 
almeida; cPf: 026.300.502-03; Valor: r$ 126,60. Sd PM daniel risso; 
cPf: 003.394.912-30; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 122/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Tailândia-Pa; Período: 24 a 25/01/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: SGT PM Evandro Trindade 
da Paixão; cPf: 373.478.962-15; Valor: r$ 263,76. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 123/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM PPl 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
dom Eliseu-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 10/01/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidores: cB PM Edmilson Soares Silva; cPf: 
004.100.923-12; Valor: r$ 126,60. cB PM Virgílio rodrigues franco Junior; 
cPf: 007.271.772-65; Valor: r$ 126,60. Sd PM Wanderson carlos Soares 
dos Santos; cPf: 034.802.483-57; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 124/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Portel-Pa; 
destino: Breves-Pa; Período: 17/01/2022; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação; Servidores: cB PM Victor Santana Brasil; cPf: 000.408.742-
90; Valor: r$ 126,60. Sd PM Hedlendel Sousa Pereira; cPf: 957.724.722-
91; Valor: r$ 126,60. Sd PM luan Hiago cordovil cardoso; cPf: 
018.518.572-06; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 125/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. ENEM PPl 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Santarém-Pa; destino: Juruti-Pa; Período: 14 a 18/01/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
SGT PM rener amoedo Silva; cPf: 740.776.002-00; Valor: r$ 619,50. Sd 
PM Jackserley Pereira cota; cPf: 012.224.262-93; Valor: r$ 514,50. Sd 
PM Gabriel Jauê Borges e Borges; cPf: 011.079.912-77; Valor: r$ 514,50. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 126/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. ENEM PPl 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: capitão Poço-Pa; Período: 14 a 17/01/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
SGT PM Elienai fernandes de freitas; cPf: 440.184.362-20; Valor: r$ 
923,16. SGT PM Eduardo de Jesus coelho; cPf: 471.388.742-00; Valor: r$ 
923,16. Sd PM Gilsomar rodrigues da Silva Júnior; cPf: 006.815.952-80, 
Valor: r$ 886,20. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 127/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Novo repartimento-Pa; Período: 28 a 31/01/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: SGT PM rogério 
lúcio fernandes das chagas; cPf: 452.120.662-04; Valor: r$ 791,28. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 128/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. ENEM PPl 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: dom Eliseu-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 07 a 08/01/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: cB 
PM Edmilson Soares Silva; cPf: 004.100.923-12; Valor: r$ 253,20. cB PM 
Virgílio rodrigues franco Junior; cPf: 007.271.772-65; Valor: r$ 253,20. 
Sd PM adnilton de Sousa Paiva; cPf: 054.319.753-07; Valor: r$ 253,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 129/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. ENEM PPl 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Tomé-açu-Pa; destino: concórdia do Pará-Pa; Período: 
16/01/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SUB 
TEN PM Willames Maués Pinheiro; cPf: 379.615.432-87; Valor: r$ 131,88. 
cB PM Vanderson davis da Silva; cPf: 000.520.722-31; Valor: r$ 126,60. 
cB PM denmétryus Gabriel Santos Guedes; cPf: 933.232.042-04; Valor: 
r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
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editaL de coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo 
de serVidor

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

coNVocaÇÃo Para adMissÃo, MatrÍcULa e 
iNcorPoraÇÃo, reFereNte

ao editaL Nº 01/ cFP/PMPa/2020
editaL Nº 015/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, 

de 26 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 coNVocaÇÃo dos candidatos 
abaixo relacionados, aprovados no cfP/PMPa/2020, para a entrega dos 
documentos referentes à habilitação para a admissão ao curso de for-
mação de Praças da Polícia Militar do Pará CFP/PMPA/2020, para fins de 
cumprimento das decisões judiciais, no dia e horário previsto neste edital.
1- WYTalo aToS NaSciMENTo foNTiNElE (SUB JUdicE), Mandado de 
Segurança, processo nº 0877715-59.2021.814.0301,
2- WaliSoN SaNToS dE oliVEira (SUB JUdicE), Mandado de Segurança, 
processo nº 0877722-51.2021.8.14.0301,
3- alfrEdo GoNÇalVES da SilVa (SUB JUdicE), ação anulatória, pro-
cesso nº 0800009-55.2022.8.14.0045,
4 - GUiTHiErriMY oliVEira SoUSa (SUB JUdicE), Mandado de Seguran-
ça, proceso nº 0877556-19.2021.8.14.0301,
5- carloS aNdrÉ rodriGUES MElo (SUB JUdicE), Mandado de Segu-
rança, proceso nº 0877624-66.2021.8.14.0301.
1. da coNVocaÇÃo Para eNtreGa dos docUMeNtos reFereN-
tes À HaBiLitaÇÃo:
1.1. os candidatos convocados deverão se apresentar, no dia 31 de janeiro 
de 2022, às 09h00min, no departamento Geral de Pessoal da Polícia Militar 
do Pará, na Subseção de Seleção, Mobilização, recadastramento e Pessoal 
civil (SSMrPc), localizada na rodovia augusto Montenegro KM 09, nº 8401 
– bairro Parque Guajará, no complexo do comando Geral da PMPa, nesta 
cidade de Belém, Estado do Pará.
1.2. o candidato que não apresentar os documentos previstos no subitem 
2.1 deste edital será considerado inabilitado para fins de matrícula e in-
corporação e, em consequência, perderá o direito à vaga de acordo com 
o contido no subitem 19.3 do edital nº 01/PMPa, de 12 de novembro de 
2020.

2. da HaBiLitaÇÃo
2.1 os candidatos convocados deverão comparecer no dia, hora e local, 
utilizando obrigatoriamente máscara juntamente com o cartão de imuniza-
ção contra a covid-19, para apresentar e entregar os documentos abaixo 
relacionados:
a) certidão de nascimento e/ou casamento;
b) documento de identidade;
c) título de eleitor e comprovante(s) de votação na última eleição ou jus-
tificativa eleitoral;
d) comprovante de regularidade de situação militar (somente para candi-
datos do sexo masculino), Certificado de Alistamento Militar, Certificado de 
dispensa de incorporação ou documento equivalente;
e) certificado ou declaração de conclusão do ensino médio, com o respec-
tivo histórico escolar;
f) cadastro de Pessoa física (cPf);
g) cartão do PiS (se o candidato for funcionário da iniciativa privada e 
outros);
h) cartão do PaSEP (se o candidato for funcionário público – civil ou mili-
tar);
i) 03 (três) fotos 3X4 recentes, iguais, descobertas e coloridas;
j) comprovante de residência;
k) firmar declaração de não estar cumprindo sanção em nenhum órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
l) firmar declaração se mantém ou não vínculo funcional com outro órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
m) carteira de Nacional de Habilitação – categoria tipo “B”; e
n) comprovante de imunização contra a covid-19.
2.2. ressalvados os documentos citados nas alíneas ‘d’ e ‘i’ que deverão 
ser entregues em original, os demais documentos deverão ser entregues 
em 01 (uma) cópia simples, todas acondicionadas em pasta de papelão ou 
de plástico com elástico, devendo o candidato apresentar os documentos 
originais na ocasião da entrega e os documentos em versão digital, de-
verão ser apresentados na forma impressa para fins de autenticação pela 
corporação.
2.3. o candidato que não comparecer e/ou não apresentar os documentos 
constantes no subitem 2.1 deste edital no dia, hora e local estabeleci-
dos, será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorporação no 
cfP/2020 e, consequentemente, perderá o direito à vaga, em conformi-
dade com o artigo 2º, inciso Vi, da lei 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, 
alterada pela lei nº 8.342, de 14 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o 
ingresso na Policia Militar do Pará e dá outras providências.
4. 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: 754217
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
coNVocaÇÃo Para adMissÃo, MatrÍcULa e 

iNcorPoraÇÃo, reFereNte
ao editaL Nº 01/ cFo/PMPa/2020

editaL Nº 014/ssMrPc/2022 – cFo/PMPa, 
de 26 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 coNVocaÇÃo do candidato 
abaixo relacionado, para a entrega dos documentos referentes à habilita-
ção para a admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do 
Pará CFO/PMPA/2020, para fins de cumprimento da decisão judicial, no dia 
e horário previsto neste edital.
1- rUBENS lUiZ fErNaNdES MaUES (SUB JUdicE), ação ordinária, pro-
cesso nº 0800673-94.2022.8.14.0301..
1. da coNVocaÇÃo Para eNtreGa dos docUMeNtos reFereN-
tes À HaBiLitaÇÃo:
1.1. o candidato convocado deverá se apresentar, no dia 31 de janeiro de 
2022, às 09h00min, no departamento Geral de Pessoal da Polícia Militar 
do Pará, na Subseção de Seleção, Mobilização, recadastramento e Pessoal 
civil (SSMrPc), localizada na rodovia augusto Montenegro KM 09, nº 8401 
– bairro Parque Guajará, no complexo do comando Geral da PMPa, nesta 
cidade de Belém, Estado do Pará.
1.2. caso o candidato deixe de apresentar os documentos previstos no 
subitem 2.1 deste edital será considerada inabilitada para fins de matrícula 
e incorporação e, em consequência, perderá o direito à vaga contido no 
subitem 19.3 do edital nº 01/PMPa, de 12 de novembro de 2020.
2. da HaBiLitaÇÃo
2.1 o candidato convocado deverá comparecer no dia, hora e local, utili-
zando obrigatoriamente máscara juntamente com o cartão de imunização 
contra a covid-19, para apresentar e entregar os documentos abaixo re-
lacionados:
a) certidão de nascimento e/ou casamento;
b) documento de identidade;
c) título de eleitor e comprovante(s) de votação na última eleição ou jus-
tificativa eleitoral;
d) comprovante de regularidade de situação militar (somente para candi-
datos do sexo masculino): certificado de alistamento militar, certificado de 
dispensa de incorporação ou documento equivalente;
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e) diploma de curso de bacharel em direito, expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;
f) cadastro de Pessoa física (cPf);
g) cartão do PiS (se o candidato for funcionário da iniciativa privada e 
outros);
h) cartão do PaSEP (se o candidato for funcionário público – civil ou mili-
tar);
i) 03 (três) fotos 3X4 recentes, iguais, descobertas e coloridas;
j) comprovante de residência;
k) firmar declaração de não estar cumprindo sanção em nenhum órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
l) firmar declaração se mantém ou não vínculo funcional com outro órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
m) carteira de Nacional Habilitação - categoria tipo “B”; e
n) comprovante de imunização contra a covid-19.
2.2. ressalvados os documentos citados nas alíneas ‘d’ e ‘i’ que deverão 
ser entregues em original, os demais documentos deverão ser entregues 
em 01 (uma) cópia simples, todas acondicionadas em pasta de papelão ou 
de plástico com elástico, devendo o candidato apresentar os documentos 
originais na ocasião da entrega e os documentos em versão digital, de-
verão ser apresentados na forma impressa para fins de autenticação pela 
corporação.
2.3. caso o candidato não compareça e/ou não apresente os documentos 
constantes no subitem 2.1 deste edital no dia, hora e local estabeleci-
dos, será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorporação no 
cfo/2020 e, consequentemente, perderá o direito à vaga, em conformi-
dade com o artigo 2º, inciso Vi, da lei 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, 
alterada pela lei nº 8.342, de 14 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o 
ingresso na Policia Militar do Pará e dá outras providências.
4. 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: 754214
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 oFicias – cFo/PMPa/2020
editaL Nº 51/cFo/PMPa/sePLad, de 26 de JaNeiro de 2022 
coNVocaÇÃo Para a reaLiZaÇÃo do teste de aVaLiaÇÃo 

FÍsica
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 a convocação de candidatos, na condição sub ju-
dice, do concurso público destinado à admissão ao curso de formação de 
Oficiais da Polícia Militar do Pará – CFO/PMPA/2020, para a realização da 
4ª Etapa – Teste de avaliação física, conforme a seguir:
1 caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice, coNVocados Para a 
etaPa de teste de aVaLiaÇÃo FÍsica
1.1 ficam convocados para a realização da 4ª Etapa – Teste de avaliação 
física, os candidatos, na condição sub judice, abaixo relacionados na se-
guinte ordem: cidade, número de inscrição, nome do candidato (em ordem 
alfabética).
a) cfo/PMPa (sexo masculino – código 101 e sexo feminino – código 102): 
MaraBá
TUrMa 01 – 6h20min: 273106789, JEffErSoN raMoS SilVEira (sub ju-
dice, ação ordinária nº 0811021-54.2021.8.14.0028).
BElÉM
TUrMa 01 – 6h20min: 273100638, GErPHESoN criSTiaN do NaSciMENTo 
rodriGUES (sub judice, ação ordinária nº 0813742-45.2021.8.14.0006); 
273102325, PaUlo dE JESUS PiNHEiro, (sub judice, ação ordinária nº 
0803529-84.2021.8.14.0133).
2 da 4ª etaPa – teste de aVaLiaÇÃo FÍsica 
2.1 a 4ª Etapa – Teste de avaliação física, de presença obrigatória e de 
caráter exclusivamente eliminatório, será realizada pelo iadES, no período 
de 28 de janeiro a 04 de fevereiro, conforme horários acima mencionados 
e locais a seguir:
a) em Marabá/Pa – dia 04 de fevereiro de 2022 (sexta-feira)
cSSM – clube dos Subtenentes e Sargentos de Marabá
avenida Tuiuti, 95 – Vila Militar Presidente castelo Branco – Marabá – Pará 
– cEP: 68.508-260.
b) em Belém/Pa – dia 29 de janeiro de 2022 (sábado)
UEPa - ccBS
avenida João Paulo ii, 817 – Belém – Pará – cEP: 68.376-035.
2.2 o candidato deverá comparecer ao local do Teste de avaliação física, 
com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do horário fixado no 
comunicado mencionado no subitem 2.1, acima. 
2.3 os candidatos impossibilitados de realizarem o Teste de avaliação físi-
ca no dia 29 de janeiro de 2022 (sábado), somente por motivos religiosos, 
poderão apresentar requerimento solicitando a alteração da data até o 
dia 27 de janeiro de 2022, anexando declaração fornecida por autoridade 
competente da instituição religiosa a que pertence, comprovando o impedi-
mento. a solicitação deverá ser enviada para o e-mail atendimentopmpa@
iades.com.br.
2.4 o Teste de avaliação física realizar-se-á, independentemente das diversi-
dades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização do mesmo.
2.5 Não será permitida a entrada e permanência de candidatos fora do seu 
horário de convocação, bem como de terceiros (acompanhantes), durante 
todo o período de realização do Teste de avaliação física, em quaisquer 
dependências do local de realização da fase.

2.6 o candidato deverá comparecer com roupa e calçado apropriados à 
prática da educação física, munido de documento de identidade original, 
com foto, capaz de identificá-lo (conforme o subitem 9.4 do Edital Norma-
tivo) e de atestado médico original específico para tal fim, emitido há, no 
máximo, 15 (quinze) dias anteriores ao da realização dos testes.
2.6.1 o atestado médico deverá conter, expressamente, a informação de 
que o candidato está apto a realizar os testes de avaliação física do con-
curso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais - CFO/PMPA, 
sem qualquer restrição.
2.6.2 o atestado médico deverá conter a assinatura e o nome completo 
do médico responsável por sua emissão, além do número de seu registro 
no conselho regional de Medicina (crM). Não serão aceitos atestados mé-
dicos expedidos para fins de trabalho, ou seja, aqueles que comprovam 
apenas que o candidato goza de saúde física e mental e que não constam 
explicitamente a aptidão para a realização dos testes de avaliação física do 
concurso público.
2.6.3 Todas as informações constantes no atestado médico devem estar 
legíveis. 
2.6.4 Não será aceito o atestado que não atenda os dispositivos contidos 
nos subitens 2.6.1e 2.6.2 deste edital. 
2.6.5 O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação 
do candidato para o início da prova e será retido pelo iadES.
2.6.6 Não será aceita a entrega do atestado médico em momento posterior 
ao da realização do teste de avaliação física.
2.6.7 o candidato que deixar de apresentar o atestado médico será impe-
dido de realizar a 4ª Etapa – Teste de avaliação física, sendo, consequen-
temente, eliminado do certame. 
2.7 O candidato que não comparecer ao local na hora definida perderá o 
direito de realizar os eventos agendados, qualquer que venha a ser o mo-
tivo alegado, e será considerado eliminado. 
2.8 os testes físicos serão realizados em até 2 (duas) tentativas, sendo 
concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desem-
penho mínimo na primeira, após um tempo não menor do que 5 (cinco) mi-
nutos e máximo de 1 (uma) hora da realização da tentativa inicial, com ex-
ceção do teste de corrida que será realizado em apenas 1 (uma) tentativa. 
2.9 os testes e índices mínimos do teste de avaliação física obedecerão 
às normas relacionadas a seguir, para ambos os sexos, conforme índices 
mínimos dos seguintes exercícios físicos: 
a) flexão/sustentação de braço na barra fixa horizontal: 2 (duas) repeti-
ções para o sexo masculino e 12 (doze) segundos de sustentação para o 
sexo feminino; 
b) flexão abdominal sobre o solo com duração de 1 (um) minuto: 30 (trin-
ta) repetições para o sexo masculino e 27 (vinte e sete) repetições para o 
sexo feminino; 
c) flexão de braço no solo: 23 (vinte e três) repetições para ambos os se-
xos, sendo a execução para os homens em 4 (quatro) apoios (mãos e pés) 
e para as mulheres em 6 (seis) apoios (mãos, joelhos e pés); 
d) corrida com duração de 12 (doze) minutos: 2.000 (dois mil) metros para 
o sexo masculino e 1.600 (mil e seiscentos) metros para o sexo feminino. 
2.10 os testes físicos serão aplicados conforme descrição e performan-
ces mínimas exigidas contidas no Edital nº 01-cfP/PMPa/ SEPlad-, de 
12/11/2020. 
2.11 os candidatos poderão desistir de realizar os testes que compõem a 
4ª Etapa – Teste de avaliação física, por escrito, em formulário próprio a 
ser fornecido pela comissão organizadora. 
2.12 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporária ou per-
manente que impossibilitem a realização dos testes ou que diminuam a 
capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não 
sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado, mesmo que ocorram 
durante a realização dos testes. 
2.13 São condições que implicam na eliminação do candidato: 
a) faltar ou chegar atrasado para o exame físico; 
b) for considerado inapto por não ter atingido o índice mínimo exigido em 
qualquer um dos testes aplicados ou não realizar os testes físicos na data 
prevista, seja por qualquer motivo de alterações psicológicas e/ou fisioló-
gicas temporárias ou permanentes; 
c) deixar a candidata gestante ou em estado de puerpério de apresentar 
atestado médico, emitido até 48 (quarenta e oito) horas antes da realiza-
ção do teste de avaliação física, por médico especialista habilitado para 
emiti-lo, atestando que ela pode realizar o teste de avaliação física, e (ou) 
não assinar o Termo de responsabilidade fornecido pela comissão organi-
zadora; e 
d) desistir, por escrito, de realizar qualquer um dos testes que compõem a 
4ª Etapa – Teste de avaliação física. 
2.14 Será considerado apto o candidato que atingir o desempenho mínimo 
em todos os testes. 
2.15 o candidato será submetido a todos os testes, independentemente de 
seu aproveitamento em cada um deles. 
2.16 a candidata que se apresentar, no local, no dia e no horário esta-
belecidos no edital específico de convocação, com atestado médico que 
comprove situação de gravidez ou estado de puerpério que a impossibilite 
de realizar os testes de avaliação física, terá suspensa a sua avaliação 
física na presente etapa. a candidata continuará participando das demais 
etapas e, caso aprovada em todas elas, será convocada para a realização 
dos testes de avaliação física após o período máximo de 90 (noventa) 
dias, a contar da data do parto ou fim do período gestacional ou estado de 
puerpério, de acordo com a conveniência da administração, sem prejuízo 
da participação nas demais etapas do concurso público. É de inteira res-
ponsabilidade da candidata procurar o iadES, após o período mencionado, 
para a realização da referida etapa. 
2.16.1 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identifica-
ção da candidata para a realização dos testes de aptidão física, não sen-
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do aceita a entrega de atestado médico em outro momento. a candidata 
que não entregar o atestado médico e, se recusar a realizar os testes de 
aptidão física alegando estado de gravidez, será eliminada do concurso 
público. 
2.16.2 a candidata que apresentar o atestado médico que comprove seu 
estado de gravidez e, ainda assim, desejar realizar os testes de aptidão 
física deverá apresentar atestado em que conste, expressamente, que a 
candidata está apta a realizar os exercícios físicos. 
2.16.3 a candidata que deixar de apresentar qualquer dos atestados mé-
dicos nos dois momentos, ou que apresentá-los em desconformidade será 
eliminada do concurso público. 
2.16.4 os atestados médicos serão retidos e, em hipótese alguma, serão 
devolvidos ou fornecidas cópias a candidata. 
2.16.5 caso a candidata seja eliminada nas etapas posteriores a etapa 
de testes de avaliação física será automaticamente eliminada do certame, 
perdendo o direito de realizar os testes de aptidão física após 90 (noventa) 
dias, a contar da data do parto, estado de puerpério ou fim do período 
gestacional. 
2.17 Não haverá segunda chamada para a realização da etapa de testes 
de aptidão física. 
2.18 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de 
repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, realizada 
pela Banca Examinadora.
2.19 Será considerado apto na etapa de teste de aptidão física o candidato 
que atingir o desempenho mínimo em todos os testes. 
2.20 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e (ou) a 
participação de terceiros durante a realização da etapa de testes de apti-
dão física. 
2.21 Não haverá segunda chamada para a realização da 4ª Etapa – Teste 
de avaliação física. Será eliminado do concurso público o candidato que 
não comparecer ao local e horário previstos para a sua realização. 
2.22 caberá ao coordenador da Banca Examinadora decidir sobre quais-
quer imprevistos ocorridos durante a 4ª Etapa – Teste de avaliação física. 
2.23 o candidato considerado inapto poderá interpor recurso no prazo má-
ximo de 3 (três) dias úteis após a publicação do resultado preliminar do 
teste de avaliação física. 
2.24 É obrigatória a utilização de máscara protetora facial para acesso e 
permanência no local de realização da 4ª Etapa – Teste de avaliação física, 
sendo responsabilidade do candidato comparecer ao local com a própria 
máscara. o iadES não fornecerá máscaras. Será permitido ao candidato 
o consumo individual de água e alimentos entre os intervalos das baterias 
de teste.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 26 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 70/cFP/PMPa/sePLad, de 26 de JaNeiro de 2022 
resULtado 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 da 3ª etaPa – eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde
1.1 relação de candidatos, na condição sub judice, que compareceram à 
etapa de exame de avaliação de saúde e foram considerados aptos, na 
seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem al-
fabética.
1.1.1 cfP/PMPa (sexo masculino) – código 201: 
272196414, irlaN rEGo dE alMEida (sub judice, ação ordinária nº 
0810291-71.2021.8.14.0051); 272110922, Marcio JEaN NaSciMENTo 
PErEira (sub judice, ação ordinária nº 0810053-52.2021.8.14.0051); 
272196365, MaTEUS rEGo dE alMEida (sub judice, ação ordinária nº 
0810326-31.2021.8.14.0051); 272100412, VicTor MUrilo PaZ da Sil-
Va (sub judice, ação ordinária nº 0809921-92.2021.8.14.0051).
1.1.2 cfP/PMPa (sexo feminino) – código 202: 
272103157, raQUEl da SilVa caSTro (sub judice, ação ordinária nº 
0802939- 91.2021.8.14.0009).
2 dos recUrsos.
2.1 Tendo em vista que todos os candidatos foram recomendados na eta-
pa de avaliação de saúde, conforme indicado no subitem 1.1, ficam os 
candidatos dispensados do prazo recursal, tornando-se o resultado acima 
definitivo para esta etapa.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 26 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 71/cFP/PMPa/sePLad, de 26 de JaNeiro de 2022 
coNVocaÇÃo Para a reaLiZaÇÃo do teste de aVaLiaÇÃo 

FÍsica
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 a convocação de candidatos, na condição sub ju-
dice, do concurso público destinado à admissão ao curso de formação de 
Praças da Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, para a realização da 4ª 
Etapa – Teste de avaliação física, conforme a seguir:
1 caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice, coNVocados Para a 
etaPa de teste de aVaLiaÇÃo FÍsica
1.1 ficam convocados para a realização da 4ª Etapa – Teste de avaliação 
física, os candidatos, na condição sub judice, abaixo relacionados na se-
guinte ordem: cidade, número de inscrição, nome do candidato.
a) cfP/PMPa (sexo masculino – código 201 e sexo feminino – código 202): 
alTaMira
TUrMa 01 – 6h40min: 272116600, cacio alVES carValHo (sub judice, 
ação ordinária nº 0801887-59.2021.8.14.0074).
rEdENÇÃo
TUrMa 01 – 6h40min: 272112147, ValdEir coNcEicao coSTa (sub ju-
dice, ação ordinária nº 0800801-39.2021.8.14.0014).
BElÉM
TUrMa 01 – 6h20min: 272123170, alEXaNdrE MoraiS dE carValHo 
JUNior (sub judice, ação ordinária nº 0802066-68.2021.8.14.0049); 
272176344, aNdrE lUiS do NaSciMENTo SaNToS, (sub judice, ação 
ordinária nº 0800684-11.2021.8.14.0091);  272138512, arTHUr HEN-
riQUE liMa SilVa (sub judice, Mandado de Segurança nº 0867700-
31.2021.8.14.0301); 272127922, BrENo alMEida corrEa (sub ju-
dice, ação ordinária nº 0800806-61.2021.8.14.0014); 272168994, 
carloS rafaEl PErEira do ESPiriTo SaNTo (sub judice, ação or-
dinária nº 0854895-46.2021.8.14.0301);  272116020, daVid lUcaS 
coSTa doS SaNToS, (sub judice, Mandado de Segurança nº 0863719-
91.2021.8.14.0301); 272104415, GilSoN alBErTo doS SaNToS ViEi-
ra JÚNior (sub judice, ação ordinária nº 0858025-44.2021.8.14.0301); 
272121378, HENdErSoN loBo da coNcEiÇÃo (sub judice, ação or-
dinária nº 0801883-22.2021.8.14.0074); 272163884; JHoNaTaN 
BraSil da coSTa (sub judice, agravo de instrumento nº 0812138-
67.2021.8.14.0000); 272122802, JoSE WilliaM alEXaNdrE carNEiro, 
(sub judice, ação ordinária nº 0802991-87.2021.8.14.0009); 272114946, 
JUlio cESar BraGa GUiMaraES da SilVa (sub judice, ação ordinária nº 
0704580-95.2021.8.07.0011).
TUrMa 02 6h40min: 272116588, KlEBEr SodrE oliVEira (sub judi-
ce, ação ordinária nº 0704580-95.2021.8.07.0011); 272104785, lUiZ 
daVY Mac doVEl PaNToJa (sub judice, ação ordinária nº 0862098-
59.2021.8.14.0301); 272210462, MarcoS aNdrE fErrEira aMoriM 
(sub judice, ação ordinária nº 0800770-79..2021.8.14.0091); 272161858, 
MarlUS WilliaMS dE SoUZa SaNToS (sub judice, ação ordinária nº 
0801828-71.2021.8.14.0074); 272199622, rafaEl dE MENdoNÇa 
MENdES (sub judice, ação ordinária nº 0802376-96.2021.8.14.0074); 
272192814, raiMUNdo JoSE dE liMa corrEa (sub judice, Mandado de 
Segurança nº 0876794-03.2021.8.14.0301); 272118729, rENaTo So-
Bral Maia (sub judice, ação ordinária nº 0815496-22.2021.8.14.0006); 
272180674, WaGlENE GEMaQUE GoNZaGa (sub judice, ação ordi-
nária nº 0858754-70.2021.8.14.0301); 272110558, aNa carolYNE 
TriNdadE da SilVa (sub judice, agravo de instrumento nº 0812497-
17.2021.8.14.0000); 272169680, EVElYN doS SaNToS NEGrÃo (sub 
judice, ação ordinária nº 0862997-57.2021.8.14.0301); 272121862, 
JEaNNE PaTricia MorEira HaNSHKoV MoraiS (sub judice, ação or-
dinária 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); 272103157, raQUEl da SilVa caSTro (sub judice, 
ação ordinária nº 0802939-91.2021.8.14.0009); 272132088, SUZaNa 
fErNaNda dE aZEVEdo (convocada em conformidade com o subitem 
14.16 do edital normativo – situação de gravidez ou estado de puerpério).
MaraBá
TUrMa 01 – 6h20min: 272131782, aNToNio EdiMailSoN doS SaNToS 
SoUSa (sub judice, ação ordinária nº 0805772-64.2021.8.14.0015); 
272121892, EriK SilVa (sub judice, ação ordinária nº 0801884-
07.2021.8.14.0074); 272119587, GlarYElSoN ricHardSoN rEGo 
BarroS (sub judice, ação ordinária nº 0800953-87.2021.8.14.0014); 
272106744, HElio THacio PErEira dE oliVEira (sub judice, ação or-
dinária nº 0802228-93.2021.8.14.0136); 272102675, HENToNY SoarES 
MacHado (sub judice, ação ordinária nº 0811123-76.2021.8.14.0028); 
272212583, JEfTEr fEliPE cardoSo da SilVa (sub judice, Manda-
do de Segurança nº 0874928-57.2021.8.14.0301); 272101480, Joao 
PEdro PErEira dE SoUZa (sub judice, ação ordinária nº 0810019-
13.2021.8.14.0040).
TUrMa 02 – 6h40min: 272103787, JoSE claUdio SaNToS dE oliVEira 
(sub judice, ação ordinária nº 0801835-63.2021.8.14.0074); 272184770, 
JoSE fErNaNdo dE liMa SaNToS (sub judice, ação ordinária nº 
0800737-89.2021.8.14.0091); 272136968, JoSE HENriQUE SilVa BriTo 
(sub judice, ação ordinária nº 0811061-36.2021.8.14.0028); 272100004,  
MaTHEUS aGoSTiNHo da SilVa rocHa (sub judice, ação ordinária nº 
0800696-25.2021.8.14.0091); 272112156, MicaEl JoSE carValHo ro-
driGUES (sub judice, ação ordinária nº 0803565-51.2021.8.14.0061); 
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272114162, railSoN SilVa PErEira (sub judice, ação ordinária nº 
0802032-18.2021.8.14.0074); 272201834, dalYla da SilVa alEXaNdrE 
(sub judice, ação ordinária nº 0801885-89.2021.8.14.0074); 272160894, 
JUliaNa MoNTEiro MarTiNS (sub judice, ação ordinária nº 0803522-
17.2021.8.14.0061).
2 da 4ª etaPa – teste de aVaLiaÇÃo FÍsica 
2.1 a 4ª Etapa – Teste de avaliação física, de presença obrigatória e de 
caráter exclusivamente eliminatório, será realizada pelo iadES, no período 
de 28 de janeiro a 04 de fevereiro, conforme horários acima mencionados 
e locais a seguir:
a) em altamira/Pa – dia 28 de janeiro de 2022 (sexta-feira)
51º BiS – Base Militar
rodovia Presidente Médice, S/N – alberto Soares – altamira – Pará – cEP: 
68.376-035.
b) em redenção/Pa – dia 28 de janeiro de 2022 (sexta-feira)
Ginásio Poliesportivo Josias coelho
avenida araguaia, S/N – alto Paraná – redenção – Pará – cEP: 68.550-
253.
d) em Belém/Pa – dia 29 de janeiro de 2022 (sábado)
UEPa - ccBS
avenida João Paulo ii, 817 – Belém – Pará – cEP: 68.376-035.
e) em Marabá/Pa – dia 04 de fevereiro de 2022 (sexta-feira)
cSSM – clube dos Subtenentes e Sargentos de Marabá
avenida Tuiuti, 95 – Vila Militar Presidente castelo Branco – Marabá – Pará 
– cEP: 68.508-260.
2.2 o candidato deverá comparecer ao local do Teste de avaliação física, 
com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do horário fixado no 
comunicado mencionado no subitem 2.1, acima. 
2.3 os candidatos impossibilitados de realizarem o Teste de avaliação físi-
ca no dia 29 de janeiro de 2022 (sábado), somente por motivos religiosos, 
poderão apresentar requerimento solicitando a alteração da data até o 
dia 27 de janeiro de 2022, anexando declaração fornecida por autoridade 
competente da instituição religiosa a que pertence, comprovando o impedi-
mento. a solicitação deverá ser enviada para o e-mail atendimentopmpa@
iades.com.br.
2.4 o Teste de avaliação física realizar-se-á, independentemente das di-
versidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização do 
mesmo.
2.5 Não será permitida a entrada e permanência de candidatos fora do seu 
horário de convocação, bem como de terceiros (acompanhantes), durante 
todo o período de realização do Teste de avaliação física, em quaisquer 
dependências do local de realização da fase.
2.6 o candidato deverá comparecer com roupa e calçado apropriados à 
prática da educação física, munido de documento de identidade original, 
com foto, capaz de identificá-lo (conforme o subitem 9.4 do Edital Norma-
tivo) e de atestado médico original específico para tal fim, emitido há, no 
máximo, 15 (quinze) dias anteriores ao da realização dos testes.
2.6.1 o atestado médico deverá conter, expressamente, a informação de 
que o candidato está apto a realizar os testes de avaliação física do con-
curso público para admissão ao curso de formação de Praças - cfP/PMPa, 
sem qualquer restrição.
2.6.2 o atestado médico deverá conter a assinatura e o nome completo 
do médico responsável por sua emissão, além do número de seu registro 
no conselho regional de Medicina (crM). Não serão aceitos atestados mé-
dicos expedidos para fins de trabalho, ou seja, aqueles que comprovam 
apenas que o candidato goza de saúde física e mental e que não constam 
explicitamente a aptidão para a realização dos testes de avaliação física do 
concurso público.
2.6.3 Todas as informações constantes no atestado médico devem estar 
legíveis. 
2.6.4 Não será aceito o atestado que não atenda os dispositivos contidos 
nos subitens 2.6.1e 2.6.2 deste edital. 
2.6.5 O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação 
do candidato para o início da prova e será retido pelo iadES.
2.6.6 Não será aceita a entrega do atestado médico em momento posterior 
ao da realização do teste de avaliação física.
2.6.7 o candidato que deixar de apresentar o atestado médico será impe-
dido de realizar a 4ª Etapa – Teste de avaliação física, sendo, consequen-
temente, eliminado do certame. 
2.7 O candidato que não comparecer ao local na hora definida perderá o 
direito de realizar os eventos agendados, qualquer que venha a ser o mo-
tivo alegado, e será considerado eliminado. 
2.8 os testes físicos serão realizados em até 2 (duas) tentativas, sendo 
concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desem-
penho mínimo na primeira, após um tempo não menor do que 5 (cinco) mi-
nutos e máximo de 1 (uma) hora da realização da tentativa inicial, com ex-
ceção do teste de corrida que será realizado em apenas 1 (uma) tentativa. 
2.9 os testes e índices mínimos do teste de avaliação física obedecerão 
às normas relacionadas a seguir, para ambos os sexos, conforme índices 
mínimos dos seguintes exercícios físicos: 
a) flexão/sustentação de braço na barra fixa horizontal: 2 (duas) repeti-
ções para o sexo masculino e 12 (doze) segundos de sustentação para o 
sexo feminino; 
b) flexão abdominal sobre o solo com duração de 1 (um) minuto: 30 (trin-
ta) repetições para o sexo masculino e 27 (vinte e sete) repetições para o 
sexo feminino; 
c) flexão de braço no solo: 23 (vinte e três) repetições para ambos os se-
xos, sendo a execução para os homens em 4 (quatro) apoios (mãos e pés) 
e para as mulheres em 6 (seis) apoios (mãos, joelhos e pés); 
d) corrida com duração de 12 (doze) minutos: 2.000 (dois mil) metros para 
o sexo masculino e 1.600 (mil e seiscentos) metros para o sexo feminino. 

2.10 os testes físicos serão aplicados conforme descrição e performan-
ces mínimas exigidas contidas no Edital nº 01-cfP/PMPa/ SEPlad-, de 
12/11/2020. 
2.11 os candidatos poderão desistir de realizar os testes que compõem a 
4ª Etapa – Teste de avaliação física, por escrito, em formulário próprio a 
ser fornecido pela comissão organizadora. 
2.12 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporária ou per-
manente que impossibilitem a realização dos testes ou que diminuam a 
capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não 
sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado, mesmo que ocorram 
durante a realização dos testes. 
2.13 São condições que implicam na eliminação do candidato: 
a) faltar ou chegar atrasado para o exame físico; 
b) for considerado inapto por não ter atingido o índice mínimo exigido em 
qualquer um dos testes aplicados ou não realizar os testes físicos na data 
prevista, seja por qualquer motivo de alterações psicológicas e/ou fisioló-
gicas temporárias ou permanentes; 
c) deixar a candidata gestante ou em estado de puerpério de apresentar 
atestado médico, emitido até 48 (quarenta e oito) horas antes da realiza-
ção do teste de avaliação física, por médico especialista habilitado para 
emiti-lo, atestando que ela pode realizar o teste de avaliação física, e (ou) 
não assinar o Termo de responsabilidade fornecido pela comissão organi-
zadora; e 
d) desistir, por escrito, de realizar qualquer um dos testes que compõem a 
4ª Etapa – Teste de avaliação física. 
2.14 Será considerado apto o candidato que atingir o desempenho mínimo 
em todos os testes. 
2.15 o candidato será submetido a todos os testes, independentemente de 
seu aproveitamento em cada um deles. 
2.16 a candidata que se apresentar, no local, no dia e no horário esta-
belecidos no edital específico de convocação, com atestado médico que 
comprove situação de gravidez ou estado de puerpério que a impossibilite 
de realizar os testes de avaliação física, terá suspensa a sua avaliação 
física na presente etapa. a candidata continuará participando das demais 
etapas e, caso aprovada em todas elas, será convocada para a realização 
dos testes de avaliação física após o período máximo de 90 (noventa) 
dias, a contar da data do parto ou fim do período gestacional ou estado de 
puerpério, de acordo com a conveniência da administração, sem prejuízo 
da participação nas demais etapas do concurso público. É de inteira res-
ponsabilidade da candidata procurar o iadES, após o período mencionado, 
para a realização da referida etapa. 
2.16.1 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identifica-
ção da candidata para a realização dos testes de aptidão física, não sen-
do aceita a entrega de atestado médico em outro momento. a candidata 
que não entregar o atestado médico e, se recusar a realizar os testes de 
aptidão física alegando estado de gravidez, será eliminada do concurso 
público. 
2.16.2 a candidata que apresentar o atestado médico que comprove seu 
estado de gravidez e, ainda assim, desejar realizar os testes de aptidão 
física deverá apresentar atestado em que conste, expressamente, que a 
candidata está apta a realizar os exercícios físicos. 
2.16.3 a candidata que deixar de apresentar qualquer dos atestados mé-
dicos nos dois momentos, ou que apresentá-los em desconformidade será 
eliminada do concurso público. 
2.16.4 os atestados médicos serão retidos e, em hipótese alguma, serão 
devolvidos ou fornecidas cópias a candidata. 
2.16.5 caso a candidata seja eliminada nas etapas posteriores a etapa de 
testes de avaliação física será automaticamente eliminada do certame, per-
dendo o direito de realizar os testes de aptidão física após 90 (noventa) dias, 
a contar da data do parto, estado de puerpério ou fim do período gestacional. 
2.17 Não haverá segunda chamada para a realização da etapa de testes 
de aptidão física. 
2.18 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de 
repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, realizada 
pela Banca Examinadora.
2.19 Será considerado apto na etapa de teste de aptidão física o candidato 
que atingir o desempenho mínimo em todos os testes. 
2.20 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e (ou) a 
participação de terceiros durante a realização da etapa de testes de apti-
dão física. 
2.21 Não haverá segunda chamada para a realização da 4ª Etapa – Teste 
de avaliação física. Será eliminado do concurso público o candidato que 
não comparecer ao local e horário previstos para a sua realização. 
2.22 caberá ao coordenador da Banca Examinadora decidir sobre quais-
quer imprevistos ocorridos durante a 4ª Etapa – Teste de avaliação física. 
2.23 o candidato considerado inapto poderá interpor recurso no prazo má-
ximo de 3 (três) dias úteis após a publicação do resultado preliminar do 
teste de avaliação física. 
2.24 É obrigatória a utilização de máscara protetora facial para acesso e 
permanência no local de realização da 4ª Etapa – Teste de avaliação física, 
sendo responsabilidade do candidato comparecer ao local com a própria 
máscara. o iadES não fornecerá máscaras. Será permitido ao candidato 
o consumo individual de água e alimentos entre os intervalos das baterias 
de teste.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 26 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: 754348
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FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo Nº 005/2022
coNtrato Nº 015/2018

Exercício: 2022
Objeto: Reequilíbrio económico – financeiro do contrato original referente 
a contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviços de manuten-
ção preventiva e corretiva em aparelhos de ar-condicionado.
Justificativa: Aumento de demanda devido a inclusão de 05 condicionado-
res de ar.
Valor Global: r$ 67.909,92 (Sessenta e sete mil, novecentos e nove reais 
e noventa e dois centavos),
Valor mensal: r$ 5.659,16 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais 
e dezesseis centavos)
data da assinatura: 20/01/2022
licitação: Processo n° 006/2018 - cPl/faSPM – PrEGÃo N° 004/2019 
cPl/faSPM
Programa: 1297 – Manutenção da gestão
Projeto/atividade: 8338 – ações administrativos
Elemento de despesa: 33903917 – Manutenção e conservação de máqui-
nas e equipamentos
Plano interno: 4120008339c
fonte do recurso: 0151/0351
contratada: GTEc SolUÇÕES
Endereço: avenida Generalíssimo deodoro, n° 320, Térreo, Bairro Umari-
zal, cEP 66055-240, Belém/Pa
fone: (91) 3236-2429
E-mail: venda@gtecinformatica.com
ordenador: Moisés costa da conceição –cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 754194

diÁria
.

Portaria Nº 007/2022/Gab. subdiretor/FasPM – objetivo: Por ter 
que seguir em caráter oficial de Belém para os interiores do estado, a 
fim de ministrar palestra aos novos alunos PMs, cujo curso acontecem 
simultaneamente nos Polos instalados na capital e interior do estado. 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Barcarena, Tucuruí, altamira, Santarém e itaituba; Período de 28 
de Janeiro a 03 de fevereiro de 2022; Quantidade de diárias: 07 diárias 
de alimentação e 06 diárias de pousada; Na categoria “B”; Servidor: cEl 
PM rG MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo; cPf: 393.026.602-49, no Valor 
Total: r$ 2.057,38; TEN cEl PM SaNdra do Socorro lEiTE; cPf: 
165.435.302-78, no Valor Total: r$ 2.057,38. ordENador em exercício: 
EMErSoN aNÍBal MESQUiTa MarTiNS; PraZo Para PrESTaÇÃo dE 
coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 754171
Portaria Nº 010/2022/Gab. subdiretor/FasPM – Objetivo: A fim 
de documentar as atividades que serão desenvolvidas, sob a coordenação 
do diretor do faSPM, por ocasião das visitas, com o objetivo de ministrar 
palestras aos novos alunos da PMPa, na tratativa de associa-los, visando 
a sua retaguarda social, além de acompanhar a entrega de fardamentos 
e equipamentos aos supracitados polos do faSPM. fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena, 
Tucuruí, altamira, Santarém e itaituba; Período de 26 de janeiro a 03 
de fevereiro de 2022; Quantidade de diárias: 07 diárias de alimentação 
e 06 diárias de pousadas na categoria “B”; colaborador Eventual: rG 
4339024 YUUK rodriGUES ViEira; cPf: 757.696.972-53, no Valor Total: 
r$ 3.085,94. ordENador em exercício: EMErSoN aNÍBal MESQUiTa 
MarTiNS; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS 
a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 754315
Portaria Nº 008/2022/Gab. subdiretor/FasPM – objetivo: Por ter 
que seguir para os interiores do estado a fim de observar a necessidade 
de padronização com base no novo regulamento de Uniformes da PM-
Pa – rUPMPa, o fardamento, equipamentos e acessórios através de 
EXOVAL completo dos alunos oficiais e praças cujo o curso acontecem 
simultaneamente na capital e interior do Estado. fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena, 
Tucuruí, altamira, Santarém e itaituba; Período de 28 de janeiro a 03 de 
fevereiro de 2022; Quantidade de diárias: 07 diárias de alimentação e 
06 diárias de pousada; Na categoria “B”; Servidor: SGT PM rG 15657 
NilSoN cardoSo BaHia; cPf: 379.851.322-87, no Valor: r$ 1.714,44; 
SGT PM rG 27715 odENi JoSÉ doS SaNToS loPES; cPf: 587.701.862-
00, no Valor: r$ 1.714,44; SGT rG 24423 SidNEY da SilVa GUErrEiro; 
cPf: 252.486.502-91, no Valor r$ 1.714,44; cB rG 14303 SaNdra dE 
JESUS SaNToS PiNTo; cPf: 763.133.802-00, no Valor r$ 1.645,80; cB 
rG 36517 MarloN da crUZ SaNTaNa; cPf: 696.333.982-15, no Valor 
r$ 1.645,80 . ordENador em exercício: EMErSoN aNÍBal MESQUiTa 
MarTiNS; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS 
a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 754268

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 003/cedec de 24 de JaNeiro de 2022.
coordENador adJUNTo ESTadUal dE dEfESa ciVil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, PorTaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em Boletim Geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e Portaria n° 015 de 
10 de Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 
34.827 de 12 de Janeiro de 2022;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.117, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.829 de 13 de janeiro de 2022, regulamenta a concessão de Benefí-
cio Eventual às famílias em vulnerabilidade social decorrente de calamida-
de Pública ou Situação de Emergência, ocasionadas por fortes chuvas que 
causaram deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos, ocorri-
dos no primeiro quadrimestre de 2022 no Estado do Pará;
rESolVE:
art. 1º – conceder o Benefício Eventual do Programa recomeçar/Marabá, 
em parcela única no valor r$ 1.212,00 (UM Mil, dUZENToS E doZE rE-
aiS), por família que foram cadastradas pela coordenadoria Estadual de 
Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários encaminhados pela 
divisão de apoio comunitário. Perfazendo um valor total de r$ 218.160,00 
(dUZENToS E dEZoiTo Mil, cENTo E SESSENTa rEaiS) para as 180 fa-
mílias cadastradas.
 

ord NoME cPf Valor
1 adriaNo MiraNda PaiXÃo 023.186.392-64 r$ 1.212,00
2 alEXaNdrE fErrEira MorEira 020.465.892-62 r$ 1.212,00
3 alEXSaNdra fErrEira dE SoUZa 858.076.642-72 r$ 1.212,00
4 aNa criSTiNa SilVa NEPoMUcENo 045.741.912-10 r$ 1.212,00
5 aNa KaroliNa MarcoS BaTiSTa 058.581.222-56 r$ 1.212,00
6 aNa lUcia MiraNda PaiXÃo 022.482.502-07 r$ 1.212,00
7 aNa PaUla MarcoS doS SaNToS 004.077.732-40 r$ 1.212,00
8 aNaliBia SoUZa da SilVa 015.226.862-66 r$ 1.212,00
9 aNdrEia dE SoUSa PErEira 056.530.653-74 r$ 1.212,00
10 aNToNia MarcoS PorTEl 993.112.082-72 r$ 1.212,00
11 aNToNio SEBaSTiÃo dE SoUSa 695.240.842-87 r$ 1.212,00
12 aYla loPES SilVa 053.691.812-09 r$ 1.212,00
13 BrUNa WalKEr BorGES 044.526.462-47 r$ 1.212,00
14 caMila doS SaNToS da SilVa 706.158.242-18 r$ 1.212,00
15 carlETE fErrEira riBEiro 047.862.782-38 r$ 1.212,00

16 carloS SilVa fraNca 002.717.523-51 r$ 1.212,00

17 caTiaNa da SilVa carNEiro 717.316.282-34 r$ 1.212,00
18 cÉlia rodriGUES SilVa 735.105.992-68 r$ 1.212,00
19 cicEra GoMES da SilVa 584.510.642-72 r$ 1.212,00
20 ciraMar rocHa doS SaNToS 450.670.312-04 r$ 1.212,00
21 clEBiSMar alVES fErrEira 004.723.242-09 r$ 1.212,00
22 clEilTa SilVa PaSSoS 062.831.652-65 r$ 1.212,00
23 crEUZa VarÃo E SilVa 812.850.432-00 r$ 1.212,00
24 criSTiaNE alVES SilVa 021.894.582-50 r$ 1.212,00
25 daNiEla dE caSTro dE oliVEira 031.313.182-10 r$ 1.212,00
26 daNiElE riBEiro rocHa 701.062.792-46 r$ 1.212,00
27 darcilENE da SilVa PoNTES 798.952.802-97 r$ 1.212,00
28 dEcio alVES SoarES 803.122.252-53 r$ 1.212,00
29 diEGo doS aNJoS XaViEr 045.080.432-16 r$ 1.212,00
30 diElMa da coNcEiÇÃo SoUSa 019.227.862-25 r$ 1.212,00
31 doMiNGaS do ESPiriTo S M da SilVa coElHo 860.859.802-72 r$ 1.212,00
32 doraci GoMES fEiToSa dE liMa 550.717.592-68 r$ 1.212,00
33 doriVaN MoraES da SilVa 031.395.032-61 r$ 1.212,00
34 EdilaNE da SilVa caValcaNTE 803.959.372-72 r$ 1.212,00
35 EdilaNE dE SoUSa da coNcEicao 016.613.212-83 r$ 1.212,00
36 EdNEia da SilVa rEiS 925.264.383-49 r$ 1.212,00
37 ElaiNE NEVES riBEiro 013.795.972-93 r$ 1.212,00
38 ElEM BarBara SoUZa rodriGUES 045.265.592-70 r$ 1.212,00
39 EliZaBETH loPES da SilVa 361.396.962-91 r$ 1.212,00
40 EliZaNGEla MarcoS doS SaNToS 992.145.392-00 r$ 1.212,00

41 Erica coSTa NEPoMUcENo 556.717.562-00 r$ 1.212,00

42 EriKa HoSaNa ViEira SoarES 068.802.962-03 r$ 1.212,00

43 EVa fErrEira doS rEiS 398.770.272-91 r$ 1.212,00
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44 faBiola da SilVa frEiTaS 006.489.182-89 r$ 1.212,00
45 faBricio MENdES lEal 078.497.002-52 r$ 1.212,00
46 fraNciaNE da coNcEiÇÃo fErNaNdES da SilV 026.118.522-51 r$ 1.212,00
47 fraNcilENE carNEiro da SilVa 807.034.532-20 r$ 1.212,00
48 fraNciNaldo PErEira da coNcEiÇÃo 027.828.572-40 r$ 1.212,00
49 fraNciNETE carNEiro da SilVa 703.686.862-72 r$ 1.212,00
50 fraNciSca MENEZES coSTa da SilVa 007.417.172-04 r$ 1.212,00
51 fraNciSca PErEira dE SoUSa 854.740.963-72 r$ 1.212,00
52 fraNciSco daS cHaGaS 864.643.102-91 r$ 1.212,00
53 fraNciValdo carNEiro da SilVa 658.824.232-87 r$ 1.212,00
54 GaBriEl MUlaTo NoBrE 087.378.792-78 r$ 1.212,00
55 GlaUcilENE GaSPar da SilVa 004.048.482-30 r$ 1.212,00
56 GlEiciaNE alVES fErrEira 044.763.112-88 r$ 1.212,00
57 GraciETE ViEira SilVa 603.378.253-43 r$ 1.212,00
58 HailToN PiNHEiro doS SaNToS 700.582.462-82 r$ 1.212,00
59 HildEBraNdo PErEira da SilVa 150.971.612-20 r$ 1.212,00
60 iGor da SilVa fUrTado 700.598.082-41 r$ 1.212,00
61 iolaNda MorEira dE HolaNda carValHo 448.952.672-53 r$ 1.212,00
62 iraENES Maria alVES dE SoUSa 259.812.422-72 r$ 1.212,00
63 iSaiaS fElicio alVES dE araUJo 006.628.972-69 r$ 1.212,00
64 iSaiaS MoNTEiro rodriGUES 044.623.082-04 r$ 1.212,00
65 iTalia alVES daS NEVES 299.517.392-53 r$ 1.212,00
66 JaiNara faUSTiNo GUaJaJara 621.099.243-90 r$ 1.212,00
67 JaNaiNa daS NEVES SoUZa 991.610.522-72 r$ 1.212,00
68 JaNE MarY da SilVa 011.012.793-54 r$ 1.212,00
69 JESSica VaScoNcEloS doS SaNToS 044.785.512-35 r$ 1.212,00
70 JESUSlENE da coNcEiÇÃo coSTa 700.585.852-22 r$ 1.212,00
71 JHoNaTaN da SilVa PoNTES 052.069.562-36 r$ 1.212,00
72 JoaNa MorEira fErrEira 004.742.892-90 r$ 1.212,00
73 JoElMa alVES fEiToZa 714.642.122-87 r$ 1.212,00
74 JoSE adailToN da SilVa MENdES 704.757.242-24 r$ 1.212,00
75 JoSÉ da SilVa dE oliVEira 297.358.072-20 r$ 1.212,00
76 JoSÉ doMiNGoS MENdES 489.385.563-87 r$ 1.212,00
77 JoSÉ GUiMarÃES da SilVa 014.349.972-60 r$ 1.212,00
78 JoSÉ liMa SoUSa 009.643.652-27 r$ 1.212,00
79 JoSÉ riBaMar do liVraMENTo fErrEira 521.781.883-20 r$ 1.212,00
80 JoSÉ roBErTo lEiTE fUrTado 700.526.586-60 r$ 1.212,00
81 JoSEfa MarQUES NETa 141.090.422-91 r$ 1.212,00
82 JoSElia carValHo lEal 794.303.922-04 r$ 1.212,00

83 JoSiMa HElENa ViNiciUS 600.686.723-06 r$ 1.212,00

84 JoSUÉ MorEira GoMES 004.366.612-41 r$ 1.212,00

85 JUciElToN alMEida da SilVa 031.056.371-25 r$ 1.212,00

86 JUliaNa alVES fErrEira 044.822.902-11 r$ 1.212,00
87 JUScilENE loPES da SilVa 540.344.182-49 r$ 1.212,00
88 KaroliNE fErrEira dE MoraiS 040.759.832-42 r$ 1.212,00
89 KlEBEr da crUZ lEiTE 480.301.202-49 r$ 1.212,00
90 laUriNEidE MariNHo SErra 009.756.122-39 r$ 1.212,00
91 lEoNicE SoUSa MacEdo 554.076.252-53 r$ 1.212,00
92 lETicia ScarlETH loPES alMEida 041.733.132-09 r$ 1.212,00
93 lEUriValdo loPES da SilVa 960.224.692-87 r$ 1.212,00
94 liZa lUaNda da SilVa GoNSalVES 041.541.302-85 r$ 1.212,00
95 lUciaNa do Socorro caJUEiro do NaSciMENT 025.236.382-58 r$ 1.212,00
96 lUciaNE PErEira da SilVa 842.199.552-91 r$ 1.212,00
97 lUiZ carloS MoiTa TriNdadE 606.599.982-20 r$ 1.212,00
98 lUZiNETE dE SoUZa rodriGUES 328.943.682-91 r$ 1.212,00
99 MaNoEl alVES dE QUEiroZ 661.634.982-91 r$ 1.212,00
100 MaNoEl fErNaNdES da SilVa 739.993.422-34 r$ 1.212,00
101 MaNUEla MENdES lEal 092.653.862-40 r$ 1.212,00
102 MarcoS ViNiciUS dE SoUSa MoraES 044.417.422-23 r$ 1.212,00
103 Maria alBETiZa doS SaNToS rodriGUES 751.652.602-91 r$ 1.212,00
104 Maria alZira coSTa carValHo araGÃo 374.075.972-00 r$ 1.212,00
105 Maria arcaNGEla coSTa PErEira 920.807.152-91 r$ 1.212,00
106 Maria aTaidES MiraNda dUarTE 012.797.992-18 r$ 1.212,00
107 Maria BENilda GoMES da SilVa 021.875.002-17 r$ 1.212,00
108 Maria da coNcEiÇÃo Varao E SilVa 753.789.812-04 r$ 1.212,00
109 Maria da NoBrEGa SaNToS 650.713.282-91 r$ 1.212,00
110 Maria daS dorES MorEira lEiTE 280.520.482-49 r$ 1.212,00
111 Maria do ESPiriTo SaNTo SaNToS caBral 010.256.142-75 r$ 1.212,00
112 Maria do roSário liMa da SilVa 398.805.752-53 r$ 1.212,00

113 Maria doMiNGaS liMa da SilVa 842.083.842-04 r$ 1.212,00
114 Maria EdiVaNE PErEira liMa 005.759.852-59 r$ 1.212,00
115 Maria EdUarda liMa da SilVa 078.878.522-26 r$ 1.212,00
116 Maria EUNicE da SilVa 051.913.373-01 r$ 1.212,00
117 Maria fraNciSca carNEiro da SilVa 288.677.932-68 r$ 1.212,00
118 Maria GoMES SilVa MarQUES 253.165.752-53 r$ 1.212,00
119 Maria iVoNETE daS NEVES SoUZa 140.652.312-72 r$ 1.212,00
120 Maria JoSÉ SalaZar 018.750.933-62 r$ 1.212,00
121 Maria liMa da SilVa 364.916.672-00 r$ 1.212,00
122 Maria lUciNETE coElHo doS SaNToS 611.738.512-91 r$ 1.212,00
123 Maria lUZ dE JESUS SoUSa 067.743.202-01 r$ 1.212,00
124 Maria PErEira da crUZ dE SoUZa 013.915.202-46 r$ 1.212,00
125 Maria raiMUNda riBEiro doS SaNToS 880.681.882-15 r$ 1.212,00
126 MariaNE BraNdÃo fErrEira 048.611.452-01 r$ 1.212,00
127 MarilENE fErNaNdES da SilVa 624.852.021-68 r$ 1.212,00
128 MarilENE rodriGUES fErrEira 006.473.522-22 r$ 1.212,00
129 MarXiVaN MoraES SilVa 287.743.292-00 r$ 1.212,00
130 MilENa dE faTiMa GoNÇalVES da lUZ 682.045.662-04 r$ 1.212,00
131 NaTaliNa liMa caValcaNTE 012.547.772-45 r$ 1.212,00
132 oliVia doS SaNToS BarroS 010.767.502-14 r$ 1.212,00
133 PaUla MarQUES da SilVa 013.895.282-51 r$ 1.212,00
134 PEdro GoMES dE caSTro filHo 168.579.502-10 r$ 1.212,00
135 PEdro MarQUES BaNdEira 157.357.702-25 r$ 1.212,00
136 PETroliNia loPES da SilVa 569.022.802-82 r$ 1.212,00
137 PETroNilia coElHo doS SaNToS 146.121.602-82 r$ 1.212,00
138 raiMUNda alVES rodriGUES dE SoUZa 051.104.792-40 r$ 1.212,00
139 raiMUNda da SilVa liMa 700.597.612-61 r$ 1.212,00
140 raiMUNda da SilVa SoarES 247.924.702-34 r$ 1.212,00
141 raiMUNda dE SoUSa alVES 001.733.672-40 r$ 1.212,00
142 raiMUNda dE SoUSa PErEira 989.136.463-15 r$ 1.212,00
143 raiMUNda EVaNdra PErEira 601.907.613-00 r$ 1.212,00
144 raiMUNda fErNaNdES da SilVa 009.491.652-71 r$ 1.212,00
145 raiMUNdo coElHo dE SoUZa 140.774.692-87 r$ 1.212,00
146 raiMUNdo GoMES da coSTa 665.151.812-72 r$ 1.212,00
147 raiZa dE MENEZES doS SaNToS 022.315.372-90 r$ 1.212,00
148 raYaNE MENEZES doS SaNToS 022.315.382-61 r$ 1.212,00
149 rEGiaNE carNEiro da SilVa 026.457.902-08 r$ 1.212,00
150 rEGiNa dE oliVEira SilVa 044.890.432-28 r$ 1.212,00
151 rENadia alVES da SilVa 738.614.802-04 r$ 1.212,00

152 rENEVilSoN alVES da SilVa 459.402.072-00 r$ 1.212,00

153 ricardo BrYaN alVES da SilVa 047.698.712-10 r$ 1.212,00

154 roMUlo diNiZ SilVa 038.264.202-33 r$ 1.212,00

155 roSaNGEla loPES da SilVa GoNÇalVES 728.668.372-15 r$ 1.212,00
156 roSilEidE lEiTE fUrTado 027.965.172-41 r$ 1.212,00
157 roSilENE da SilVa liMa 019.467.092-98 r$ 1.212,00
158 roSiVaN BaTiSTa dE SoUSa 593.268.242-68 r$ 1.212,00
159 roZilENE lEiTE fUrTado 015.640.832-50 r$ 1.212,00
160 SaNdra doS SaNToS GoMES 026.360.232-08 r$ 1.212,00
161 SElia SoarES da rocHa 033.033.472-71 r$ 1.212,00
162 SElMa Marcia dE SoUSa BriTo 016.933.121-07 r$ 1.212,00
163 SErGio do NaSciMENTo PirES 045.112.412-01 r$ 1.212,00
164 Sidorio da SilVa 936.657.252-91 r$ 1.212,00
165 SilMara MoraES doS aNJoS XaViEr 730.166.672-15 r$ 1.212,00
166 SilVaNa MorEira GoMES 005.747.422-20 r$ 1.212,00
167 SilVESTrE SilVa dE SoUZa 700.589.792-71 r$ 1.212,00
168 SiMoNE MElo da SilVa 025.923.532-67 r$ 1.212,00
169 SUiaNY da SilVa Prado 994.214.022-00 r$ 1.212,00
170 TailSoN aBrEU SilVa 044.681.922-08 r$ 1.212,00
171 TaiNa GaSPar da SilVa 097.778.472-03 r$ 1.212,00
172 TaNilSoN SilVa BarBoSa 022.591.452-21 r$ 1.212,00
173 THalia MENEZES dE SoUSa 045.967.952-07 r$ 1.212,00
174 ValdirENE ViEira 001.859.502-21 r$ 1.212,00
175 VaNdilSo alVES dE SoUSa 007.012.532-58 r$ 1.212,00
176 WalEria da SilVa frEiTaS araUJo 039.820.242-77 r$ 1.212,00
177 WalYSoN cHaVES liMa 044.836.412-39 r$ 1.212,00
178 WildES MENdES PracHEdES 972.727.442-00 r$ 1.212,00
179 YaNaTa fErNaNdES dE SoUSa BarroS 043.973.692-75 r$ 1.212,00
180 YaSMiN dE faTiMa da SilVa fErrEira 044.837.202-95 r$ 1.212,00

Valor ToTal r$ 218.160,00
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art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 754213
Portaria Nº. 004/cedec de 26 de JaNeiro de 2022.

coordENador adJUNTo ESTadUal dE dEfESa ciVil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, PorTaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em Boletim Geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e Portaria n° 015 de 
10 de Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 
34.827 de 12 de Janeiro de 2022;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.117, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.829 de 13 de janeiro de 2022, regulamenta a concessão de Benefí-
cio Eventual às famílias em vulnerabilidade social decorrente de calamida-
de Pública ou Situação de Emergência, ocasionadas por fortes chuvas que 
causaram deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos, ocorri-
dos no primeiro quadrimestre de 2022 no Estado do Pará;
rESolVE:
art. 1º – conceder o Benefício Eventual do ProGraMa rEcoMEÇar/Ma-
raBá, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZENToS E 
doZE rEaiS), por família que foram cadastradas pela coordenadoria Es-
tadual de Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários encami-
nhados pela divisão de apoio comunitário. Perfazendo um valor total de r$ 
455.712,00 (QUaTrocENToS E ciNQUENTa E ciNco Mil, SETEcENToS E 
doZE rEaiS) para as 376 famílias cadastradas.
 

ord NoME cPf Valor

1 acacio MoraiS GUiMarÃES 755.627.822-00 r$ 1.212,00

2 adailMa BarBoSa da coNcEiÇÃo 866.166.412-87 r$ 1.212,00

3 adailToN SilVa SaNToS 762.963.262-20 r$ 1.212,00

4 adElia VaZ fEiToSa 042.280.873-37 r$ 1.212,00

5 adENildE NaSciMENTo rEGo 004.991.122-88 r$ 1.212,00

6 adilSoN PErEira dE SoUZa filHo 982.188.322-20 r$ 1.212,00

7 adriaNa dE caSTro MEdEiroS 029.488.092-58 r$ 1.212,00

8 adriaNa GoNÇalVES rocHa 078.285.462-11 r$ 1.212,00

9 adriaNa liMa SilVa 709.885.132-93 r$ 1.212,00

10 adriMaN JaNE Garcia doS SaNToS 982.337.772-34 r$ 1.212,00

11 aGEETT loPES dE QUEiroZ 519.094.132-91 r$ 1.212,00

12 airiaNE TriNdadE alENcar MaciEl 030.369.392-45 r$ 1.212,00

13 airToN daS NEVES SoarES 623.167.102-04 r$ 1.212,00

14 alaiNE VaNESSa fEiToSa carValHo 019.819.492-75 r$ 1.212,00

15 alaNo dE oliVEira 283.365.772-20 r$ 1.212,00

16 alBErTiNa loPES rodriGUES 329.416.762-87 r$ 1.212,00

17 alBErTiNo PErEira da SilVa 328.435.502-20 r$ 1.212,00

18 alBiNo fErrEira dE MENEZES JUNior 012.941.112-48 r$ 1.212,00

19 aldEMir PErEira dE SoUSa 670.138.803-53 r$ 1.212,00

20 aldEriNa PErEira MariNHo 606.863.832-49 r$ 1.212,00

21 aldEriNa PErEira SoUZa 843.441.212-87 r$ 1.212,00

22 aldiNEia lUZ fErrEira 806.301.112-00 r$ 1.212,00

23 alEciaNE SilVa GoNÇalVES 025.265.942-27 r$ 1.212,00

24 alEcridES rocHa liMa 931.126.292-72 r$ 1.212,00

25 alESSaNdra dE SalES SilVa 014.451.562-88 r$ 1.212,00

26 alESSaNdra SoarES dE oliVEira 582.059.852-00 r$ 1.212,00

27 alESSaNdra SoarES dE SoUZa 009.472.362-10 r$ 1.212,00

28 alEX alVES BENSaBa cardoSo 694.308.102-00 r$ 1.212,00

29 alEXaNdro rodriGUES dE SoUSa 922.282.673-68 r$ 1.212,00

30 alicio rodriGUES GUiMaraES 414.074.401-44 r$ 1.212,00

31 aliNE aParEcida MoTa doS SaNToS rodriGUE 002.189.812-01 r$ 1.212,00

32 aliNE MENdES SilVa 032.860.742-84 r$ 1.212,00

33 aliNE SaNToS PENHa 048.040.052-00 r$ 1.212,00

34 alZENira PErEira GUEdES 011.883.202-62 r$ 1.212,00

35 aMaNda carolaiNE cardoSo BENSaBa 067.845.392-65 r$ 1.212,00

36 aNa aMElia PiNTo rEiS 602.528.833-06 r$ 1.212,00

37 aNa carla do NaSciMENTo 851.758.382-53 r$ 1.212,00

38 aNa cElia PaUla fUrTado 401.858.002-97 r$ 1.212,00

39 aNa clara Baia 062.142.892-28 r$ 1.212,00

40 aNa claUdia BarBoSa SilVa 000.574.581-03 r$ 1.212,00

41 aNa clEdES araUJo dE aBrEU 758.738.932-68 r$ 1.212,00

42 aNa clEidE dE SoUSa cHaVES 392.025.422-87 r$ 1.212,00

43 aNa clEidE SoUSa da SilVa 697.088.782-00 r$ 1.212,00

44 aNa GraZiElE SilVa MoNTEiro 047.530.722-40 r$ 1.212,00

45 aNa lUcia fErrEira dE frEiTaS 808.527.002-10 r$ 1.212,00

46 aNa lUcia loPES MENdES 038.981.903-40 r$ 1.212,00

47 aNa Maria aBrEU aScENÇÃo 459.667.963-00 r$ 1.212,00

48 aNa MarTiNS fraNKiN 023.343.063-63 r$ 1.212,00

49 aNa PaUla carNEiro da SilVa 011.980.992-32 r$ 1.212,00

50 aNa PaUla da coSTa GoMES 026.017.042-92 r$ 1.212,00

51 aNa PaUla dE aSSiS BElcHior aZEVEdo 602.181.583-19 r$ 1.212,00

52 aNa riBEiro da SilVa 829.565.882-49 r$ 1.212,00

53 aNdErSoN BarBoSa SilVa 745.550.142-00 r$ 1.212,00

54 aNdErSoN JoSE BESErra da SilVa 725.688.442-72 r$ 1.212,00

55 aNdrÉ liMa coSTa 001.282.392-98 r$ 1.212,00

56 aNdrE raMirES dE JESUS diaS 038.683.522-52 r$ 1.212,00

57 aNdrEia criSTiNa BarroS dE oliVEira 701.614.802-50 r$ 1.212,00

58 aNdrEia SoUSa SilVa 860.664.202-91 r$ 1.212,00

59 aNdYara KEYSE SErraNo dE SoUZa 861.977.622-34 r$ 1.212,00

60 aNGEla coSTa BEZErra PErEira 866.165.102-63 r$ 1.212,00

61 aNGEla criSTiNa GoMES fEiToSa 399.928.882-53 r$ 1.212,00

62 aNGEla Maria doS SaNToS SilVa 954.727.972-68 r$ 1.212,00

63 aNGEla Maria SilVa araUJo 724.954.722-49 r$ 1.212,00

64 aNiBal cardoSo doS SaNToS 277.555.506-30 r$ 1.212,00

65 aNNE criSTiNa SilVa da SilVa 661.212.482-20 r$ 1.212,00

66 aNToNia alVES NaSciMENTo 017.762.102-80 r$ 1.212,00

67 aNToNia arlENE da coNcEicao raMoS 425.074.562-72 r$ 1.212,00

68 aNToNia claUdiaNE ViEira fErrEira 019.221.432-27 r$ 1.212,00

69 aNToNia da SilVa diaS 007.070.702-28 r$ 1.212,00

70 aNToNia GoNcalVES da rocHa 540.902.452-49 r$ 1.212,00

71 aNToNia GoNÇalVES dE SoUSa 329.292.342-53 r$ 1.212,00

72 aNToNia rocHa MiraNda 424.074.352-49 r$ 1.212,00

73 aNToNia roSa TElES doS SaNToS 213.847.112-87 r$ 1.212,00

74 aNToNia ValdENETE doS SaNToS coSTa 543.654.222-00 r$ 1.212,00

75 aNToNia ZENEidE rodriGUES doS SaNToS 817.310.512-04 r$ 1.212,00

76 aNToNio aVEliNo dE oliVEira 301.550.452-53 r$ 1.212,00

77 aNToNio carloS da coNcEiÇÃo fErrEira 010.029.813-36 r$ 1.212,00

78 aNToNio da SilVa PiNTo 430.256.503-97 r$ 1.212,00

79 aNToNio EVaNdro ViaNa PaTroNio 481.097.462-68 r$ 1.212,00

80 aNToNio fErrEira rEiS 791.624.443-87 r$ 1.212,00

81 aNToNio fraNciSco da SilVa 080.421.362-34 r$ 1.212,00

82 aNToNio JoSE GaMa alMEida 117.894.842-00 r$ 1.212,00

83 aNToNio MarcoS da coSTa MarTiNS 014.576.762-06 r$ 1.212,00

84 aNToNio MarcoS roSa da SilVa 329.761.003-49 r$ 1.212,00

85 aNTÔNio MarQUES cardoSo 299.668.252-15 r$ 1.212,00

86 aNToNio PErEira da SilVa 875.076.762-34 r$ 1.212,00

87 aNToNio riBaMar SaNToS coSMo 338.125.353-00 r$ 1.212,00

88 aNToNio rodriGUES dE SoUZa 167.839.482-34 r$ 1.212,00

89 aNToNio SaNToS dE caSTro 584.947.402-10 r$ 1.212,00

90 aNToNio SoUSa doS SaNToS 392.802.842-15 r$ 1.212,00

91 aNToNio WilSoN da SilVa 038.935.423-61 r$ 1.212,00

92 aNTUNiNa da SilVa SaNToS 292.602.482-72 r$ 1.212,00

93 aradi da SilVa carValHo 296.485.052-68 r$ 1.212,00

94 ariaNa criSTiNa MacHado da SilVa 004.804.212-93 r$ 1.212,00

95 ariaNE cHaVES liMa 009.287.302-20 r$ 1.212,00

96 arlENE oliVEira carValHo 374.682.602-06 r$ 1.212,00

97 arliNdo ValErio GoMES 826.605.732-04 r$ 1.212,00
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98 arNaldo do carMo rodriGUES 167.812.792-20 r$ 1.212,00

99 arTEMiZa da SilVa PErEira 953.489.132-00 r$ 1.212,00

100 arTUr oliVEira BraGa 066.451.782-04 r$ 1.212,00

101 aSSUcENa ValENTE riBEiro 037.886.582-07 r$ 1.212,00

102 aTaNio MarQUES SoUSa 945.172.232-72 r$ 1.212,00

103 aUricElia fErrEira dE SoUZa 795.931.192-72 r$ 1.212,00

104 aUriValdo da coSTa alVES 262.628.862-49 r$ 1.212,00

105 aUriZENE raMoS fraNÇa 932.172.422-20 r$ 1.212,00

106 BarToloMEU NUNES dE alMEida 080.429.852-15 r$ 1.212,00

107 BEaTriZ doS SaNToS ParENTE 055.365.552-35 r$ 1.212,00

108 BElSariNa alVES fErrEira 197.853.302-06 r$ 1.212,00

109 BENEdiTo SoUSa 141.360.232-00 r$ 1.212,00

110 BENTa SilVa fErrEira 828.328.382-00 r$ 1.212,00

111 BErNardo caliXTo PErEira 628.835.772-34 r$ 1.212,00

112 BETaNia SoUSa da SilVa 024.460.122-48 r$ 1.212,00

113 BiaNca doS aNJoS GoMES 034.898.492-80 r$ 1.212,00

114 BrENda carMEN caSaES doS SaNToS 980.447.102-72 r$ 1.212,00

115 BrENdo dE MoraES SoUSa 017.267.922-26 r$ 1.212,00

116 BrUNa fErrEira BEZErra 045.114.452-06 r$ 1.212,00

117 BrUNa NaSciMENTo da SilVa 005.831.832-12 r$ 1.212,00

118 BrUNo SaNToS SoUZa 023.613.922-32 r$ 1.212,00

119 caMila liMa TEiXEira 964.541.562-49 r$ 1.212,00

120 caMila PaiXao SoUZa MariNHo 004.280.132-01 r$ 1.212,00

121 caMila PErEira dE aQUiNo 547.416.882-91 r$ 1.212,00

122 caMila riEdEl do NaSciMENTo 005.956.232-39 r$ 1.212,00

123 caMila SilVa dE oliVEira 006.420.002-71 r$ 1.212,00

124 caMila SilVa SoUSa MElo 020.603.462-82 r$ 1.212,00

125 carla criSTiNa fErrEira aNdradE 017.850.122-07 r$ 1.212,00

126 carloS alBErTo SoUSa laGo 331.262.403-72 r$ 1.212,00

127 carloS EdUardo SilVa NoGUEira 009.448.062-10 r$ 1.212,00

128 carloS roBErTo rodriGUES dE SoUSa 686.351.682-91 r$ 1.212,00

129 carMEliTa PErEira MoraiS 703.658.142-53 r$ 1.212,00

130 carMEM lUcia doS SaNToS MacEdo 428.799.572-49 r$ 1.212,00

131 caroliNE BriTo BarroS 035.673.482-05 r$ 1.212,00

132 caSSiaNE da SilVa GoNÇalVES 074.103.971-01 r$ 1.212,00

133 cEcilia liMa dE SoUSa 017.892.382-69 r$ 1.212,00

134 cElco alVES da coSTa 601.673.293-16 r$ 1.212,00

135 cElia SoUSa PiNTo da SilVa 918.701.272-34 r$ 1.212,00

136 cElSo BorGES doS rEiS NETo 011.202.152-26 r$ 1.212,00

137 cHardES cHaVES doS SaNToS 586.014.812-72 r$ 1.212,00

138 cHarlENE SaNToS da SilVa f 774.119.942-00 r$ 1.212,00

139 cHEila corrEia dE oliVEira PoMPEU 913.170.882-04 r$ 1.212,00

140 cHirlENE fErrEira SilVa 002.826.732-02 r$ 1.212,00

141 cicEra caSSia ViEira liMa 792.085.332-04 r$ 1.212,00

142 cicEro MENdES frEiTaS 025.602.592-49 r$ 1.212,00

143 cilENE cardoSo dE oliVEira 684.911.662-20 r$ 1.212,00

144 cilENE SoUZa dE oliVEira 554.405.762-15 r$ 1.212,00

145 ciMaria loPES da SilVa 855.715.202-72 r$ 1.212,00

146 claUdEaNa PErEira SilVa 010.834.482-77 r$ 1.212,00

147 claUdENira fraNciSca fErrEira dE SoUZa 004.915.972-07 r$ 1.212,00

148 claUdENira SaNToS carValHo 027.915.272-81 r$ 1.212,00

149 claUdETE SoUSa SilVa 024.079.593-88 r$ 1.212,00

150 claUdia Maria PiNTo rEiS 014.010.811-42 r$ 1.212,00

151 claUdia MorGaNa SaNToS SilVa 968.405.362-20 r$ 1.212,00

152 claUdilENE BarroS BraNdÃo 396.841.052-15 r$ 1.212,00

153 claUdilENE HENriQUE SilVa 016.622.532-06 r$ 1.212,00

154 claUdiNalE orlaNdo 318.063.412-04 r$ 1.212,00

155 claUdiVaN GoNÇalVES da SilVa 569.482.802-00 r$ 1.212,00

156 claUrilaNdES da SilVa SoUSa 439.881.212-15 r$ 1.212,00

157 claYTiaNE MacEdo lEal 029.668.042-70 r$ 1.212,00

158 clEBEr NUNES PiNTo 009.981.202-94 r$ 1.212,00

159 clEia laiaNE doS SaNToS aGUiar NEVES 044.131.732-44 r$ 1.212,00

160 clEicilENE daVid crUZ 007.032.052-77 r$ 1.212,00

161 clEidE MaNiTo dE JESUS 979.085.412-91 r$ 1.212,00

162 clEidES alVES da coSTa 884.207.872-72 r$ 1.212,00

163 clEidiaNE doS SaNToS SoUSa 012.121.342-06 r$ 1.212,00

164 clEidiaNE iNacia dE MiraNda 725.396.902-20 r$ 1.212,00

165 clEidiaNE rodriGUES crUZ SaNToS 043.227.493-64 r$ 1.212,00

166 clEidiaNE SilVa PaSSoS 554.493.952-72 r$ 1.212,00

167 clEidiaNE SilVa PiNTo 006.420.982-20 r$ 1.212,00

168 clEiSoN MaicoN laGaSSE daS cHaGaS 007.152.232-83 r$ 1.212,00

169 clElciaNE liMa coSTa 773.908.492-15 r$ 1.212,00

170 clENilda araUJo da SilVa 744.603.152-20 r$ 1.212,00

171 clEoNildo cHaVES liMa 044.836.752-14 r$ 1.212,00

172 clESSiVaN rodriGUES carNEiro 881.268.621-49 r$ 1.212,00

173 clEUciaNE SilVa rodriGUES 895.830.943-15 r$ 1.212,00

174 clEUdE alVES dE MElo 999.765.102-25 r$ 1.212,00

175 clEUdEMar flor dE aNdradE 248.023.282-49 r$ 1.212,00

176 clEUToN MacENo GoMES 874.428.172-20 r$ 1.212,00

177 coriNa TriNdadE SilVa 011.687.472-44 r$ 1.212,00

178 crEMilZa corrEa da SilVa 227.065.342-49 r$ 1.212,00

179 criScila PaUla MoTa do NaSciMENTo 007.534.822-58 r$ 1.212,00

180 criSTiaNE carValHo rodriGUES 044.204.932-32 r$ 1.212,00

181 criSTiaNE dE oliVEira loPES 519.129.102-68 r$ 1.212,00

182 criSTiaNE GUiMarÃES BEZErra 836.246.352-04 r$ 1.212,00

183 criSTiaNE PErEira araUJo 742.616.492-68 r$ 1.212,00

184 criSTiaNE SilVa rodriGUES 544.661.802-53 r$ 1.212,00

185 criSTiElE oliVEira da SilVa 040.828.432-30 r$ 1.212,00

186 criSTiNa KElY doS SaNToS coNcEiÇÃo 923.915.752-20 r$ 1.212,00

187 daiaNa alVES da SilVa 026.758.552-78 r$ 1.212,00

188 daiaNa SoUZa da SilVa 953.339.322-04 r$ 1.212,00

189 daiaNE SoUZa fEiToSa 006.903.402-81 r$ 1.212,00

190 dalilia PErEira GUEdES 025.389.141-83 r$ 1.212,00

191 dalMa Karla caSaES doS SaNToS 745.852.662-91 r$ 1.212,00

192 dalMa rEGia aMoriM ViEira 140.647.152-68 r$ 1.212,00

193 dalVa SaNToS SoUSa 054.734.432-57 r$ 1.212,00

194 daNiEla doS SaNToS GoNÇalVES 929.429.112-04 r$ 1.212,00

195 daNiEla NEVES da SilVa 544.694.492-53 r$ 1.212,00

196 daNiElE ESPiNdola doS SaNToS 039.214.242-24 r$ 1.212,00

197 daNiElE PErEira da SilVa 967.930.312-87 r$ 1.212,00

198 dara da SilVa dE SoUZa 552.128.592-04 r$ 1.212,00

199 daVid SoUZa corrEia 623.233.932-00 r$ 1.212,00

200 daYaNa cHaVES carNEiro PorTEla 912.286.542-04 r$ 1.212,00

201 daYaNE PriScila alMEida SilVa 028.797.042-60 r$ 1.212,00

202 dEiGUE carValHo araUJo 829.395.862-68 r$ 1.212,00

203 dElZUiTa MoTa da SilVa 255.755.622-04 r$ 1.212,00

204 dENiS SilVa BEZErra 722.932.682-68 r$ 1.212,00

205 dErVaNia liMa PErEira 528.666.962-04 r$ 1.212,00

206 dEUciclEY oliVEira cHaVES 449.591.682-34 r$ 1.212,00

207 dEUSiMar frEiTaS da SilVa 884.329.713-91 r$ 1.212,00

208 dEUSirENE riBEiro dE oliVEira 700.615.692-08 r$ 1.212,00

209 dEUSUiTE fErNaNdES SaMPaio 184.409.752-87 r$ 1.212,00

210 dEUZElia foNTiNEllE da SilVa 398.805.242-68 r$ 1.212,00

211 dEUZENir da SilVa BarBoSa 857.374.022-15 r$ 1.212,00
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212 dEUZilENE BaTiSTa SilVa 883.002.342-68 r$ 1.212,00

213 dEUZiMar dE SoUSa SilVa 810.307.462-49 r$ 1.212,00

214 dHElio arraES SaNTaNa 757.628.972-49 r$ 1.212,00

215 diaNa loPES oliVEira 028.829.891-80 r$ 1.212,00

216 dilVa fErrEira da SilVa 374.659.372-72 r$ 1.212,00

217 diNEia dE SoUZa 004.090.422-93 r$ 1.212,00

218 diNEia raMoS da SilVa 976.958.742-72 r$ 1.212,00

219 dioNiZio SilVa oliVEira 379.503.202-49 r$ 1.212,00

220 diViNa rodriGUES doS SaNToS 015.824.003-00 r$ 1.212,00

221 dJaci fErrEira aNdradE 771.414.822-53 r$ 1.212,00

222 doMiNGa fraNciSca dE rocHa liMa 737.934.003-44 r$ 1.212,00

223 doMiNGaS PErEira dE SoUSa 083.305.302-72 r$ 1.212,00

224 doMiNGoS coElHo dE SoUZa 676.283.972-04 r$ 1.212,00

225 doMiNGoS GUilHErME alVES 002.304.813-10 r$ 1.212,00

226 doriVaM fErrEira BraZ 018.845.072-63 r$ 1.212,00

227 doriVaN PErEira dE araUJo 707.287.632-49 r$ 1.212,00

228 dUciclEia MarQUES da SilVa 037.133.683-09 r$ 1.212,00

229 EdiMErES da SilVa da crUZ 763.051.472-72 r$ 1.212,00

230 ElaNE dE JESUS SilVa 707.024.332-41 r$ 1.212,00

231 ElEN JaQUEliNE cHaVES liMa 050.399.712-90 r$ 1.212,00

232 EliENE liNHarES PErEira 874.215.262-34 r$ 1.212,00

233 EliZaBETE PErEira da SilVa 547.378.852-15 r$ 1.212,00

234 EliZaNGEla fErrEira BraZ 700.590.902-00 r$ 1.212,00

235 EMaNUEla PErEira dE MoUra 050.471.492-93 r$ 1.212,00

236 Erica PErEira da coSTa 704.167.942-03 r$ 1.212,00

237 EUGÊNia diaS GoNÇalVES 221.804.352-15 r$ 1.212,00

238 EUNicE da SilVa MorEira fariaS 768.570.262-20 r$ 1.212,00

239 EVaNUEl ProTaSio carValHo 080.595.403-19 r$ 1.212,00

240 fErNaNda MUlaTo dE oliVEira 027.331.172-70 r$ 1.212,00

241 fraNciSca do NaSciMENTo 395.041.152-68 r$ 1.212,00

242 fraNciSca JUScilEia rocHa coST 798.964.992-68 r$ 1.212,00

243 fraNciSca lEidiaNE BEZErra da SilVa 039.101.662-88 r$ 1.212,00

244 fraNciSco alVES dE liMa 005.770.352-31 r$ 1.212,00

245 fraNciSco cardoSo oliVEira 304.000.902-87 r$ 1.212,00

246 fraNciSco PErEira SilVa 776.108.572-20 r$ 1.212,00

247 GaBriEl carValHo da SilVa MarQUES 064.630.042-35 r$ 1.212,00

248 GaBriEla da SilVa rocHa 039.816.982-90 r$ 1.212,00

249 GaSTÃo NErES da SilVa 872.572.383-91 r$ 1.212,00

250 GEaNE araÚJo riBEiro 007.192.092-77 r$ 1.212,00

251 GilcilENE TEiXEira doS SaNToS 012.383.952-10 r$ 1.212,00

252 GilMa arraiS SaNTaNa 758.975.982-15 r$ 1.212,00

253 GlEUcE TaTiaNE NaSciMENTo araUJo 011.847.052-32 r$ 1.212,00

254 GraZiEla SilVa BaTiSTa 059.163.832-07 r$ 1.212,00

255 HElENa liNHarES PErEira 001.061.682-90 r$ 1.212,00

256 HENriQUE fErrEira da SilVa 709.813.742-12 r$ 1.212,00

257 ildETE BarBoSa doS SaNToS 037.557.782-38 r$ 1.212,00

258 iolENE arraS SaNTaNa 703.756.932-11 r$ 1.212,00

259 iraildE MoNTEiro da SilVa 691.217.702-63 r$ 1.212,00

260 iraN PiEdadE doS SaNToS 661.474.922-68 r$ 1.212,00

261 irENE SilVa BaTiSTa 076.383.112-30 r$ 1.212,00

262 iriSMar fErrEira 899.119.032-49 r$ 1.212,00

263 iVaNildE PErEira dE oliVEira 946.079.742-34 r$ 1.212,00

264 iVaNildo oliVEira PErEira M 020.071.972-60 r$ 1.212,00

265 JacKEliNE GoMES da SilVa 007.427.422-88 r$ 1.212,00

266 JaYciaNE da SilVa carValHo 024.879.172-96 r$ 1.212,00

267 JoaNa darc doMiNicE coElHo doS SaNToS 458.444.612-15 r$ 1.212,00

268 JoÃo BaTiSTa BErNardo 984.773.072-53 r$ 1.212,00

269 Joao MarcoS do aMor diViNo 043.888.652-65 r$ 1.212,00

270 JoÃo SEBaSTiÃo dE SoUZa 170.767.062-53 r$ 1.212,00

271 JoaQUiNa fariaS doS SaNToS da SilVa 255.408.662-15 r$ 1.212,00

272 JoilMa ViEira cHaVES 012.359.762-54 r$ 1.212,00

273 JoScilENE PiNHEiro dE SoUSa 088.499.223-37 r$ 1.212,00

274 JoSE do ESPiriTo SaNTo 141.258.202-44 r$ 1.212,00

275 JoSÉ GaSPar NUNES dE aBrEU 008.819.232-65 r$ 1.212,00

276 JoSE iSrNaNE loPES doS SaNToS 212.300.722-68 r$ 1.212,00

277 JoSÉ Maria BaTiSTa SoarES 212.167.202-82 r$ 1.212,00

278 JoSE MoTa liMa 076.054.092-65 r$ 1.212,00

279 JoSE oSMar rodriGUES dE SoUSa 255.753.842-68 r$ 1.212,00

280 JoSiaNE rodriGUES SoUZa 015.627.992-40 r$ 1.212,00

281 JoSiaS carrEiro rodriGUES da coNcEicao 781.593.852-34 r$ 1.212,00

282 JoSUaNE da coNcEiÇÃo coSTa 021.742.592-57 r$ 1.212,00

283 JUarEZ PErEira da lUZ 235.341.252-15 r$ 1.212,00

284 KETTrY caValcaNTE do NaSciMENTo 016.159.002-09 r$ 1.212,00

285 laiaNE dE SoUSa PEdro 552.384.402-00 r$ 1.212,00

286 laicE dE SoUSa PEdro 552.384.082-34 r$ 1.212,00

287 laiS SilVa dE MaToS 466.223.158-25 r$ 1.212,00

288 laUrEcY alVES VENTUra MorEira 676.627.902-82 r$ 1.212,00

289 lEidiaNE SaNdES da SilVa 018.044.582-01 r$ 1.212,00

290 lEila Maria dE SoUZa 808.812.112-49 r$ 1.212,00

291 lEoNETE dE SoUZa alMEida 650.155.412-87 r$ 1.212,00

292 liNdalVa cardoSo da SilVa 005.664.022-62 r$ 1.212,00

293 lUcaS GalVÃo fErrEira 704.451.232-14 r$ 1.212,00

294 lUciaNo alVES JardiM 802.055.772-53 r$ 1.212,00

295 lUciEl PErEira rodriGUES 797.466.242-53 r$ 1.212,00

296 lUcilENE cardoSo doS SaNToS 881.012.152-04 r$ 1.212,00

297 lUcilENE dE oliVEira liMa 716.769.962-49 r$ 1.212,00

298 lUiS dE JESUS araUJo 737.162.432-72 r$ 1.212,00

299 lUZiENE loPES dE SoUSa 006.753.052-41 r$ 1.212,00

300 lUZilENE cardoSo doS SaNToS 875.770.462-72 r$ 1.212,00

301 lUZiNETE alVES doS SaNToS 733.064.102-25 r$ 1.212,00

302 MaNoEl dE araUJo SirQUEira 709.192.912-87 r$ 1.212,00

303 MarcElo BarroSo PErEira 056.893.722-85 r$ 1.212,00

304 Maria aParEcida do NaSciMENTo SoUSa 689.837.192-49 r$ 1.212,00

305 Maria claUdETE fErrEra MorEira 805.269.772-72 r$ 1.212,00

306 Maria da coNcEiÇÃo doS SaNToS 999.427.552-68 r$ 1.212,00

307 Maria da SilVa Prado 766.577.792-91 r$ 1.212,00

308 Maria daS dorES SoUZa 740.561.312-87 r$ 1.212,00

309 Maria dE faTiMa NaSciMENTo araUJo 892.833.502-78 r$ 1.212,00

310 Maria dE JESUS GoMES SaNToS 002.910.913-26 r$ 1.212,00

311 Maria dE loUrdES loPES dE SoUZa 820.023.552-15 r$ 1.212,00

312 Maria dE NaZarE MoNTEiro da SilVa 049.592.152-16 r$ 1.212,00

313 Maria dE NaZarÉ rodriGUES BEZErra 794.388.812-04 r$ 1.212,00

314 Maria do carMo do NaSciMENTo 226.316.823-00 r$ 1.212,00

315 Maria do ESPiriTo SaNTo NaSciMENTo da Si 011.723.612-82 r$ 1.212,00

316 Maria doS rEiS EVaNGEliSTa da S oliVEira 658.127.782-72 r$ 1.212,00

317 Maria flaUra cardoSo 629.024.072-20 r$ 1.212,00

318 Maria JaQUEliNE doS SaNToS PaiVa 853.097.372-00 r$ 1.212,00

319 Maria JoSE SaNToS 923.506.902-53 r$ 1.212,00

320 Maria NaciNETE doS SaNToS fErrEira 933.196.303-34 r$ 1.212,00

321 Maria NEidE ModESTo PErEira 248.129.432-72 r$ 1.212,00

322 Maria raiMUNda doS SaNToS 121.745.302-44 r$ 1.212,00

323 Maria ZElia MENdES BorGES rodriGUES 051.073.893-17 r$ 1.212,00

324 MarilENE corrEia BESSa 005.234.542-44 r$ 1.212,00

325 MariNa florENTiNa TorrES 379.532.732-68 r$ 1.212,00
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326 MaTHEUS BarroSo cardoSo 045.174.222-24 r$ 1.212,00

327 MEirilENE SoUZa SilVa 955.018.272-04 r$ 1.212,00

328 NaZarÉ dE SoUSa PErEira 702.169.132-76 r$ 1.212,00

329 NorMa lUcia SoUSa oliVEira 611.038.292-20 r$ 1.212,00

330 oriSMar dE JESUS ViEira dE SoUZa 170.773.972-20 r$ 1.212,00

331 oSMariNa coElHo dE SoUSa 671.451.162-00 r$ 1.212,00

332 PaTricia oliVEira dE SoUSa 023.981.223-95 r$ 1.212,00

333 PaUlo SidiNEi SaNToS 712.238.942-15 r$ 1.212,00

334 PEdro BErNadoS doS SaNToS 299.611.572-49 r$ 1.212,00

335 PoliaNa dE oliVEira liMa 040.325.132-01 r$ 1.212,00

336 raiMUNda BENTo MoNTEiro 248.092.252-91 r$ 1.212,00

337 raiMUNdo NoNaTo fErrEira BENTo 329.430.592-34 r$ 1.212,00

338 raiMUNdo NoNaTo PErEira 165.141.732-68 r$ 1.212,00

339 raiMUNdo SilVa dE SoUSa 046.789.302-05 r$ 1.212,00

340 raQUEl BarroSo cardoSo 015.944.462-45 r$ 1.212,00

341 raQUEl do ESPiriTo SaNToS liMa fErNaNdES 726.769.142-00 r$ 1.212,00

342 rEGiNa dE SoUSa 896.302.702-34 r$ 1.212,00

343 rEGiNaldo GoNÇalVES SilVa 847.845.121-87 r$ 1.212,00

344 rEGiNaldo PErEira dE oliVEira 898.666.062-87 r$ 1.212,00

345 rEGiValdo da SilVa liMa 002.568.182-66 r$ 1.212,00

346 riTa dE caSSia do NaSciMENTo SilVa 011.723.592-02 r$ 1.212,00

347 roBErT MaTHEUS fiGUEira dE M. doS SaNToS 700.598.382-30 r$ 1.212,00

348 roSaNa cUrViNa oliVEira 006.716.982-14 r$ 1.212,00

349 roSaNa SilVa doS SaNToS 041.782.172-75 r$ 1.212,00

350 roSiMEirE SoUSa cUrViNa 363.654.593-00 r$ 1.212,00

351 roZiNEidE GoMES da SilVa cHaVES 002.340.162-13 r$ 1.212,00

352 SaNara PErEira NEVES caSTro 008.381.932-00 r$ 1.212,00

353 Sara da SilVa MorEira 007.239.002-64 r$ 1.212,00

354 SEBaSTiaNa BraGa doS SaNToS 796.925.322-91 r$ 1.212,00

355 SEBaSTiaNa criSTiNa dE alMEida SoUSa 627.852.033-80 r$ 1.212,00

356 SErGio MoNTEiro BarBoSa 956.804.972-04 r$ 1.212,00

357 SErGio ricardo SoarES SoUZa 700.204.852-04 r$ 1.212,00

358 SHEila r MilHoMEM GoNÇalVES alBUQUErQUE 658.296.112-87 r$ 1.212,00

359 SiMiraMiS SoUZa dE SoUZa 010.623.452-82 r$ 1.212,00

360 SiMoNE SoUZa SilVa 008.589.032-45 r$ 1.212,00

361 TaiNara SilVa BarBoSa 022.590.692-90 r$ 1.212,00

362 TaliTa SoUSa doS SaNToS 057.638.572-75 r$ 1.212,00

363 TErEZiNHa dE JESUS doS SaNToS 887.767.432-68 r$ 1.212,00

364 VaciclEidE liMa da SilVa 843.862.822-20 r$ 1.212,00

365 VadiMiro da SilVa 301.634.982-53 r$ 1.212,00

366 ValdEMir SoarES da crUZ 969.601.082-68 r$ 1.212,00

367 ValdiNEia SoUSa SaNTaNa 009.204.742-41 r$ 1.212,00

368 ValdirE da SilVa fEliZardo 036.286.332-65 r$ 1.212,00

369 ValEria fErNaNdES dE liMa 977.333.002-82 r$ 1.212,00

370 VaNdErlEi oSorio da SilVa 949.845.732-87 r$ 1.212,00

371 VaNESSa da GlÓria dE oliVEira crUZ 707.549.612-30 r$ 1.212,00

372 VaNESSa florES GoMES 814.860.812-15 r$ 1.212,00

373 VEra lUcia SaNToS da SilVa 020.836.512-51 r$ 1.212,00

374 VEra lUcia SilVa 012.505.623-09 r$ 1.212,00

375 ViTÓria SENa caMPoS 059.103.772-64 r$ 1.212,00

376 WESliaNa coElHo BriTo 004.220.582-46 r$ 1.212,00

Valor ToTal r$ 455.712,00

art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 754224
Portaria Nº 037 de 25 de JaNeiro de 2022

o coMaNdaNTE-GEral cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa 
ciVil, no uso da competência que lhe confere os art. 4° e 10 da lei n° 
5.731, de 15 de dezembro de 1992;

considerando que o Sd QBM rodriGo SilVa BElard araÚJo, solicitou 
seu licenciamento a pedido das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará;
considerando que o referido militar foi inspecionado e considerado aPTo 
para fins de licenciamento a pedido, conforme Ata de Inspeção de Saúde 
publicada no Boletim Geral n° 07, de 11 de janeiro de 2022;
considerando o que preceitua o art. 98, inciso V e art. 120, inciso i, § 1º, 
da lei Estadual nº 5.251/1985;
considerando o Parecer expedido pela comissão de Justiça do cBMPa nº 
10/2022;
considerando a solicitação gerada através do Processo administrativo Ele-
trônico nº 2021/1157841 - cBMPa, resolve:
Art. 1º Licenciar a Pedido das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará, o Sd QBM rodriGo SilVa BElard araÚJo, Mf 5932468/1, rG 
4881045, filho de francisco de assis araújo e Maria luzeni fernandes da 
Silva, o militar é licenciado no comportamento ÓTiMo.
art. 2º determinar ao diretor, comandante ou chefe imediato, que recolha 
a cédula de identidade do Ex-Bombeiro militar e a encaminhar à diretoria 
de Pessoal do cBMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 754054
Portaria Nº 038 de 25 de JaNeiro de 2022

o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dE-
fESa ciVil, no uso da competência que lhe confere os art. 4° e 10 da lei 
n° 5.731, de 15 de dezembro de 1992;
considerando que o cB QBM HilBErTH roGÉrio rocHa ViaNa, solicitou 
seu licenciamento a pedido das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará;
considerando que o referido militar foi inspecionado e considerado aPTo 
para fins de licenciamento a pedido, conforme Ata de Inspeção de Saúde 
publicada no Boletim Geral n° 06, de 10 de janeiro de 2022;
considerando o que preceitua o art. 98, inciso V e art. 120, inciso i, § 1º, 
da lei Estadual nº 251/1985;
considerando o Parecer expedido pela comissão de Justiça do cBMPa nº 
009/2022;
considerando a solicitação gerada através do Processo administrativo Ele-
trônico nº 2021/1486513 - cBMPa, resolve:
Art. 1º Licenciar a Pedido das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará, o cB QBM HilBErTH roGÉrio rocHa ViaNa, Mf 557173966/1, rG 
5276213, filho de Maria de Nazaré rocha Viana, o militar é licenciado no 
comportamento EXcEPcioNal.
art. 2º determinar ao diretor, comandante ou chefe imediato, que recolha 
a cédula de identidade do Ex-Bombeiro militar e a encaminhar à diretoria 
de Pessoal do cBMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 754049

.

.

errata
.

errata das publicações de protocolo n° 727353, 727357, 727361, 
727365, 727371, 727374, 727380, 727385, 727392, 727400, 727406, 
727425, 727427, 727430, 727432, 727435, 727438, 727441, 727442, 
727445, 727447, 727451, 727453, 727454, 727456, 727460, 727461, 
727462, 727465, 727467, 727468, 727469, 727472, 727475, 727477, 
727479 e 727481.
data: 12/11/2022
Termos de inexigibilidade N°188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 
224/2021.
onde se lê:
Unidade Gestora: 310101
Leia-se:
Unidade Gestora: 310102

Protocolo: 754043
errata das publicações de protocolo n° 727499, 727502, 727504, 
727505, 727512, 727513, 727516, 727522, 727525, 727530, 727531, 
727534, 727540, 727543, 727545, 727549, 727550, 727552, 727555, 
727557, 727558, 727579, 727586, 727590, 727592, 727594, 727596, 
727597, 727599, 727601, 727604, 727605, 727610, 727612, 727614, 
727616 e 727617.
data: 12/11/2022
ordens de Execução de Serviço N°198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 
234/2021 – cBMPa.
onde se lê:
Unidade Gestora: 310101
Leia-se:
Unidade Gestora: 310102

Protocolo: 754041



diário oficial Nº 34.845  61Quinta-feira, 27 DE JANEIRO DE 2022

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 001/2022 – Pad/iNstaUraÇÃo/dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 18 de janeiro de 2022.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc.
coNSidEraNdo  os termos do ofício 2021/08-MP/PJPP, de 17/01/2022 
subscrito pela Promotora de Justiça fraNcYS lUcY GalHardo do ValE - 
Titular da Promotoria de Justiça de Ponta de Pedras/Pa, por meio do qual 
comunica a instauração do Pic 001/2022 (SiMP nº 000018-089/2022) 
para apurar condutas irregulares atribuídas ao servidor delegado a. M. d. 
l. d. S. M. – matrícula nº 5253438;
coNSidEraNdo  que os fatos constantes nos autos do Pic 001/2022, atri-
buídos ao servidor, ensejam a necessidade de apurar a prática de conduta 
que, em tese, configura ilícito administrativo, mediante a instauração de 
Processo Administrativo Disciplinar, a fim de proceder à fiel apuração dos 
fatos, assegurando-lhe os princípios constitucionais do contraditório e da 
ampla defesa;
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar, com fulcro no 
que dispõe o artigo 91, da Lei Complementar nº 022/94, figurando como 
acusado o servidor delegado a. M. d. l. d. S. M. – matrícula nº 5253438, 
pela prática, em tese, da conduta acima descrita que, se comprovada, 
constitui transgressão disciplinar prevista no artigo 74, incisos Vii, XVii, 
XX, XXXiV e XXXiX, da lei complementar nº 022/94;
ii – dESiGNar os servidores lENa JaNNE BoTElHo dE alMEida, lEo-
Mar NarZila MaUÉS PErEira e  GUSTaVo JoSE foNTENElE BarrEi-
ra – delegados de Polícia civil, para, através de Processo administrativo 
disciplinar, sob a presidência da primeira e em comissão, apurarem, no 
prazo de 60 (sessenta) dias úteis, as acusações citadas contra o servidor 
em questão, assegurando-lhe os princípios constitucionais do contraditório 
e da ampla defesa;
iii – deliberar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e poderá reportar-se diretamente às autoridades e 
Órgãos da administração Pública, ou proceder a diligências indispensáveis 
à instrução processual;
iV – À corregedoria Geral da Polícia civil e às diretorias de administração e 
de recursos Humanos para que adotem as providências de estilo ao pleno 
cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
*republicado por ter saído com incorreção no d.o.e. nº34.837, de 
19/01/2022.

Protocolo: 754082
Portaria Nº 12/2022-GaB/cGPc/diVersos de 19/01/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 228/2020-GaB/cGPc de 
22/06/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face o 
servidor que teria, em tese, deixado de cumprir diligências e remeter os 
autos do Proc. nº 0028534-55.2017.814.0401 à justiça no prazo legal, 
conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: o teor da PorTaria Nº 325/2021-GaB/cGPc/diVErSoS 
de 02/07/2021, incluindo o nome do servidor délcio costa Santos, mat. nº 
57193831, como sindicado nos autos em tela;
CONSIDERANDO: haver configurado transgressão disciplinar por parte do 
servidor sindicado;
rESolVE: aplicar de acordo com o art. 90, inciso ii (segunda parte) da 
lei complementar nº 022/94, a pena disciplinar de 05 (cinco) dias de 
SUSPENSÃo, ao servidor délcio Santos costa, mat. nº 57193831, por in-
fringências ao disposto no artigo 74, inciso XVii da lei complementar nº 
022/94 com alterações, a qual deverá em razão de conveniência para o 
serviço público, ser convertida em multa conforme prevê o art. 79 §1º do 
mesmo diploma legal.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 13/2022-GaB/cGPc/diVersos de 20/01/2022
coNSidEraNdo: pedido da lavra da dPc Valderez Maria Souza da Silva, 
Presidente da aai nº 536/2020-GaB/cGPc de 18/12/2020, publicada no 
doE nº 34.453 de 07/01/2021, que por meio do of. 002/2022-dd/cGPc, 
de 14/01/2022, solicita a inclusão do nome do servidor J.a.f.N., mat. nº 
5914013 à portaria inaugural, em razão de no curso da instrução probató-
ria, constatou-se indícios de transgressão disciplinar por parte do mesmo;
rESolVE: determinar o adendo à PorTaria Nº 536/2020-GaB/cGPc 
de 18/12/2020, publicada no doE nº 34.453 de 07/01/2021, incluindo o 
nome do servidor em epígrafe, como sindicado nos autos em tela.

À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 14/2022-GaB/cGPc/diVersos de 20/01/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 189/2020-GaB/cGPc de 
09/06/2020, que apurou as declarações dos senhores, i.J.M e outra, con-
forme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de provas capazes de indicar transgressão 
disciplinar por parte do servidor;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 189/2020-
GaB/cGPc de 09/06/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarcUS VENÍciUS Socorro SaNToS do NaSciMENTo
coordenador do interior – em exercício
Portaria Nº 15/2022-GaB/cGPc/diVersos de 21/01/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 495/2020-GaB/cGPc de 
04/12/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
não instauração, em tese, de procedimento policial no prazo legal, confor-
me portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 495/2020-
GaB/cGPc de 04/12/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 16/2022-GaB/cGPc/diVersos de 21/01/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 445/2020-GaB/cGPc de 
13/11/2020, que apurou a conduta do servidor, J.M.S.l., mat. nº 5180295, 
conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a ausência de dolo do servidor sindicado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 445/2020-
GaB/cGPc de 13/11/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 17/2022-GaB/cGPc/diVersos de 24/01/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 252/2020-GaB/cGPc de 
27/07/2020, que apurou a conduta do servidor, E.B.P, Mat. mº 5331404, 
que teria, em tese, negligenciado na guarda do colete Balístico, Série: nº 
7634315, cautela 22645, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: que não existem, nos autos, provas de ocorrência de 
transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 252/2020-
GaB/cGPc de 27/07/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações, devendo ser providenciada 
a baixa da cautela do colete Balístico em nome do servidor E.B.P, mat. nº 
5331404.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 18/2022-GaB/cGPc/diVersos de 24/01/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 545/2020-GaB/cGPc de 
23/12/2020, instaurada para apurar e identificar a autoria referente as de-
núncias feitas na audiência de custódia dentro do Proc. 0020982-34.2020. 
814.0401, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de provas veementes de ocorrência de 
transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 545/2020-
GaB/cGPc de 23/12/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 19/2022-GaB/cGPc/diVersos de 24/01/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 543/2020-GaB/cGPc de 
22/12/2020, que apurou as circunstâncias do baleamento e morte do na-
cional a.P.T.S., em tese, por oposição a intervenção policial, conforme por-
taria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de provas veementes de transgressão dis-
ciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 543/2020-
GaB/cGPc de 22/12/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana

Protocolo: 754149



62  diário oficial Nº 34.845 Quinta-feira, 27 DE JANEIRO DE 2022

.

.
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Portaria
.

Portaria N° 033/22-GaB/dGPce-Pa de 21 de JaNeiro de 2022*
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, a lei nº 6.282 de 19.01.00 e 
o conteúdo do processo: 2022/31025.
r E S o l V E:
designar a servidora EdNa lÚcia PErEira fariaS, Perito criminal, matrí-
cula n° 54185407 /1, para responder pela Gerência de antropologia foren-
se, GEP-daS-011.3, no período de 30.12.2021 a 12.02.2022, em virtude 
de impedimento do titular do cargo. (Paulo Jorge Silva Pires, Mf: 5130000 
/1).
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 21 de Janeiro de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral
Polícia Científicas do Pará.
*republicado em virtude de incorreções - doe 34.841, de 
24.01.2022.

Protocolo: 754121

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 25 de 21/01/2022-daF
SErVidora: Maria JoSÉ PaNToJa dE MENEZES
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 701491/1
PErÍodo:30.01.2022 à 30.03.2022, 30.04.2022 à 29.05.2022 e 
29.06.2022 à 27.08.2022
TriÊNio: 20.02.2009 à 19.02.2012, 20.02.2012 à 19.02.2015 e 
20.02.2015 à 19.02.2018

Protocolo: 754018

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 027 de 24/01/2022 – daF
SErVidor: roSalia laNa dE oliVEira
carGo:Perito criminal MaTrÍcUla: 5889979/1
PErÍodo: 23.01.2022 à 20.03.2022.
Portaria Nº 026  de 21/01/2022 – daF
SErVidor:adriaNE da SilVa PiNTo
carGo: assistente administrativo MaTrÍcUla:57234604/1
PErÍodo: 18.10.2021 à 27.10.2021.

Protocolo: 754127

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 003/2022 – PcP
PaE nº 2021/678949
oBJETo: contratação de prestação de serviço para manutenção preven-
tiva, corretiva e qualificação, com reposição de peças, por um período de 
12 (doze) meses, do seguinte equipamento: Sistema de Espectrometria 
de Massas (lc/MS/MS) Híbrido Triplo Quadrupolo/ioN Trap linear (QTraP 
3200) Acoplado em Cromatógrafo Líquido De Alta Eficiência (HPLC), Fabri-
cante applied Biosystems/MdS SciEX.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso i, da 
lei nº 8.666/1993, inexigibilidade de licitação nº 003/2022, consideran-
do que a prestação do serviço é fornecido exclusivamente pela empresa.
coNTraTada: a empresa aB SciEX coMÉrcio dE iNSTrUMENToS laBo-
raToriaiS lTda (matriz), pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o 
cNPJ n° 10.537.427/0001-87.
Valor: r$ 197.964,00 (cento e noventa e sete mil novecentos e sessenta 
e quatro reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Pi: 1050008268c | foNTE: 0101 | PTrES: 858268
NaTUrEZa da dESPESa: 339039 | aÇÃo: 232423
ViGÊNcia: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato 
administrativo.
ordENador rESPoNSáVEl: celso da Silva Mascarenhas
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém/Pa, 25 de janeiro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
Diretor-Geral – Polícia Científica do Pará

Protocolo: 754035

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 003/2022 
– PcP
PaE nº 2021/678949
O Diretor-Geral da Policia Científica do Pará, de acordo com as suas atri-
buições legais, resolve, raTificar o Termo de inexigibilidade de licitação 
nº 003/2022, visando a contratação de prestação de serviço para manu-
tenção preventiva, corretiva e qualificação, com reposição de peças, por 
um período de 12 (doze) meses, do seguinte equipamento: Sistema de 
Espectrometria de Massas (lc/MS/MS) Híbrido Triplo Quadrupolo/ioN Trap 
Linear (QTRAP 3200) Acoplado em Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência 
(HPlc), fabricante applied Biosystems/MdS SciEX.
Valor: r$ 197.964,00 (cento e noventa e sete mil novecentos e sessenta 
e quatro reais).
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém/Pa, 25 de janeiro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
Diretor-Geral – Polícia Científica do Pará

Protocolo: 754031

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 035/22-GaB/dGPce-Pa de 26 de JaNeiro de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
r E S o l V E:
formalizar de acordo com o art.74 da lei n° 5.810 de 24.01.1994, 30 
(trinta) dias consecutivos de férias para os servidores abaixo, lotados nes-
ta Polícia Científica do Pará:
de: 01.02.2022 a 02.03.2022
Keila Zschornack ferreira – aux Téc. de Perícias
Jose Tadeu de Souza cerqueira Junior – Perito criminal
de: 14.02.2022 a 23.02.2022
isabella fonseca Torres Vilaça – Perito criminal
de: 01.03.2022 a 30.03.2022
alberto dos reis costa Junior – Perito Médico legista
allan Knyo luz Navarro de Souza – aux Téc. de Perícias
andre luis Sfair da costa Sarmento – Perito criminal
Andreia Marcia Bomfim de Souza Santos - Aux Téc. de Perícias
Bruno dourado Kovacs Machado costa – Perito Médico legista
dinair Marçal americo - Perito Médico legista
Edna Maria Mendes Pereira - Perito criminal
Enaldo luiz de Melo ferreira – Perito criminal
Evelyn caroline Matos de almeida – Perito criminal
Gerson almeida da Silva – Téc. de administração e finanças
Gilberto de oliveira Brito - aux Téc. de Perícias
Jadir ataide dos Santos – Perito criminal
José damastor cardoso ferreira – assistente administrativo
leonardo augusto de carvalho Santos – Perito Médico legista
leonice Maria Bentes Nina – Perito criminal
Manoel Pedro Nunes cardoso – Perito Médico legista
Marcia cristiane costa ferreira – Gerente do Núcleo de controle interno
onofre arcleidy Pereira – Perito criminal
reinaldo Xavier de Souza – Gerente do Núcleo de faturamento
roberto de Sousa aleixo – aux. Téc. de Perícias
rildo Moraes Platino da Silva – Perito criminal
Samira Maria carmo Brício - Perito criminal
de: 01.03.2022 a 20.03.2022
adriane da Silva Pinto – assistente administrativo
ana lucia correa rocha Peres – aux. Téc. de Perícias - radiologia
danusa Martins dias - aux. Téc. de Perícias – radiologia
de: 02.03.2022 a 11.03.2022
Gabrielle Virginia ferreira cardoso – Perito criminal
de: 02.03.2022 a 31.03.2022
José Edmilson lobato Júnior – Perito criminal
de: 03.03.2022 a 01.04.2022
Mirtes Heloisa cardoso da Silva – Perito criminal
de: 06.03.2022 a 04.04.2022
ricardo ferreira ozela - Perito criminal
de: 14.03.2022 a 28.03.2022
roberto costa Nunes – Perito criminal
de: 16.03.2022 a 30.03.2022
Stael rejane Sousa da Silva – Perito criminal
de: 22.03.2022 a 31.03.2022
luciana oliveira de Souza d’ albuquerque – Perito criminal
carla cristina ferreira cardoso carvalho – Perito criminal
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 26 de Janeiro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral
Polícia Científica do Pará.
 

Protocolo: 754134
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aLteraÇÃo de FÉrias
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Portaria N° 036/22-GaB/dGPce-Pa de 26 de JaNeiro de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Processo n° 
2022/78513.
r E S o l V E:
SUSPENdEr 15 dias, de 01.02.2022 a 15.02.2022, do gozo de férias do ser-
vidor MarcElo iaGHi SalaME, Perito criminal, matrícula n° 5832209/1, 
concedida pela PorTaria N°414//21-GaB/cPcrc de 23/12/2021, publica-
da no doE nº 34.812 de 28.12.2021, para posterior gozo.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 26 de Janeiro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral
Polícia Científica do Pará.

Protocolo: 754209

.

.

oUtras MatÉrias
.

Licença por motivo de doença em pessoa da família
Portaria N º024 de 20/01/2022--daF
NoME: clEoBErY MarQUES da roSa
carGo: Técnico de Patologia clínica, MaTrÍcUla:5878098/4
PErÍodo:14.10.2021 a 18.10.2021.

Protocolo: 754122
ProrroGaÇÃo da siNdicÂNcia acUsatÓria N.º 001/2021
Portaria N.º 003/2022 – correGedoria da PcP, de 26 de ja-
neiro de 2022. A Corregedora da Polícia Científica do Pará, usando das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.282, de 19 de ja-
neiro de 2000 e suas alterações; coNSidEraNdo: o Memorando 006/
Sindicância acusatória N.º 001/2021, de solicitação de prorrogação de 
prazo, elaborado pela presidente do processo. rESolVE: art. 1º.: Pror-
roGar a Sindicância acusatória N.º 001/2021, instaurada pela PorTaria 
N.º 058/2021 – corrEGEdoria cPc “rc”, de 02 de dezembro de 2021, 
publicada no doE Nº. 34.784 de 03 de dezembro de 2021, por mais 30 
(trinta) dias uteis, a contar da data de 18/01/2022; registre-se, Publique-
se e cumpra-se. danielle Silva de andrade lima Guerra - corregedora da 
Polícia Científica do Pará.

Protocolo: 753951
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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 290/2022-daF/cGP, de 26/01/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls. 08, no Processo 
2018/140142, deferindo a concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aldenora de Jesus Queiroz Picanço, Burocrata, ma-
trícula 3264858/1, lotada na Gerência de Posto avançado, trinta (30) dias 
de licença Prêmio, no período de 10/01 a 08/02/2022, referentes ao tri-
ênio 1991/1994, de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24 de janeiro 
de 1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 10/01/2022.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 283/2022-daF/cGP, de 25/01/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe  foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes no Processo 2020/781440, deferin-
do a concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor lUÍS Mário coNTENTE fariaS, auxiliar Técni-
co, matrícula 3216667/1, lotado na coordenadoria de infraestrutura e 
Manutenção, 120 (cento e vinte) dias de licença Prêmio, no período de 
14/02/2022 a 13/06/2022, referentes aos triênios 2015/2018 (60 dias) 
e 2018/2021 (60 dias), de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24 de 
janeiro de 1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 14/02/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 230/2022-daF/cGP, de 24/01/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24.01.1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 84.857, de 18/01/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aMÉlia rodriGUES BiSPo, Técnico em informáti-
ca, matrícula 57196680/1, lotada na diretoria de Tecnologia e informática, 
5 (cinco) dias de licença para Tratamento de Saúde, no período de 03/01 a 
07/01/2022, conforme laudo Médico nº 84.857, de 18/01/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/01/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 229/2022-daF/cGP, de 24/01/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 84.855, de 18/01/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora odinéa Pereira dos reis, analista de administração 
e finanças, matrícula 57193851/2, lotada na coordenadoria do Núcleo de 
controle interno, 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde, 
no período de 08/12 a 22/12/2021, conforme laudo Médico nº 84.855, de 
18/01/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 08/12/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 228/2022-daF/cGP, de 24/01/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 84.854, de 18/01/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa roSa TEiXEira cardoSo, auxiliar Técnico, 
matrícula 26808/1, lotada na Chefia de Gabinete, 13 (treze) dias de Licen-
ça para Tratamento de Saúde, no período de 17/11 a 29/11/2021, confor-
me laudo Médico nº 84.854, de 18/01/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 17/11/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 227/2022-daF/cGP, de 24/01/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 84.723, de 14/01/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Micheline andrea Nunes dos Santos rodrigues, 
analista de administração e finanças, matrícula 55587293/2, lotada na 
Gerência de administração e controle de Pagamento de Pessoas, 45 (qua-
renta e cinco) dias de licença para Tratamento de Saúde, no período de 
17/09 a 31/10/2021, conforme laudo Médico nº 84.723, de 14/01/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 17/09/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 226/2022-daF/cGP, de 24/01/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 84.719, de 14/01/2022,
r E S o l V E:
ProrroGar a licença para Tratamento de Saúde concedida à servidora 
raiMUNda TElMa doS SaNToS MiraNda, assistente de Trânsito, matrí-
cula 80845426/1, lotada na Gerência de Biblioteca, por 10 (dez) dias no 
período de 08/10 a 17/10/2021, conforme laudo Médico nº 84.719, de 
14/01/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 08/10/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 225/2022-daF/cGP, de 24/01/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 84.380, de 04/01/2022,
r E S o l V E:
ProrroGar a licença para Tratamento de Saúde concedida à servidora 
Maria lEoNora aZEVEdo rocHa, assistente de administração, matrícu-
la 3263657/1, lotada na Procuradoria Jurídica, por 26 (vinte e seis) dias, 
no período de 29/08 a 23/09/2021, conforme laudo Médico nº 84.380, de 
04/01/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 29/08/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 224/2022-daF/cGP, de 24/01/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
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coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 84.349, de 04/01/2022,
r E S o l V E:
ProrroGar a licença para Tratamento de Saúde, concedida ao servidor 
JoSÉ caSTro dE SoUSa filHo, auxiliar Técnico, matrícula 3264297/1, 
lotado na coordenadoria de Habilitação de condutores, por 90 (noventa) 
dias no período de 14/12/2021 a 13/03/2022, conforme laudo Médico nº 
84.349, de 04/01/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 14/12/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 223/2022-daF/cGP, de 24/01/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 82.079, de 12/11/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor rENaTo alVES dE MENdoNÇa, analista de Trân-
sito, matrícula 57176205/2, lotado na coordenadoria de infraestrutura 
e Manutenção, 11 (onze) dias de licença para Tratamento de Saúde, no 
período de 16/09 a 26/09/2021, conforme laudo Médico nº 82.079, de 
12/11/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 16/09/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 222/2022-daF/cGP, de 24/01/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 84.167, de 28/12/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aline Michelle Martins de Souza Pinheiro, Psicó-
logo, matrícula 54185238/2, lotada na Gerência de desenvolvimento de 
Pessoas, 30 (trinta) dias de licença para Tratamento de Saúde, no perío-
do de 20/12/2021 a 18/01/2022, conforme laudo Médico nº 84.167, de 
28/12/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 20/12/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 221/2022-daF/cGP, de 24/01/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 84.166, de 28/12/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor daNiEl liMa coSTa, Programador, matrícula 
54184815/3, lotado na coordenadoria de desenvolvimento de Sistemas 
da diretoria de Tecnologia e informática, 30 (trinta) dias de licença para 
Tratamento de Saúde, no período de 15/12/2021 a 13/01/2022, conforme 
laudo Médico nº 84.166, de 28/12/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 15/12/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 220/2022-daF/cGP, de 24/01/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 84.084, de 28/12/2021,
r E S o l V E:
ProrroGar a licença para Tratamento de Saúde concedida à servidora 
aNa odETE da SilVa cardoSo, agente de Saúde, matrícula 2009439/1, 
lotada na Gerência de Benefícios e assistência Social, por 120 (cento e vin-
te) dias, no período de 07/10/2021 a 03/02/2022, conforme laudo Médico 
nº 84.084, de 28/12/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 07/10/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 219/2022-daF/cGP, de 24/01/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 83.813, de 21/12/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora EMilY ValÉria loBaTo MENdES, analista de Trân-
sito, matrícula 80845226/2, lotada na coordenadoria de infraestrutura e 
Manutenção, 30 (trinta) dias de licença para Tratamento de Saúde, no 
período de 10/11 a 09/12/2021, conforme laudo Médico nº 83.813, de 
21/12/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 10/11/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 218/2022-daF/cGP, de 24/01/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 83.812, de 21/12/2021,

r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor BENEdiTo cláUdio SilVa, agente de fiscaliza-
ção de Trânsito, matrícula 57200473/1, lotado na Gerência de operação 
e fiscalização de Trânsito da capital, 14 (quatorze) dias de licença para 
Tratamento de Saúde, no período de 04/11 a 17/11/2021, conforme laudo 
Médico nº 83.812, de 21/12/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 04/11/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 217/2022-daF/cGP, de 24/01/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 83.675, de 17/12/2021,
r E S o l V E:
ProrroGar a licença para Tratamento de Saúde concedida à servi-
dora liegi Socorro corrêa Sarmento, analista de Trânsito, matrícula 
57196174/1, lotada na Gerência de Benefícios e assistência Social, por 
90 (noventa) dias, no período de 15/09 a 13/12/2021, conforme laudo 
Médico nº 83.675, de 17/12/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 15/09/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 216/2022-daF/cGP, de 24/01/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 83.603, de 14/12/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora SYMoNE MElENdEZ alVES, assistente de Trânsito, 
matrícula 57197330/1, lotada na Procuradoria Jurídica, 30 (trinta) dias de 
licença para Tratamento de Saúde, no período de 03/11 a 02/12/2021, 
conforme laudo Médico nº 83.603, de 14/12/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/11/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 215/2022-daF/cGP, de 24/01/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 83.602, de 14/12/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor EVaNdro fErrEira MarQUES, agente de fiscali-
zação de Trânsito, matrícula 57188406/2, lotado na Gerência de operação 
e fiscalização de Trânsito da capital, 15 (quinze) dias de licença para 
Tratamento de Saúde, no período de 28/11 a 12/12/2021, conforme laudo 
Médico nº 83.602, de 14/12/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 28/11/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 214/2022-daF/cGP, de 24/01/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 83.601, de 14/12/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria VEroNildE BorGES da SilVa, assistente 
de Trânsito, matrícula 57196227/1, lotada na Gerência de atendimento de 
registro de Veículos, 4 (quatro) dias de licença para Tratamento de Saúde, 
no período de 01 a 04/12/2021, conforme laudo Médico nº 83.601, de 
14/12/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/12/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 213/2022-daF/cGP, de 24/01/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 84.168, de 28/12/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria aUXiliadora frEiTaS da coSTa da 
roSa, assistente de administração, matrícula 3264017/1, lotada na Ge-
rência de Biblioteca, 14 (quatorze) dias de licença para Tratamento de 
Saúde, no período de 15/11 a 19/11/2021, conforme laudo Médico nº 
84.168, de 28/12/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 15/11/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 212/2022-daF/cGP, de 24/01/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 83.581, de 14/12/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria aUXiliadora frEiTaS da coSTa da 
roSa, assistente de administração, matrícula 3264017/1, lotada na Ge-
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rência de Biblioteca, 14 (quatorze) dias de licença para Tratamento de 
Saúde, no período de 24/09 a 07/10/2021, conforme laudo Médico nº 
83.581, de 14/12/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 24/09/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 211/2022-daF/cGP, de 24/01/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 77.443 de 20/07/2021,
r E S o l V E:
ProrroGar a licença para Tratamento de Saúde concedida à servidora 
liegi Socorro corrêa Sarmento, analista de Trânsito, matrícula 57196174/1, 
lotada na Gerência de Benefícios e assistência Social, por 120 (cento e vin-
te) dias, no período de 18/05 a 14/09/2021, conforme laudo Médico nº 
77.443, de 20/07/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 18/05/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 754314
Portaria Nº 11/2022-cGd/Pad/diVersos
Belém, 25 de janeiro de 2022
a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 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 e Processo disciplinar;
coNSidEraNdo a instauração do Processo administrativo disciplinar nº 
2018/302821, anexo 2018/324500, pela PorTaria Nº 35/2021-cGd/Pad, 
de 12.11.2021, publicada no doE nº 34.775, de 25/11/2021;
coNSidEraNdo o teor dos documentos e informações constantes nos au-
tos da investigação preliminar sob o protocolo de mesmo número do Pad, 
que apurou a irregularidade em registro de veículo no âmbito do dETraN 
Belém;
coNSidEraNdo a manifestação exarada no Memorando nº 006/2022-
cPad, assinado pela Presidente da comissão de Pad.
r E S o l V E:
i – adiTar a Portaria 35/2021-cGd/Pad, de 12.11.2021, publicada no 
doE nº 34.775, de 25/11/2021, para a inclusão do nome da servidora 
pública estadual M.S.a., matrícula nº 57203892/1;
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.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MalENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedora chefe – dETraN/Pa

Protocolo: 754317
Portaria Nº 4713 / 2021-dG/dHcrV/cHc/GccFc
a diretora Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resoluções coNTraN nº 789/2020 
e termos da Portaria do dETraN/Pa 506/2014-dG/dHcrV/cHc e demais 
atos normativos afins;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2020/417906, apresentado pela em-
presa cENTro dE forMaÇÃo dE coNdUTorES PadrÃo lTda, inscrita 
no cNPJ sob o nº 08.227.419/0001-92, nome fantasia cfc aUTo EScola 
PadrÃo, junto a esta autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a 
apresentação da documentação necessária ao credenciamento do referido 
cfc;
rESolVE:
art. 1º rENoVar o crEdENciaMENTo da empresa, cENTro dE for-
MaÇÃo dE coNdUTorES PadrÃo lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 
08.227.419/0001-92, nome de fantasia cfc aUTo EScola PadrÃo 
(claSSificaÇÃo a/B), com estabelecimento na a fl, 31 QUadra 11, 
loTE 03 S/N – Bairro: Nova Maraba, cEP: 68.507-630, Marabá / Pa, com 
atuação na região de Trânsito de Marabá, no município de Marabá / Pa, em 
tudo observada a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade 
de 36 (trinta e seis ) meses a contar do vencimento da última portaria de 
credenciamento deste cfc.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 994 neste dETraN/Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 30 de dezembro de 2021.
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 754158
Portaria Nº 4710/2021-dG/dHcrV/cHc/GccFc
a diretora Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resoluções coNTraN nº 789/2020 
e a Portaria do DETRAN 506/2014 e demais atos normativos afins;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2021/934407, apresentado pela 

empresa aUTo EScola ValE lTda - ME, inscrita no cNPJ sob o nº 
02.371.514/0001-89, nome de fantasia aUTo EScola ValE, junto a esta 
autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a 
apresentação da documentação necessária a renovação de credenciamen-
to do referido cfc;
rESolVE:
art. 1º rENoVar o crEdENciaMENTo da empresa aUTo EScola ValE 
lTda - ME, inscrita no cNPJ sob o nº 02.371.514/0001-89, nome de fan-
tasia aUTo EScola ValE (claSSificaÇÃo a/B) com estabelecimento na 
travessa Berredos, Nº 32, bairro icoaraci, cEP: 68.810.050, Belém/Pa, 
com atuação na região de Trânsito de Belém, no município de Belém/Pa, 
em tudo observada a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade 
de 36 (trinta e seis meses) a contar do vencimento da ultima portaria de 
credenciamento deste cfc.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 279211 neste dETraN/
Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 29 de dezembro de 2021
renata Mirella de Souza coelho
diretora Geral

Protocolo: 754159
Portaria Nº 017/2022-dG/dHcrV/cHc/GccFc
a dirETora GEral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, e.
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resoluções coNTraN nº 789/2020 
e a Portaria do DETRAN 506/2014 e demais atos normativos afins;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2021/40886, apresentado pela em-
presa SENaT SErViÇo NacioNal dE aPrENdiZaGEM do TraNSPorTE, 
inscrita no cNPJ sob o nº 73.471.963/0148-73, nome de fantasia MaraBa/
Pa – UNidadE B – N 77, junto a esta autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a 
apresentação da documentação necessária ao credenciamento do referido 
cfc;
rESolVE:
art. 1º rENoVar o crEdENciaMENTo a empresa SENaT SErViÇo Na-
cioNal dE aPrENdiZaGEM do TraNSPorTE, inscrita no cNPJ sob o nº 
73.471.963/0148-73, nome de fantasia SENaT , com estabelecimento na 
rod. Br 222, KM 03, Bairro: Morada Nova, cEP: 68.514-300, MaraBá/Pa, 
com atuação na região de Trânsito de Marabá, no município de Marabá/
Pa., junto ao departamento de Trânsito, para ministrar o(s) curso(s) de:
i- MoPP – condutor de Veículos de Produtos Perigosos
ii - condutor de Veículo de Emergência
iii- condutor de Veículo de Transporte coletivo Passageiros
iV- condutor de Veiculo Escolar
V - condutor de Veículo de cargas indivisiveis
Vi- Transporte de Passageiro (Mototaxista)
Vii- Entrega de Mercadorias (Motofretista)
Viii-diretor Geral
iX- diretor de Ensino
X- Examinador de Trânsito
Xi- instrutor de Trânsito
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade de 
02 (dois) anos a contar da data final de sua última portaria.
art. 3º fica atribuído ao SENaT o número de registro 1450581 neste dE-
TraN/Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 05 de Janeiro de 2022
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 754160

.

.

errata
.

errata
NÚMero de PUBLicaÇÃo: 710801
eXtrato do coNtrato N° 96/2018, publicado no Diário Oficial do 
Estado do Pará nº 34717 edição de 30/09/2021.
onde se lê:
Término: 30/09/2023
Valor do TErMo adiTiVo: r$ 51.935.466,96 (cinquenta e um  milhões, 
novecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e no-
venta e seis centavos)
Leia-se:
Término: 30/09/2022
Valor do TErMo adiTiVo: r$ 25.697.733,48 (Vinte e cinco milhões, 
seiscentos e noventa e sete mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta 
e oito centavos)

Protocolo: 754168

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito o extrato de contrato temporário, celebrado 
com base no Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2021-DETRAN, de RO-
ZiNETE fraNciSca rEZENdE, para o cargo de assistente de Trânsito, com 
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vigência a partir de 03/01/2022 e término para 02/01/2023, publicado no 
doE nº 34.819, de 04/01/2022.
ordenadora: rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUSa coElHo
diretora Geral.

Protocolo: 754034

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 031/2022 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 25 de janeiro de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará 
em exercício, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto na Manifestação Jurídica nº 037/2022 – coN-
JUr/SEaP, constante à seq. 338 do processo 2020/119608;
coNSidEraNdo que há indícios de inexecução do contrato administrativo 
075/2021/SEaP;
coNSidEraNdo que o princípio da supremacia do interesse público impõe 
ao administrador o poder-dever de aplicar as sanções administrativas ao 
contratado faltoso;
coNSidEraNdo o disposto nos arts. 104 ao 125 da lei Estadual de Pro-
cesso administrativo, lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º instaurar Procedimento administrativo para apurar falta cometida 
pela empresa M. f. da S. fraNco EirEli, referente ao contrato adminis-
trativo nº 075/2021, celebrado com a Secretaria de Estado de administra-
ção Penitenciária/SEaP/Pa.
art. 2º designar os servidores EMErSoN da SilVa Barral - Matrícula 
funcional nº 57198082/daB/SEaP, SaNdra Maria MiraNda álVarES 
- Matrícula funcional nº 57198077/daB/SEaP e SilVio roBErTo alVES 
dE liMa - Matrícula funcional nº 57213781/daB/SEaP para compor a co-
missão processante, a fim de instruir o processo de apuração de infração 
administrativa.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 754198

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 26/2022 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 25 de janeiro de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º designar o servidor MarcElo NaZarETH loBaTo - Matrícula fun-
cional nº 5919509-2 como fiscal titular e o servidor FABIANO LUIS DE 
SOUSA RAMOS - Matrícula Funcional nº 5940850 como fiscal suplente do 
contrato administrativo nº 006/2022/SEaP, celebrado entre a empresa 
coPlaTEX iNdÚSTria E coMErcio dE TEcidoS lTda e a SEcrETaria 
dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária – SEaP, cujo objeto é 
aquisição 2.000 (dois mil) de coletes de Proteção Balística para os órgãos 
que integram o Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 754200

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
errata da Publicação do contrato administrativo nº. 012/2022 no 
doE nº. 34.839 de 21/01/2022 sob o nº de Protocolo 752739
onde se lê:
oBJETo: aquisição de bens de consumo, móveis e equipamentos para a 
reforma das Unidades Penais que estão sendo reformadas (crr de Marabá, 
crr altamira, crr de abaetetuba, crr redenção, crr Tucuruí, carcera-
gem de Paragominas, carceragem de Parauapebas e prédio administrativo 
da cPaSi), o aparelhamento das novas unidades Penais (cadeia Pública de 
Marabá e Semiaberto de Marabá).

Leia-se:
oBJETo: aquisição de móveis e equipamentos para o aparelhamento da 
nova unidade Penal cadeia Pública de redenção, que serão adquiridos com 
recursos do BNdES.

Protocolo: 754169
errata de PUBLicaÇÃo
errata da Publicação do contrato administrativo nº. 024/2022 no 
doE nº. 34.839 de 21/01/2022 sob o nº de Protocolo 752774
onde se lê:
oBJETo: aquisição de bens de consumo, móveis e equipamentos para a 
reforma das Unidades Penais que estão sendo reformadas (crr de Marabá, 
crr altamira, crr de abaetetuba, crr redenção, crr Tucuruí, carcera-
gem de Paragominas, carceragem de Parauapebas e prédio administrativo 
da cPaSi), o aparelhamento das novas unidades Penais (cadeia Pública de 
Marabá e Semiaberto de Marabá).
Leia-se:
oBJETo: aquisição de móveis e equipamentos para o aparelhamento da 
nova unidade Penal cadeia Pública de redenção, que serão adquiridos com 
recursos do BNdES.

Protocolo: 754146

coNtrato
.

coNtrato.
coNtrato: 007/2022
EXErcÍcio: 2022
oBJETo: aquisição de bens de consumo, móveis e equipamentos para a 
reforma das Unidades Penais que estão sendo reformadas (crr de Marabá, 
crr altamira, crr de abaetetuba, crr redenção, crr Tucuruí, carcera-
gem de Paragominas, carceragem de Parauapebas e prédio administrativo 
da cPaSi), o aparelhamento das novas unidades Penais (cadeia Pública de 
Marabá e Semiaberto de Marabá).
Valor ToTal: r$ 20.078,10 (vinte mil, setenta e oito reais e dez centa-
vos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: PErMaNENTE: Programa de tra-
balho: 03.421.1502.8831, natureza de despesa 449052, fonte 
0370/0130/0330/0101/, Pi: 1050007663E. coNSUMo: Programa de tra-
balho 03.421.1502.8283, natureza de despesa 339030, fonte 0101, Pi: 
1050008283c.
daTa da aSSiNaTUra: 25/01/2022
ViGÊNcia: 25/01/2022 a 25/01/2023
coNTraTado: Tc coMÉrcio dE SErViÇoS E TEcNoloGia EirEli - EPP
cNPJ: 07.679.989/0001-50
ENdErEÇo: Travessa angustura 2813, Bairro: Marco, Belém, Pará.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 754201
coNtrato
coNtrato: 008/2022
EXErcÍcio: 2022
oBJETo: aquisição de bens móveis e equipamentos o aparelhamento da 
nova unidade Penal cadeia Pública de redenção, que serão adquiridos com 
recursos do BNdES.
Valor ToTal: r$ 4.015,62 (quatro mil, quinze reais e sessenta e dois 
centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: PErMaNENTE: Programa de tra-
balho: 03.421.1502.8831, natureza de despesa 449052, fonte 
0370/0130/0330/0101/, Pi: 1050007663E. coNSUMo: Programa de tra-
balho 03.421.1502.8283, natureza de despesa 339030, fonte 0101, Pi: 
1050008283c.
daTa da aSSiNaTUra: 25/01/2022
ViGÊNcia: 25/01/2022 a 25/01/2023
coNTraTado: Tc coMÉrcio dE SErViÇoS E TEcNoloGia EirEli - EPP
cNPJ: 07.679.989/0001-50
ENdErEÇo: Travessa angustura 2813, Bairro: Marco, Belém, Pará.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 754204

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022 - UasG 925852
Processo nº 2020/37019, que tem como objeto a aquisição de equipa-
mentos e materiais de consumo para implantação de 02 (duas) oficinas 
de marcenaria do 5º Ciclo do Projeto de Capacitação Profissional e Im-
plantação de Oficinas Permanentes – PROCAP, especializadas na produção 
de parques infantis em madeira e produção de móveis em madeira e Mdf, 
respectivamente nas unidades penais, central de Triagem Metropolitano 
ii (cTM ii) em ananindeua-Pa, e centro de recuperação agrícola Mariano 
antunes (craMa) em Marabá-Pa, conforme aprovação da proposta Siconv 
nº 050214/2019, apresentada pela Secretaria de administração Peniten-
ciária – SEaP/Pa junto ao departamento Penitenciário Nacional – dEPEN/
MJSP, com parecer nº 13/2019/coaTr/cGcaP/dirPP/dEPEN, favorável. 
data de abertura: 10/02/2022 às 10h00min (Horário de Brasília), edital 
encontra-se acessível nos sites:www.comprasgovernamentais.gov.br
e www.compraspara.pa.gov.br.
responsável pelo certame: andréia alves de araújo de lemos; local de 
abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
ordenador de despesas

Protocolo: 754148
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.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 002/2022-seaP
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENi-
TENciária - SEaP, com sede na rua dos Tamoios, 1592 entre apinagés 
e Padre Eutíquio, Bairro: Batista campos - cEP: 66.033-172, Belém/Pa, 
inscrita no cNPJ do Ministério da fazenda sob o nº 05.929.042/0001-25, 
e a empresa SErViÇo NacioNal dE aPrENdiZaGEM iNdUSTrial – SE-
Nai, cNPJ 03.785.762/0001-39, fone: (91) 4009-4761 e (91) 4009-4754 
e-mail: amalato@senaipa.org.br e elido@senaipa.org.br, sede Travessa 
Quintino Bocaiúva, nº 1588, 4º andar, Bairro: Nazaré, cEP: 66035-190.
do oBJETo: contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços para curso profissionalizante em Marcenaria, para atender ao 
coNVÊNio Nº 822734/2015/dEPEN/MJ para desenvolver noções na área 
de marcenaria nas unidades prisionais Unidades Prisionais: Presídio Es-
tadual Metropolitano i (PEM i), Marituba-Pa e centro de recuperação do 
coqueiro (crc) em Belém/Pa.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 24, inciso Xiii da lei 
nº 8.666/93.
Valor: r$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa de trabalho 97.101 
03.421.1500.8228, natureza de despesa 339039, fonte 0260/0306; 
6101/6301, PI: 1050008228C, cujos dados específicos constarão da res-
pectiva Nota de Empenho (NE).
ordENador rESPoNSáVEl: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secre-
tário de Estado de administração Penitenciária.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 17/01/2022.
ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Administração Penitenciária resolve ratificar o 
Termo de dispensa de licitação nº 002/2022 contratação de empresa es-
pecializada para a prestação de serviços para curso profissionalizante em 
Marcenaria, para atender ao coNVÊNio Nº 822734/2015/dEPEN/MJ para 
desenvolver noções na área de marcenaria nas unidades prisionais Unida-
des Prisionais: Presídio Estadual Metropolitano i (PEM i), Marituba-Pa e 
centro de recuperação do coqueiro (crc) em Belém/Pa.
Valor: r$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais).
Belém, (Pa), 17/01/2022.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 753963

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo ao coNVÊNio 001/2020
Nº: 03
data de assinatura: 17/01/2022
Vigência: 19/01/2022 a 19/01/2023.
Justificativa: Este termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo 
de execução e vigência do referido instrumento; e, consequentemente, a 
alteração do valor global dos recursos orçamentários.
convênio: 001
Exercício: 2020
Valor: r$ 118.810,08 (cento e dezoito mil oitocentos e dez reais e oito 
centavos).
Partes:
Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária - SEaP
concedente: Padrão Magazine indústria e comercio de fardamentos lTda.
Nome do ordenador: Jarbas Vasconcelos do carmo.

Protocolo: 754081

.

.

FÉrias
.

Portaria N°87/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 25 de janeiro de 2022.
dESiGNar a servidora NaTalia loUrENÇa SodrÉ, Matrícula nº. 
57221721, para responder pela direção do cENTro dE rEEdUcaÇÃo fE-
MiNiNo - crf, no período de 02 de fevereiro de 2022 a 11 de fevereiro de 
2022, em substituição da titular Érica da SilVa dE SoUSa, Matrícula nº 
57216569 que estará em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 754052
traNsFerÊNcia de FÉrias
Portaria Nº 077/22-dGP.seaP, de 25/01/22
TraNSfErir por necessidade de serviço, de 01/02/22 a 01/03/22 para 
01/07/22 a 30/07/22, o período de gozo das férias da servidora lEila 
MarTiNS dE SoUSa, concedida através da PorTaria Nº 002/22-dGP/
SEaP, de 03/01/22, publicada no doE nº 34.822, de 06/01/22.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 753965

.

.

oUtras MatÉrias
.

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº. 004/2021 – seaP/Pa
aViso de reaLiZaÇÃo de diLiGÊNcias
(JULGaMeNto de ProPostas de PreÇos)
a comissão Permanente de licitação, nos autos do processo de coNcor-
rÊNcia PÚBlica Nº 004/2021- SEaP/Pa, processo 2021/208064, que tem 
como objeto a reforma das Unidades Penitenciárias do Presídio Estadual 
Metropolitano i – PEM i, Presídio Estadual Metropolitano ii – PEM ii e 
centro de recuperação Penitenciário do Pará ii – crPP ii, localizados nos 
municípios de Marituba e Santa izabel do Pará – Pa, sob - regime de em-
preitada global. com base na análise dos recursos das propostas de preços 
e planilhas apresentadas, subsidiada pela manifestação da coordenadoria 
de Engenharia e arquitetura – cEar.
Considerando a jurisprudência pacífica do TCU e doutrina abalizada, cujo 
entendimento é de que a planilha de custos e formação de preços possui 
caráter acessório, subsidiário, numa licitação em que, destaca-se, a avalia-
ção das propostas é pelo critério de menor preço.
considerando o disposto no art. 43, §3º, da lei no 8.666/93, incluído no 
item 7.5 do Edital, redige a possibilidade da comissão licitante, em qual-
quer fase da licitação, promover diligência cujo objetivo é esclarecer ou 
complementar o certame, não podendo, todavia, incluir, posteriormente, 
documentação que já deveria constar.
considerando que os erros formais e materiais de fácil constatação na 
planilha de custos são passíveis de correção, desde que, em conformidade 
com a lei Nº 8.666/93 e os entendimentos exarados pelo TcU, não provo-
que alteração no valor global da proposta e mantenha sua exequibilidade.
rESolVE:
divulgar o resultado da análise dos recursos do julgamentos das propos-
tas, conforme relatório, em síntese:
Lote 1 - reforma da Unidade Penitenciária do Presídio estadual Me-
tropolitano i – PeM i

Empresa Preço (r$) Situação
aSa coNSTrUÇÕES lTda 2.893.342,47 Em inconformidade técnica

ESTrUTUral coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli 3.047.131,69 Em inconformidade técnica
aoKi & SoUZa ENGENHaria lTda 3.063.786,40 Em inconformidade técnica

iNoVarE EMPrEENdiMENToS, coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda 3.122.718,18 Em conformidade técnica

Lote 2 - reforma da Unidade Penitenciária do Presídio estadual Me-
tropolitano ii – PeM ii

EMPrESa PrEÇo (r$) Situação
aSa coNSTrUÇÕES lTda 1.957.136,00 Em inconformidade técnica

ESTrUTUral coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli 2.057.121,55 Em inconformidade técnica
iNoVarE EMPrEENdiMENToS, coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda 2.261.136,21 Em conformidade técnica

MMdJESUS coNSTrUTora E SErViÇoS lTda – EPP 2.170.033,26 Em inconformidade técnica

Lote 3 - reforma da Unidade Penitenciária do centro de recupera-
ção Penitenciário do Pará ii – crPP ii

EMPrESa PrEÇo (r$) Situação
aSa coNSTrUÇÕES lTda 1.210.546,99 Em inconformidade técnica

ESTrUTUral coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli 1.257.471,30 Em inconformidade técnica
iNoVarE EMPrEENdiMENToS, coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda 1.305.410,18 Em conformidade técnica

MMdJESUS coNSTrUTora E SErViÇoS lTda – EPP 1.334.060,74 Em inconformidade técnica

convocar as empresas que apresentaram falhas ou vícios sanáveis para 
que procedam as devidas correções, sem que haja majoração do preço 
ofertado, para posterior verificação de exequibilidade de proposta, sob 
pena de desclassificação em caso de não apresentação ou saneamento.
Prazo máximo para recebimento das propostas e planilhas corrigidas:
31/01/2022, até às 16h00min (Horário de Brasília).
os envelopes com as propostas e planilhas deverão ser entregues na sala 
da cPl, situada na rua dos Tamoios 1592, 2º andar, Bairro Batista cam-
pos, Belém/Pa.
informo que o resultado deste julgamento, na íntegra, foi disponibilizado, 
via correio eletrônico informado em ata de sessão pública pelos licitantes, 
podendo, também, ser acessado na http://www.compraspara.pa.gov.br/ 
ou ser solicitado cópia nesta SEaP.
Belém-Pa, 26 de janeiro de 2022.
Nícolas Pinto alves
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 754207
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº 088/2022 – dGP.seaP  
BeLÉM/Pa, 26 de JaNeiro de 2022.
Nome: cHarlES aNdradE SEVEriNo, Matrícula nº 54188786/1 cargo: 
agente Penitenciário.
assunto: licença Paternidade
Período: 17/01/2022 a 05/02/2022.

Protocolo: 754064
LiceNÇa NoJo
Portaria Nº 089/2022 – dGP.seaP 
BeLÉM/Pa, 26 de JaNeiro de 2022.
Nome: lUaN PalHa da cUNHa, Matrícula nº 5908941/3; cargo: agente 
Penitenciário
assunto: licença Nojo.
Período: 11/01/2022 a 18/01/2022

Protocolo: 754061
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.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

a comissão designada pela Portaria 377/2021-secULt, em cumpri-
mento ao item 4, 4.6, do Edital 005/2021: Artistas, Profissionais e Fazedo-
res de cultura, divulga a relação dos candidatos habilitados em dezembro 
de 2021, conforme lista abaixo:

Nome linguagem cPf/cNPJ

1.  alEXrodriGUEScaValcaNTE fotógrafo 03576055274

2.  antônio carlos Martins Braga Kareca 
Brag

Espetáculos artísticos com até 3 artistas em cena
121.826.132-34

Espetáculos artísticos 4 com até 6 artistas em cena

3.  augusto césar Miranda Nunes Produtor 530.387.202-59

4.  augusto césar Miranda Nunes - Gutu-
nes Produções Produtor 34.384.416/0001-72

5.  EdiNÉa do carMo SMiTH Grupos culturais tradicionais 236.878.602-30

6.  grupo de teatro palha Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena 04.731.147/0001-02

7.  Manoel domingos da conceição 
dos Santos Ministrante ou Instrutor(a) de CURSO ou Oficina 810.151.432-53

8.  Marcus Vinícius Gomes Silva Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina 025581212-43

9.  Paulo roberto Santana furtado Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina 048.117.202-53

10. ruthléa lima Medeiros Galvão – ban-
da Jones Vega e os astronautas Espetáculos artísticos 4 com até 6 artistas em cena 042.692.308-19

11. Silvio do Nascimento Barbosa Ministrante ou Instrutor(a) DE CURSO ou Oficina 650.423.012-91

12. TÂNia criSTiNa doS SaNToS 
SaNTaNa Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina 228.418.492-87

Protocolo: 753988

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 08 /2022 – GaPres de 24 de janeiro de 2022.
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º coNSTiTUir corpo Técnico de avaliação de amostras dos lotes de 
Gráfica e Alimentação do Pregão Eletrônico nº 14/2021, SRP Nº 07/2021.
art. 2º. o corpo Tecnico terá os seguintes membros:
Pedro Henrique cardoso Braz – Mat.5899706 ( Presidente)
Nilton Pereira carvalho - Mat. 5705878 ( equipe de apoio)
Wellyngton augusto coelho da Silva – Mat. 5962097 (equipe de apoio)
Marcelo dos Santos carmo – Mat. 5888124 (equipe de apoio)
art. 3º. revogam-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 754086

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

errata
.

Portaria N.° 43/2022 – secoM, 24 de janeiro de 2022, Publicada 
no doE n° 34.844 de 26 de janeiro de 2022.
onde se lê: 2 ½ (duas diárias e meia)
Leia-se: 1 ½ (uma diária e meia)

Protocolo: 754188

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Nº coNtrato:01/2022
ProcESSo N°: 2022/13166
objeto: Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial.
Vigência:20/01/2022 a 19/07/2022.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE coMUNicaÇÃo
cNPJ: 05.575.916/0001-93
coNTraTado: BElÉM rio SEGUraNÇa lTda
cNPJ N°: 17.433.496/0001-90
Valor Mensal estimado: r$ 49.960,00 (quarenta e nove mil, novecentos e 
sessenta reais)
funcional Programática: 24.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas
Elemento de despesa: 33903700– locação de Mão de obra
33903703- Vigilância ostensiva.
fonte: 0101 recursos ordinários
Belém (Pa), 27 de janeiro de 2022.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira.
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 754287

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato
coNtrato: 02/2020
daTa dE aSSiNaTUra: 21/01/2022
ViGÊNcia: 23/01/2022 a 22/01/2023
OBJETO: O Presente Termo Aditivo tem como finalidade o aditamento do 
contrato nº 02/2020, que trata da prestação de serviço continuados com 
mão de obra exclusiva de auxiliar administrativo i, mensageiro e recepcio-
nista, para prorrogação do prazo de vigência.
EXErcÍcio: 2022
funcional Programática: 24.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas
Elemento de despesa: 339037 – locação de Mão-de-obra
fonte: 0101 recursos ordinários
coNTraTada: liMPar liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda.
ENdErEÇo: av. José Marcelino de oliveira, Pass. Bom Jardim nº 02 – cEN-
Tro – ananindeua-Pa.
Belém (Pa), 27 de janeiro de 2022.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira.
Secretária de Estado de comunicação.

Protocolo: 754268

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 023/2022 – FUNteLPa
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão - fUNTElPa, no uso 
de suas atribuições legais, de conformidade com o art. 67, caput, da lei n. 
8.666/93, rESolVE:
art. 1° - dESiGNar o(a) servidor(a) daniela Maria Tavares roumie, matrí-
cula funcional nº. 5947519/1 e o(a) servidor(a) Efraim Manasses Pinheiro, 
matrícula funcional nº. 182540/2 para atuar como fiscal e suplente de 
fiscal do Contrato 033/2016, PROCESSO N. º 2019/72485 firmado entre 
a fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa e a empresa claro 
BraSil S.a, inscrita no cNPJ n° 40.432.544/0001-47, para coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE TElEfoNia fiXa coMUTada 
(STfc).
art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, podendo 
ser revogada a qualquer tempo a critério da autoridade competente.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 754225
Portaria N° 022/2022 – FUNteLPa
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão - fUNTElPa, no uso 
de suas atribuições legais, de conformidade com o art. 67, caput, da lei n. 
8.666/93, rESolVE:
art. 1° - dESiGNar o(a) servidor(a) antônio Jorge da Silva cardoso, 
matrícula funcional nº. 7003951/1 e o(a) servidor(a) daniela Maria Ta-
vares Roumie, matrícula funcional nº. 5947519/1 para atuar como fiscal 
e suplente de fiscal do Contrato 018/2021, PROCESSO N. º 2021/630839 
firmado entre a Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA e a em-
presa r MaSTEr coMÉrcio dE aliMENToS EirEli, inscrita no cNPJ n° 
26.892.930/0001-90, para contratação de Empresa para fornecimento de 
1.500 (mil e quinhentas) unidades de áGUa MiNEral NaTUral SEM GáS 
e embalada em garrafões de coloração azul, transparentes de polipropileno 
ou policarbonato com 20 (vinte) litros, conforme especificações do INME-
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Tro e coModaTo dE VaSilHaMENTo.
art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, podendo 
ser revogada a qualquer tempo a critério da autoridade competente.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 754222
Portaria N° 024/2022 – FUNteLPa
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão - fUNTElPa, no uso 
de suas atribuições legais, de conformidade com o art. 67, caput, da lei n. 
8.666/93, rESolVE:
art. 1° - dESiGNar o(a) servidor(a) daniela Maria Tavares roumie, ma-
trícula funcional nº. 5947519/1 e o(a) servidor(a) antônio Jorge da Silva 
Cardoso, matrícula funcional nº. 7003951/1 para atuar como fiscal e su-
plente de fiscal do Contrato 042/2020, PROCESSO N. º 2020/54570 firma-
do entre a fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa e a empresa 
ciNco ESTrElaS TraNSPorTES E loGiSTica lTda, inscrita no cNPJ n° 
03.557.312/0001-99, para SErViÇoS EVENTUaiS dE TraNSPorTE ro-
doViário dE carGaS (EQUiPaMENToS dE TV E rádio E dEMaiS NEcES-
SidadES dESTa fUNdaÇÃo), EM ÂMBiTo NacioNal, Para aTENdEr aS 
dEMaNdaS da fUNTElPa.
art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, podendo 
ser revogada a qualquer tempo a critério da autoridade competente.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 754229
Portaria N° 021/2022 – FUNteLPa
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão - fUNTElPa, no uso 
de suas atribuições legais, de conformidade com o art. 67, caput, da lei n. 
8.666/93, rESolVE:
art. 1° - dESiGNar o(a) servidor(a) daniela Maria Tavares roumie, matrí-
cula funcional nº. 5947519/1 e o(a) servidor(a) Efraim Manasses Pinheiro, 
matrícula funcional nº. 182540/2 para atuar como fiscal e suplente de 
fiscal do Contrato 001/2021, PROCESSO N. º 2021/62090 firmado entre 
a fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa e a empresa claro 
BraSil S.a, inscrita no cNPJ n° 40.432.544/0001-47, para coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE TElEfoNia MÓVEl PESSoal 
(SMP) iNclUiNdo ModENS iNTErNET BaNda larGa 4G coM fraNQUia 
dE 20GB.
art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, podendo 
ser revogada a qualquer tempo a critério da autoridade competente.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 754231

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 11/2022, de 20 de JaNeiro de 2022, que 
trata da coNcESSÃo dE diáriaS, do servidor, publicada em doE 34.841 
de 24 de Janeiro de 2022:
oNde se LÊ:
no período de 24/01 a 01/02/2022
LÊ-se:
no período de 31/01 a 08/02/2022

Protocolo: 753952
errata da Portaria Nº 11/2022, de 20 de JaNeiro de 2022, que 
trata da coNcESSÃo dE diáriaS, do servidor, publicada em doE 34.841 
de 24 de Janeiro de 2022:
oNde se LÊ:
no período de 24/01 a 01/02/2022
LÊ-se:
no período de 31/01 a 08/02/2022

Protocolo: 753953
errata da Portaria Nº 07/2022, de 20 de JaNeiro de 2022, que 
trata da coNcESSÃo dE diáriaS, do servidor, publicada em doE 34.839 
de 21 de Janeiro de 2022:
oNde se LÊ:
no período de 24/01 a 01/02/2022
LÊ-se:
no período de 31/01 a 08/02/2022

Protocolo: 753955
errata da Portaria Nº 12/2022, de 20 de JaNeiro de 2022, que 
trata da coNcESSÃo dE diáriaS, do servidor, publicada em doE 34.841 
de 24 de Janeiro de 2022:
oNde se LÊ:
no período de 24/01 a 01/02/2022
LÊ-se:
no período de 31/01 a 08/02/2022

Protocolo: 753950

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 001/2022
coNtrato Nº 003/2021
ProcESSo Nº 2021/142993
iNEXiGiBilidadE Nº 001/2021
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de 
vigência do contrato original n. º 003/2021 pelo período de 12 (doze) 

meses, a contar de 11 de fevereiro de 2022 a 11 de fevereiro de 2023.
fundamento legal: art. 57, ii da lei nº. 8.666/93;
data de assinatura: 24/01/2022
data de vigência: 11/02/2022 a 11/02/2023
Valor Global: r$ 3.134.208,00 (três milhões cento e trinta e quatro mil 
duzentos e oito reais)
dotação orçamentária:
funcional: 65.201.24.813.1499.8795
Elemento: 33.90.39
fonte: 0101
Pi: 103cParaZao
contratado: fEdEraÇÃo ParaENSE dE fUTEBol – fPf.
cNPJ: 04.822.151/0001-86
Endereço: rua Paes de Sousa, n.º 424 - Guamá
cEP:66075-030 - Belém/Pa
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 754233

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 024/2021
ProcESSo Nº 2021/957338
a fundação Paraense de radiodifusão-fUNTElPa, representado pelo seu 
Presidente, no uso de suas atribuições legais, amparado pelos incisos iV 
e V do art. 13 do decreto Estadual n.º 534/2020, combinado com o art. 
45 do mesmo diploma legal. após apreciação do recurso impetrado pela 
empresa aUad corrEa EQUiPaMENToS ElETrÔNicoS lTda, as contrar-
razões da empresa SUPErior TEcNoloGia EM radiodifUSÃo lTda, 
bem como a resposta do Pregoeiro ao recurso administrativo, acompa-
nho o posicionamento do pregoeiro, nos termos das competências a mim 
conferidas, e com base nas informações constantes no processo licitatório 
resolvo adJUdicar/HoMoloGar a licitação na modalidade Pregão Ele-
trônico nº 024/2021, objetivando a contratação de pessoa jurídica para o 
fornecimento de  01 (um) TraNSMiSSor dE fM dE 10 KW, BaNda larGa, 
devidamente aprovado por parecer jurídico juntado aos autos do proces-
so e de acordo com o que dispõe o artigo 43, inciso Vi da lei federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, o objeto acima identificado à 
empresa: SUPErior TEcNoloGia EM radiodifUSÃo lTda, cNPJ/cPf: 
05.799.928/0001-00, com o valor global de r$ 239.800,00 (duzentos e 
trinta e nove mil e oitocentos reais).
Belém, 26 de janeiro de 2022.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 754065

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N.° 014/2022, de 26 de JaNeiro de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 01/2022 – daf/fUNTElPa 
de solicitação de Suprimento de fundos, contido nos autos do Processo 
2022/92962, de 25/01/2022.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor EBErSoN rodriGUES 
dE aSSiS, ocupante do cargo em comissão de aSSiSTENTE ii, matrícula 
54196977/6, no valor de r$ 3.000,00 (três mil reais), obedecendo a se-
guinte classificação orçamentária:

categoria de Gasto consumo Serviço Pessoa Jurídica

Elemento de despesa 339030 339039

Valor por elemento 2.000,00 1.000,00

fonte de recurso 0101 -

ToTal r$ 3.000,00

ação 231.451 MaNUTENÇÃo dE ÓrGÃoS PÚBlicoS

ii - determinar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação do Suprimento 
de fundos conforme decreto 1180, de 12 de agosto de 2008 que tem como 
objetivo de atender despesas extraordinárias ou urgentes de pequeno vul-
to, que exijam pronto pagamento em espécie, como também determina 
prazo para prestação de contas.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 754096
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.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

LiceNÇa Para cUrso
.

coNcessÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 000408 - 2022 - saGeP de 25/01/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE doUTorado EM 
GEoGrafia, Na UNiVErSidadE fEdEral da BaHia, No PErÍodo dE 
24/01/2022 À 31/01/2025, ao SErVidor JoSÉ MarcElo aNdradE fEr-
rEira, MaTrÍcUla Nº 57223441-1, ProfESSor claSSE i, loTado No 
(a) EE dEodoro dE MENdoNÇa, No MUNicÍPio dE BElÉM.

Protocolo: 754011

.

.

errata
.

errata da Publicação Protocolo nº 750898
ato: Portaria Nº 006/2022-cPsP
onde se lê: Término de vínculo: 05/11/2022
Leia-se: Término de vínculo: 05/01/2022
Publicado no doE: 34.830 de 14/01/2022
Órgao: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcacao

Protocolo: 754208

.

.

coNtrato
.

contrato: 006/2022
objeto do contrato: locação de imóvel urbano situado na avenida sena-
dor lemos, Passagem São Marcos, nº 163, bairro: Telégrafo, para funcio-
namento da EEEf Padre Marcos, da Secretaria de Estado de Educação/
SEdUc.
dispensa de licitação nº 001/2022-Nlic/SEdUc
Valor Total do contrato: r$ 46.656,00
dotação orçamentária:
fonte: 0104 Produto: 2227 – funcional Programática: 16.101.12.361.1509 
– Projeto atividade: 8904. – Natureza de despesa: 3390.36.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné – Belém/Pa.
locador: José Tavares dos reis, cPf: 086.870.722-87, residente e domi-
ciliado na Passagem Padre Marcos, nº 177, bairro coqueiro, cEP: 66.113-
170 - Belém/Pa.
data de assinatura: 26/01/2022
Vigência: 26/01/2022 a 26/01/2023.
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 754174

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

termo aditivo: 5
convênio: 200/2018
objeto do convênio: reforma e ampliação da EEEfM. Presidente Tancredo 
Neves
Objeto do Aditivo: Visando o Acréscimo financeiro no Valor Total de R$ 
381.082,36 (trezentos e oitenta e um mil, oitenta e dois reais e trinta e 
seis centavos) de aproximadamente a 10,06% do valor do convênio ori-
ginal, justificado pelos serviços adicionais de acordo com nota técnica ao 
processo.
dotação orçamentária:
* fonte: 0102007315 Produto: 3008 ação: 247715 funcional Programá-
tica: 16.101.12.122.1509 Projeto/atividade: 7674 Natureza da despesa: 
4440.42
Partes:
concedente: Secretaria de Estado de Educação, cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
convenente: MUNicÍPio dE PlacaS, com cNPJ nº 01.611.858/0001-55, 
com sede na rua olavo Bilac, s/n, cEP: 68.138-000, Placas/Pa.
data de assinatura: 24/01/2022
Vigência: a partir da data de sua assinatura
ordenador: Elieth de fátima Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 754172

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo/sedUc
a SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS-SaGEP/SEdUc NoTifi-
ca o servidor SaNdoVal daMaScENo NUNES, matrícula 758841/1, cargo 
Vigia, lotado na Secretaria Estadual de Educação, ou seu representante le-

gal, a comparecer a ccMP/SaGEP/SEdUc, na Sede da SEdUc, sito na ro-
dovia augusto Montenegro, Km 10, Belém, no prazo máximo de 07(sete) 
dias úteis, a contar da data de publicação deste Edital, a fim de tratar as-
sunto referente ao processo de aposentadoria 2020/592465 (documentes 
pedentes: rG/cPf e comprovante de residencia legiveis (cópias conferidas 
com originais), declaração de
afastamento (com a data correta), Termo de opção pela regra aposenta-
doria (opção correta), Termo de renuncia licença/ferias. e, para que não 
alegue desconhecimento este Edital será publicado na forma da lei nº 
5.810/94 (regime Jurídico único).
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas/SaGE

Protocolo: 753990

.

.

oUtras MatÉrias
.

reVoGar
Portaria Nº.:000339 /2022 de 20/01/2022
de acordo co o processo nº 2021/68607, de aposentadoria
rEVoGar, a contar de 01/11/2021, a cessão para Prefeitura Municipal de 
São Sebastião da Boa Vista, da servidora Maria creuza Socorro Pinhei-
ro castilho, matrícula nº 253723/1, Professor assistente Pa-a, concedida 
através da Portaria col. nº 000200/2011 de 01/03/2011, sem ônus para 
o órgão de origem, por conta do processo de municipalização do ensino 
fundamental
aProVaÇÃo escaLa de FÉrias
Portaria Nº.:016/2022 de 21/01/2022
Nome:iZaUra fEliZardo dE aBrEU
Matrícula:57215459/1Período:01/03/22 à 30/03/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.aloisio chaves/concordia
Portaria Nº.:018/2022 de 21/01/2022
Nome:BErNardo fErrEira da SilVa
Matrícula:57215356/1Período:01/03/22 à 30/03/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.d.Mario de Miranda V. Boas/Bujaru
Portaria Nº.:019/2022 de 21/01/2022
Nome:clEiciaNE SilVa da SilVa
Matrícula:57216403/1Período:01/03/22 à 30/03/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.d.Mario de Miranda V. Boas/Bujaru
Portaria Nº.:020/2022 de 21/01/2022
Nome:EroNN lEal cUNHa
Matrícula:57215254/1Período:01/03/22 à 30/03/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.d.Mario de Miranda V. Boas/Bujaru
Portaria Nº.:021/2022 de 21/01/2022
Nome: lEidiaNE laMEira dE aZEVEdo
Matrícula:57215381/1Período:01/03/22 à 30/03/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.d.Mario de Miranda V. Boas/Bujaru
Portaria Nº.:024/2022 de 24/01/2022
Nome: EdUardo GoMES MENEZES
Matrícula:57217150/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.d.Mario de Miranda V. Boas/Bujaru
Portaria Nº.:012/2022 de 13/01/2022
Nome:fáBio daS NEVES NUNES
Matrícula:57213145/2Período:01/03/22 à 30/03/22Exercício:2022
Unidade:EE. o Pequeno Principe/Marabá
Portaria Nº.:017/2022 de 18/01/2022
Nome:ValdEÍrES MENdES da SilVa
Matrícula:54190996/1Período:01/03/22 à 14/04/22Exercício:2022
Unidade:EE.luzia Nunes fernandes/Marabá
Portaria Nº.:018/2022 de 20/01/2022
Nome: JOŚE DE RIBAMAR DE SOUZA ANDRADE
Matrícula:57200136/2Período:01/03/22 à 14/04/22Exercício:2018
Unidade:EEEM.Jonathas Pontes athias/Marabá
Portaria Nº.:016/2022 de 19/01/2022
Nome:raiMUNdo rodriGUES da SilVa
Matrícula:409669/1Período:21/03/22 à 19/04/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Santo antonio/alenquer
Portaria Nº.:000442/2022 de 26/01/2022
Nome:roSilEia do Socorro GUiMarÃES da SilVa
Matrícula:5467217/3Período:06/01/22 à 19/02/22Exercício:2021
Unidade:11ª UrE/Santa izabel do Pará
Portaria Nº.:113/2022 de 20/01/2022
Nome: lEilcE dE caSSia PaXiUBa SoarES
Matrícula: 55585550/2Período:20/01 à 18/02/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Profª Maria das Graças Escócio cerqueira-Sede/itaituba
Portaria Nº.:494/2021 de 26/08/2021
Nome: lUiZ Mario alMEida GoMES
Matrícula:57208638/1 Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EE Sislvestre carneiro/capanema
torNar seM eFeito
Portaria Nº.: 415/2022 de 25/01/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 010174/2021 de 29/12/2021, que de-
signou a servidora roSaNGEla do Socorro dE liMa PaZ, matricula nº 
55587673/2, Especialista em Educação, para responder pela diretor (GEd-
5) da 11ª UrE,Santa izabel do Pará, durante o impedimento do Titular, no 
período de 01/12/2021 a 14/01/2022.
Portaria Nº.:413 /2022 de 25/01/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 009503/2021 de 09/11/2021, que dis-
pensou a servidora KaTia HElENa PaES dE liMa, matrícula nº 5553296/2, 
Especialista em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EE de 
Educação Tecnológica anísio Teixeira/Belém
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Portaria Nº.:414 /2022 de 25/01/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 009504/2021 de 09/11/2021, que de-
signou a servidora KaTia HElENa PaES dE liMa, matrícula nº 5553296/2, 
Especialista em Educação,para responder interinamente pela função de Vi-
ce-diretor (GEd-2) da EEEfM rui Barbosa/Belém
Portaria Nº.:0074/2022 de 24/01/2022
Tornar sem efeito a Portaria col. nº 2439/1984 de 03/04/1984, que admi-
tiu, em relação a Servidora Maria coNcEiÇÃo da coSTa BraNdÃo, ma-
trícula nº 6022260/026, para exercer a função de Professor não Titulado 
Ref. I, para fins de regularização Funcional.
Portaria Nº.:0073 /2022 de 24/01/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº col. nº 253-B/1991 de 11/03/1991, que 
admitiu,em relação a Servidora MarlENE fariaS GalVÃo, matrícula nº 
6310249/012, para exercer a função de Merendeira, para fins de regulari-
zação funcional.
Portaria Nº.:000441/2022 de 26/01/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 10071/2021 de 21/12/2021, que conce-
deu férias, no período de 01/12/2021 a 14/01/2022, a servidora roSilEia 
do Socorro GUiMarÃES da SilVa , matrícula nº 5467217/3, Espec. em 
Educação, lotada na 11ª UrE/Santa izabel do Pará, referente ao exercício 
de 2021, para fins de regularização funcional.
errata
errata da Portaria Nº.:000396/2022 de 24/01/2022
Nome: GiSEllE BorGES alVES
onde se lê:Matrícula nº 57207291/
Leia-se:Matrícula nº 57207291/2
Publicada no Diário Oficial nº. 34.844 de 26/01/2022
errata da Portaria Nº.:07/2022 de 12/01/2022
Nome:liNdoMar PErEira dE SoUSa
onde se lê:Período:02/03/22 à 15/04/22 (45)dias
Leia-se:Período:02/03/22 à 31/03/22(30)dias
Publicada no Diário Oficial nº. 34.844 de 26/01/2022

Protocolo: 754228
Portaria Nº 04, de 26 de JaNeiro de 2022.
a SEcrETária dE ESTado dE EdUcaÇÃo, no uso das atribuições previs-
tas no art. 138, parágrafo único, i e V, da constituição do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a grande importância de todos os servidores, tanto de 
magistério, quanto de apoio administrativo da Secretaria de Estado de 
Educação para o desenvolvimento das atividades escolares na rede pública 
estadual de ensino;
coNSidEraNdo que a melhoria nos índices educacionais e do serviço pú-
blico de educação prestado aos alunos e à comunidade escolar pressupõem 
a valorização de todos os trabalhadores diariamente envolvidos e compro-
metidos com o seu desenvolvimento;
rESolVE:
art. 1º instituir Grupo de Trabalho com o objetivo de apresentar proposi-
ções visando a implementação do Plano de cargos, carreira e remunera-
ção dos servidores da Secretaria de Estado de Educação não abrangidos 
pela lei nº. 7.442, de 2 de julho de 2010.
art. 2º designar os servidores abaixo relacionados, para compor o Grupo 
de Trabalho:
i - como membros titulares, sob a coordenação do primeiro:
Edward  luiz  alves  reis, Matricula  nº  57212644/1, cargo/função: Téc-
nico em Gestão Pública - Economista;
Euller adriano Queiroz lima, Matrícula nº 57232079/1, cargo/função: Téc-
nico em Gestão Pública - Economista
aucélia  Maria  da cunha oliveira, Matrícula  nº 454273/1, cargo/função: 
assistente administrativo;
Mário  dos  Santos  Pinto, Matrícula  nº  57213116/1, cargo/função: Téc-
nico em Gestão de infraestrutura - Engenheiro civil;
Sidney Pantoja almeida, Matrícula nº 57217213/1, cargo/função: assis-
tente administrativo;
Bruno Henrique alves Salomão, Matrícula nº. 5888090/2, cargo/função: 
Procurador do Estado;
Norberto ferreira cardoso Júnior, Matrícula nº. 57213450, cargo/função: 
assistente administrativo.
ronaldo oliveira, representante do SiNTEP;
- Mauro Borges, representante do SiNTEP;
- José Matheus rocha da costa ferreira, representante do SiNTEP;
ii- como membros suplentes:
luzia angelina Nunes Tenório, Matrícula nº 941816/1, cargo/função: Téc-
nica em Gestão Pública - Economista;
Max  charles  leal  fragoso,  Matricula  nº  5902674/1, cargo/função: 
Técnico em Gestão Pública - Psicólogo;
Hellen cristina de Sousa araújo, Matrícula nº 57212565/1, cargo/função: 
auxiliar operacional;
daniele  lima  da  rocha, Matricula  nº  57221027, cargo/função: Técnico 
em Gestão de infraestrutura - Engenheira civil;
raimundo Marcelo lobato Pantoja, Matrícula  nº 57214224/1, cargo/fun-
ção: Escrevente datilografo referência iii.
Parágrafo único. Na ausência de qualquer dos membros definidos nas alí-
neas a, b, c, d, e, do inciso i, ocorrerá substituição automática por um dos 
membros do inciso II, na ordem definida.
art. 3º os trabalhos da comissão terão duração de até 45 dias, a contar 
da data da publicação desta Portaria, podendo ser prorrogados por igual 
período.
art. 4º a participação no grupo de trabalho não acarretará qualquer au-
mento de despesa, em atendimento ao art. 2º, V do decreto nº. 955, de 
12 de agosto de 2020.
art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EliETH dE fáTiMa da SilVa BraGa
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 754349

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

coMitÊ de Ética eM PesQUisa do NÚcLeo de ForMaÇÃo iNdÍ-
GeNa da UePa
e-Potocolo: 2022/69475
Portaria N° 196/22, de 25 de janeiro de 2022
art. 1º - dESiGNar, os membros abaixo relacionados, para comporem o 
coMiTÊ dE ÉTica EM PESQUiSa do NÚclEo dE forMaÇÃo iNdÍGENa 
da UNiVErSidadE do ESTado do Pará.
coordENador
EliETE dE JESUS BararUa SolaNo
VicE-coordENador
MESSiaS fUrTado da SilVa
MEMBroS TiTUlarES
aNa lidia NaUar PaNToJa
EliETE dE JESUS BararUá SolaNo
JoElMa criSTiNa ParENTE MoNTEiro alENcar
Marcia ViEira da SilVa caMBEBa
MESSiaS fUrTado da SilVa
PETroNio laUro TEiXEira PoTiGUar JUNior
VaNJa da cUNHa BEZErra
iZa Maria caSTro doS SaNToS (rEPrESENTaNTE doS USUarioS)
MEMBroS SUPlENTES
PEPKraKTE JaKUKrEiKaPiTi roNorE KoNXarTi
VaNdErlUcia da SilVa PoNTES
coNSUlTorES ad Hoc
aNa SUEllY arrUda caMara caBral
GErSEM JoSE doS SaNToS lUciaNo
art. 2º – Fica reVoGada a Portaria N° 1484/20, de 05.08.2020, 
publicada no doe n 34.307 de 11.08.2020.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 754103
rescisÃo coNtratUaL.
e-Potocolo: 2021/1089640
Portaria N° 194/22, de 25 de Janeiro de 2022.
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) KETlYN diaS Will, id. funcional nº 
5944331/ 1, cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado(a) no(a) caMPUS 
dE MaraBa, a contar de 17.01.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 754104
ProrroGaÇÃo de coMissÃo de siNdicÂNcia
e-Potocolo: 2021/1428667
Portaria N° 199/22, de 25 de janeiro de 2022.
ProrroGar, por 60(sessenta) dias os trabalhos da coMiSSÃo dE SiNdi-
cÂNcia, para apurar os fatos supramencionados, composta dos seguintes 
servidores;
PrESidENTE id. fUNcioNal  carGo
diEGo airES da SilVa  5905479/ 1 ProfESSor aSSiSTENTE
SEcrETária
liNa roSa NEVES rodriGUES cardoSo 5817595/ 1  aGENTE adMiNiS-
TraTiVo c
MEMBroS
faBiaNo dE oliVEira BriNGEl  54191681/ 3 ProfESSor aSSiSTENTE
MarY EliZaBETH dE SaNTaNa  2060779/ 2  ProfESSor TiTUlar.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 754106
reMoÇÃo de serVidor
e-Potocolo: 2021/1467554
Portaria N° 201/22, de 25 de janeiro de 2022.
rEMoVEr, pró-tempore, o(a) servidor(a) lUElY oliVEira da SilVa, id. 
funcional n° 55590180/ 3, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, do campus 
de Marabá, para o dEParTaMENTo dE ciÊNciaS NaTUraiS, no período de 
01.06.2021 a 31.05.2023.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 754110
eXoNeraÇÃo de carGo eM coMissÃo a Pedido
e-Potocolo: c2022/75617
Portaria N° 208/22, de 26 de Janeiro de 2022.
EXoNErar, a pedido, o(a) servidor(a) aNdErSoN roBErTo caSTro 
aMaZoNaS, id. funcional nº 5939994/ 2, do cargo em comissão de coor-
denador de Serviço de Processamento de dados e Suporte de Equipamen-
tos do ccBS GEP-daS-011.2,a contar do dia 19/01/2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 754117
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aUtoriZaÇÃo de aFastaMeNto de serVidor.
e-Potocolo: 2022/31469
Portaria N° 197/22, de 25 de janeiro de 2022.
aUToriZar, o afastamento do servidor MadSoN alaN rocHa dE SoUSa, 
id. funcional nº 5920054/ 1, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado no 
campus de Paragominas, para participar de agenda de campo do projeto 
“Uso de secador solar e qualidade da madeira para artesanato”, aprova-
do pelo instituto de desenvolvimento Sustentável Mamirauá (organização 
Social fomentada e supervisionada pelo Ministério da ciência, Tecnologia 
e inovações) no EdiTal N. 002/2021 - ProGraMa aMaZÔNidaS da fun-
dação de amparo à Pesquisa do Estado do amazonas, no período de 17 a 
22/01/2022, na cidade de Tefé/aM, sem ônus para UEPa.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 754116
NoMeaÇÃo de doceNte aProVado eM coNcUrso PÚBLico- 
editaL Nº 074/2019.
e-Potocolo: 2020/934063
Portaria N° 203/22, de 25 de janeiro de 2022
NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títulos, 
lEif EricKSSoN NUNES GrUNEWald, para exercer o cargo de ProfES-
Sor aUXiliar i - 40H, na área de conhecimento ciÊNciaS SociaiS (So-
cioloGia, aNTroPoloGia E ciÊNciaS PolÍTicaS), lotado(a) no caM-
PUS dE iGaraPÉ- aÇU / dfcS.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 754112

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

deterMiNar LiceNÇa PrÊMio.
e-Potocolo: 2021/1426161
Portaria N° 202/22, de 25 de Janeiro de 2022.
dETErMiNar ao(a) servidor(a) aldEcira dUarTE NaSciMENTo PaiVa, 
id. funcional nº 2009307/ 1,cargo de aSSiSTENTE dE iNforMaTica, lo-
tado(a) no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS i, goze de 
30(Trinta) dias restantes de licença Prêmio, concedido pela PorTaria Nº 
1916, de 28.05.2019, referente ao triênio de 16.03.2013 a 15.03.2016, no 
período de 02.02.2022 a 03.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 754108
LiceNÇa PrÊMio
e-Potocolo: 2021/1382145
Portaria N° 195/22, de 25 de Janeiro de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) roSiNEidE da SilVa BENTES, id. funcional 
nº 57193236/ 1,cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado(a) no(a) caM-
PUS dE SaNTarEM, goze de 60(sessenta) dias de licença Prêmio, refe-
rente ao triênios de 30.01.2017 a 29.01.2020 no período de 12.12.2021 
a 09.02.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará
e-Potocolo: 2021/1427277
Portaria N° 209/22, de 26 de Janeiro de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) EliZaBETE da SilVa fEiToSa, id. funcional 
nº 57205626/ 2,cargo de aUXiliar dE laBoraTÓrio, lotado(a) no(a) 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS i, goze de 30(trinta) dias 
de licença Prêmio, referente ao triênios de 28.01.2009 a 27.01.2012 no 
período de 03.03.2022 a 01.04.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 754097

.

.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de serVidor
e-Potocolo: 2022/22413
Portaria N° 215/22, de 26 de janeiro de 2022.
art. 1º - dESiGNar o servidor HiGSoN rodriGUES coElHo, id. funcio-
nal nº 57193315/ 1, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, como coordE-
Nador do ProJETo GESTÃo do ESPorTE UNiVErSiTário No ESTado 
do Pará: dESENVolViMENTo dE UM ModElo iNTEGrado E iNclUSiVo 
coM foco Na forMaÇÃo TÉcNica E ProfiSSioNal ESPorTiVa, consi-
derando o Termo de Cooperação Técnica e financeira entre UEPA e SECTEC, 
de protocolo de nº 740928, extrato de termo de execução descentralizada 
nº 011/2021, no período de 07/12/2021 a 06/12/2022.
art. 2º – ficaM rEVoGadaS as demais disposições em contrário.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 754192

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 204/2022, de 26 de janeiro de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: transportar material.

oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
NoME do SErVidor: coSME SaNToS dE SoUSa
id. fUNcioNal: 3187900/1
carGo: MoToriSTa
daTa iNicio: 17.01.2022
daTa TÉrMiNo: 18.01.2022
QUaNTidadE: 1,5 (uma e meia)
Portaria N° 205/2022, de 26 de janeiro de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: coNc. do araGUaia-Pa
NoME do SErVidor: ElEN MariaNa Maia liSBoa
id. fUNcioNal: 5958549/1
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
daTa iNicio: 20.02.2022
daTa TÉrMiNo: 23.03.2022
QUaNTidadE: 31,5 (trinta e uma e meia)
Portaria N° 206/2022, de 26 de janeiro de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: iGaraPÉ-aÇÚ/Pa
NoME do SErVidor: MarloN fErNaNdES fariaS
id. fUNcioNal: 5918815/2
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
daTa iNicio: 21.01.2022
daTa TÉrMiNo: 08.02.2022
QUaNTidadE: 18,5 (dezoito e meia)
Portaria N° 207/2022, de 26 de janeiro de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: caSTaNHal/Pa
NoME do SErVidor: carla caroliNa fErrEira MENESES
id. fUNcioNal: 5942069/1
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
daTa iNicio: 17.02.2022
daTa TÉrMiNo: 26.02.2022
QUaNTidadE: 4,5 (quatro e meia)
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 754066

.

.

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

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº01/2022/seaster
ProcESSo Nº 2022/20223
objeto: serviços continuados de agentes terceirizados - agente de Porta-
ria, para atender as necessidades da Secretaria e Unidades a ela vincula-
das, tanto na capital do Estado Belém do Pará, quanto nos Municípios de 
altamira, Marabá e Santarém.
dispensa de licitação nº 01/2022.
Vigência: 20/01/2022 à 19/07/2022
data da assinatura: 25/01/2021
Gestão/Unidade: 43.104/87101/430101
funcional Programática:08.241.1505.8865 / 08.244.1505.8860 / 
08122.1297.8338
fonte:0166006361 / 0107006361 / 01010066361
Elemento de despesa: 3390.37
Valor Global: 255.772,81
contratado: KaPa caPiTal lTda
cNPJ: 13.279.768/0001-98
Endereço: rod. Mario covas, loteamento Parque dos coqueiros, nº 17, 
Bairro do coqueiro, ananindeua/Pa
cEP: 67.115-000
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 754176

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº. 01/2022
ParTES: ESTado do Pará, por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE 
aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda - SEaSTEr, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 08.995.816/0001-04, situada na avenida Governa-
dor José Malcher, nº. 1018, Nazaré, cEP 66055-260, Belém, Pará, nes-
te ato representado por seu titular, Sr. iNocENcio rENaTo GaSPariM e 
KaPa caPiTal faciliTiES lTda, empresa de natureza pública, inscrita no 
cNPJ: 13.279.768/0001-98, estabelecida na rod. Mario covas, loteamen-
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to Parque dos coqueiros, nº 17, Bairro do coqueiro, ananindeua/Pa, cEP: 
67.115-000, representado por ocTaVio aUGUSTo da foNSEca PacHE-
co, brasileiro, casado, administrador, portadora da cédula de identidade 
nº 202181 SSP/aP, Órgão expedidor Pc/Pa, e do cPf/Mf nº 513.547.642-
34, residente e domiciliada nesta cidade de Belém do Pará.
oBJETo: serviços continuados de agentes terceirizados - agente de Porta-
ria, para atender as necessidades da Secretaria e Unidades a ela vincula-
das, tanto na capital do Estado Belém do Pará, quanto nos Municípios de 
altamira, Marabá e Santarém.
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, inciso iV da lei 8.666/1993, arts 4º e 
4º-a a 4º -i da lei nº 13.979/2020 e arts, 13 e § do decreto Estadual nº 
619/2020.
Valor GloBal: r$ 255.772,81 (duzentos e cinquenta e cinco mil, sete-
centos e setenta e dois reais, oitenta e um centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 43.104/87101/430101; 
funcional Programática: 43.104.08.241.1505.8865 / 08.244.1505.8860 / 
08.122.1297.8338; Natureza da despesa: 3390.37; fonte: 0166006361 / 
0107006361 / 01010066361;
ordENador rESPoNSáVEl: inocencio renato Gasparim.
daTa: 20/01/2022.
ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo EMPrE-
GO E RENDA, no uso de suas atribuições legais, resolve ratificar o Termo de 
dispensa de licitação nº. 01/2022, autorizando a contratação de empresa 
especializada serviços continuados de agentes terceirizados - agente de 
Portaria, para atender as necessidades da Secretaria e Unidades a ela vin-
culadas, tanto na capital do Estado Belém do Pará, quanto nos Municípios 
de altamira, Marabá e Santarém, com fundamento no disposto no art. 24, 
inciso iV da lei 8.666/1993, arts., 4º e 4º-a a 4º-i da lei nº 13.979/2020 
e arts, 13 e  § do Decreto Estadual nº 619/2020, a teor das justificativas e 
elementos constantes no Processo administrativo nº 2022/20223.
Belém, (Pa), 20/01/2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social TraBalHo EMPrEGo 
E rENda

Protocolo: 754303

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 44 de 25 de JaNeiro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o servidor, aNToNio cEZar rocHa rodriGUES da coSTa, 
Matricula nº 3225879/1, agente administrativo, lotado no ciic/daS/SEaS-
TEr, e o servidor MarlÚcia NEVES rodriGUES, Matricula nº 5906561/1, 
assistente administrativo, lotada no ciic/daS/SEaSTEr, para atuarem 
como fiscal Titular e suplente respectivamente do contrato administrativo 
n° 11/2022 celebrado com a empresa faGa diSTriBUiÇÃo EirEli, cujo 
objeto é a aquisição de Equipamentos de Tecnologia da informação, con-
forme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus 
anexos.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e
demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 25 de janeiro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 45 de 25 de JaNeiro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o servidor, aNToNio cEZar rocHa rodriGUES da coSTa, 
Matricula nº 3225879/1, agente administrativo, lotado no ciic/daS/SEaS-
TEr, e o servidor MarlÚcia NEVES rodriGUES, Matricula nº 5906561/1, 
assistente administrativo, lotada no ciic/daS/SEaSTEr, para atuarem 
como fiscal Titular e suplente respectivamente do contrato administra-
tivo n° 12/2022 celebrado com a empresa daNToN GaBriEl S. dE S. 
SilVa – ME, cujo objeto é a aquisição de Equipamentos de Tecnologia da 
informação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no edital e seus anexos.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 

de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 25 de janeiro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 43 de 25 de JaNeiro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o servidor, aNToNio cEZar rocHa rodriGUES da coSTa, 
Matricula nº 3225879/1, agente administrativo, lotado no ciic/daS/SEaS-
TEr, e o servidor MarlÚcia NEVES rodriGUES, Matricula nº 5906561/1, 
assistente administrativo, lotada no ciic/daS/SEaSTEr, para atuarem 
como fiscal Titular e suplente respectivamente do contrato administra-
tivo n° 10/2022 celebrado com a empresa c KoZar doS SaNToS iNfo 
ElETro, cujo objeto é a aquisição de Equipamentos de Tecnologia da in-
formação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
edital e seus anexos.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 25 de janeiro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 37 de 25 de JaNeiro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o servidor, cÉlio MErcÊS rodriGUES BaTiSTa, Matricula 
nº 5910655-1, lotado na Unidade Estadual de acolhimento Nosso lar So-
corro Gabriel, e o servidor carMEliTo rocHa do ESPÍriTo SaNTo, Matri-
cula nº 3193713-1, lotado na Unidade Estadual de acolhimento Nosso lar
Socorro Gabriel, para atuarem como fiscal Titular e suplente respectiva-
mente do contrato administrativo n° 04/2022 celebrado com a empresa 
coMErcial MoNTaNNa lTda, cujo objeto é a aquisição de Equipamentos 
de Proteção individual – EPi’s, conforme condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas no edital e seus anexos.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 25 de janeiro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 36 de 25 de JaNeiro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o servidor, cÉlio MErcÊS rodriGUES BaTiSTa, Matricula 
nº 5910655-1, lotado na Unidade Estadual de acolhimento Nosso lar So-
corro Gabriel, e o servidor carMEliTo rocHa do ESPÍriTo SaNTo, Matri-
cula nº 3193713-1, lotado na Unidade Estadual de acolhimento Nosso lar
Socorro Gabriel, para atuarem como fiscal Titular e suplente respectiva-
mente do contrato administrativo n° 03/2022 celebrado com a empresa 
radar coM dE ProdUToS Para SaÚdE E SEr EirEli, cujo objeto é a 
aquisição de Equipamentos de Proteção individual – EPi’s, conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 



74  diário oficial Nº 34.845 Quinta-feira, 27 DE JANEIRO DE 2022

870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 25 de janeiro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 38 de 25 de JaNeiro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o servidor, cÉlio MErcÊS rodriGUES BaTiSTa, Matricula 
nº 5910655-1, lotado na Unidade Estadual de acolhimento Nosso lar So-
corro Gabriel, e o servidor carMEliTo rocHa do ESPÍriTo SaNTo, Matri-
cula nº 3193713-1, lotado na Unidade Estadual de acolhimento Nosso lar
Socorro Gabriel, para atuarem como fiscal Titular e suplente respectiva-
mente do contrato administrativo n° 05/2022 celebrado com a empresa 
KaNia coMErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda, cujo objeto é a 
aquisição de Equipamentos de Proteção individual – EPi’s, conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 25 de janeiro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 35 de 25 de JaNeiro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o servidor, cÉlio MErcÊS rodriGUES BaTiSTa, Matricula 
nº 5910655-1, lotado na Unidade Estadual de acolhimento Nosso lar So-
corro Gabriel, e o servidor carMEliTo rocHa do ESPÍriTo SaNTo, Matri-
cula nº 3193713-1, lotado na Unidade Estadual de acolhimento Nosso lar
Socorro Gabriel, para atuarem como fiscal Titular e suplente respectiva-
mente do contrato administrativo n° 02/2022 celebrado com a empresa 
a.N. Garcia da SilVa EirEli, cujo objeto é a aquisição de Equipamentos 
de Proteção individual – EPi’s, conforme condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas no edital e seus anexos.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 25 de janeiro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 39 de 25 de JaNeiro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o servidor, cÉlio MErcÊS rodriGUES BaTiSTa, Matricula 
nº 5910655-1, lotado na Unidade Estadual de acolhimento Nosso lar So-
corro Gabriel, e o servidor carMEliTo rocHa do ESPÍriTo SaNTo, Matri-
cula nº 3193713-1, lotado na Unidade Estadual de acolhimento Nosso lar
Socorro Gabriel, para atuarem como fiscal Titular e suplente respectiva-
mente do contrato administrativo n° 06/2022 celebrado com a empresa 
NorTH diSTriBUidora dE ProdUToS MEdicoS E HoSPiTalarES lTda, 
cujo objeto é a aquisição de Equipamentos de Proteção individual – EPi’s,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e 
seus anexos. Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, 
de 16 de setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 
733, de 13 de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 
101, de 04 de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto 
Estadual n° 870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações corre-
latas.

i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 25 de janeiro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 40 de 25 de JaNeiro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o servidor, cÉlio MErcÊS rodriGUES BaTiSTa, Matricula 
nº 5910655-1, lotado na Unidade Estadual de acolhimento Nosso lar So-
corro Gabriel, e o servidor carMEliTo rocHa do ESPÍriTo SaNTo, Matri-
cula nº 3193713-1, lotado na Unidade Estadual de acolhimento Nosso lar
Socorro Gabriel, para atuarem como fiscal Titular e suplente respectiva-
mente do contrato administrativo n° 07/2022 celebrado com a empresa 
i G SaNToS dE oliVEira EirEli, cujo objeto é a aquisição de Equipa-
mentos de Proteção individual – EPi’s, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 25 de janeiro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 41 de 25 de JaNeiro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o servidor, cÉlio MErcÊS rodriGUES BaTiSTa, Matricula 
nº 5910655-1, lotado na Unidade Estadual de acolhimento Nosso lar So-
corro Gabriel, e o servidor carMEliTo rocHa do ESPÍriTo SaNTo, Matri-
cula nº 3193713-1, lotado na Unidade Estadual de acolhimento Nosso lar
Socorro Gabriel, para atuarem como fiscal Titular e suplente respectiva-
mente do contrato administrativo n° 08/2022 celebrado com a empresa 
PolYMEdH EirEli, cujo objeto é a aquisição de Equipamentos de Proteção 
individual – EPi’s, conforme condições, quantidades e exigências estabele-
cidas no edital e seus anexos.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 25 de janeiro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1

Protocolo: 754115

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

(Processo nº 2021/1192219)
O Pregoeiro Oficial designado pela PORTARIA Nº 220/2021 – FASEPA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas, e após a constatação do cum-
primento das exigências legais relativas ao Pregão Eletrônico nº 001/2022 
– faSEPa, que tem como objeto a aquisição de coMPrESSorES roTaTi-
VoS destinados à manutenção corretiva e preventiva dos aparelhos de ar 
condicionado de marcas e modelos variados pertencentes ao patrimônio da 
faSEPa, para atender as atender as necessidades das Unidades operacio-
nais da faSEPa, resolve:
i - adJUdicar o objeto do GrUPo 01 deste certame à empresa PrEVEiN-
fo iNforMaTica E rEfriGEracao lTda (cNPJ/Mf nº 00.781.399/0001-
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95) pela oferta do valor de r$ 39.899,22 (trinta e nove mil e oitocentos e 
noventa e nove reais e vinte e dois centavos) para o referido grupo;
ii – Neste ato, encaminho o processo à comissão de controle interno, para 
a devida análise de conformidade.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
Jorge Braga Junior
Pregoeiro / faSEPa

Protocolo: 753949

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº102/GP-GeMPs de 25 de janeiro de  2022
interromper,por necessidade de trabalho,como preconiza o art.74 §2º da 
lei 5810/94-rJU,o gozo de férias da servidora carolina de Nazaré Velo-
so araújo amaral, matrícula:5956484/1,concedida através da PorTa-
ria N°790/2021 publicada no doE N°34757 de 05/11/2021,a contar de 
18/01/2022,restando 15 dias para efetivar o referido gozo.
Portaria Nº103/GP-GeMPs de 25 de janeiro de  2022
interromper,por necessidade de trabalho,como preconiza o art.74 §2º 
da lei 5810/94-rJU,o gozo de férias da servidora alessandra de Paula 
Vieira de almeida, matrícula:5897714/2,concedida através da PorTa-
ria N°007/2022 publicada no doE N°34822 de 06/01/2022,a contar de 
01/02/2022,restando 15 dias para efetivar o referido gozo.
Portaria N°105/2022-GP/GeMPs de 25 de janeiro 2022
EXclUir da PorTaria Nº001/2022,publicada no doE 34820 de 
05/01/2022,o servidor  abaixo relacionado,por motivo de outros afasta-
mentos no período.

NoME aQUiSiT  iNicio fiM
lUciaNa BEZErra dE araUJo 21/22 16/02/2022 17/03/2022

Portaria N°104/2022-GP/GeMPs de 25 de janeiro 2022
EXclUir da PorTaria Nº840/2021 publicada no doE 34770 de 
19/11/2021,o servidor  abaixo relacionado,por motivo de licença saúde no 
período.

NoME aQUiSiT  iNicio fiM
JoSE rEiNaldo da coSTa MoNTE 20/21 20/12/2021 18/01/2022

ordenador responsável:luiz celso da Silva.
Protocolo: 754310

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

diÁria
.

  
Portaria Nº 023 /2022
88446/2022
oBJETiVo: Visitar os ProcoNS Municipais de Marabá e Parauapebas/pa
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá e Parauapebas/Pa.
SErVidor:
• ELIANDRO JOSÉ KOGEMPA BARBOSA; CARGO: Diretor/PROCON; MAT: 
57203852/7; PErÍodo:  26 a 30/01/2022; Quantidade de diárias:  4,5
• CLAUDIO DAS MERCÊS C. DE CASTRO; CARGO: Motorista; MAT: 
5061288/4; PErÍodo: 26 a 30/01/2022; Quantidade de diárias:  4,5
• ARNALDO SANTOS DA CRUZ; CARGO: Coordenador; MAT: 51855894/3; 
PErÍodo: 26 a 30/01/2022; Quantidade de diárias:  4,5
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 754154

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 009/2022 – GGa/ sedeMe - 
Belém, 26 de janeiro de 2022.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, da servidora, refe-
rente a fEVErEiro de 2022.

id. func. Nome cargo Período aquisitivo Período de Gozo

5947127/1 carla TocaNTiNS PaES coordENadora 01/02/2021 a 31/01/2022 01/02/2022 a 03/03/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 754178

.

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 001, de 26 de JaNeiro de 2022.
Prorroga “ad referendum” o prazo de vigência da resolução nº 031, de 
20 de dezembro de 2011, que concede tratamento tributário à empresa 
aÇaiTEUa lTda.
o PrESidENTE da coMiSSÃo da PolÍTica dE iNcENTiVoS ao dESEN-
VolViMENTo SocioEcoNÔMico do ESTado do Pará, no exercício de 
suas atribuições legais,
considerando a lei nº 6.489, de 27 de setembro de 2002, que dispõe sobre 
a Política de incentivos ao desenvolvimento Socioeconômico do Estado o 
Pará;
considerando o decreto nº 5.615, de 29 de outubro de 2002, que aprova o 
regulamento de lei nº 6.489, de 27 de setembro de 2002;
considerando o decreto nº 5.743, de 20 de dezembro de 2002, que aprova 
o regimento interno da comissão da Política de incentivos ao desenvolvi-
mento Socioeconômico do Estado do Pará;
considerando o que dispõe o art. 6º, inciso Vii do regimento interno da 
comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento Socioeconômico do 
Estado do Pará;
considerando ainda, a necessidade de prazo para conclusão do trabalho de 
análise técnica do projeto de renovação dos benefícios fiscais, protocolado 
pela empresa em 02 de setembro de 2021; e
considerando que a empresa requereu tempestivamente a renovação dos 
benefícios fiscais, por meio do projeto de viabilidade técnica e econômica, 
e que este aguarda avaliação técnica e deliberação da comissão da Política 
de incentivos.
rESolVE:
art. 1º Prorrogar “ad referendum”, o prazo de fruição da resolução nº 
031, de 20 de dezembro de 2011, que concede benefícios fiscais à empre-
sa aÇaiTEUa lTda., inscrita no cadastro de contribuintes sob o número 
15.181.977-7, até posterior deliberação pela comissão da Política de in-
centivos, sobre o projeto de renovação dos benefícios fiscais apresentado 
pela empresa.
Parágrafo Único: fica reduzido para 73% (setenta e três por cento) o per-
centual de crédito presumido do art. 1º da resolução nº 031, de 20 de 
dezembro de 2011, atendendo ao art. 1º, § 4º, da lei nº 6.915, de 03 de 
outubro de 2006.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzin-
do seus efeitos a partir de 03 de fevereiro de 2022.
JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JÚNior
Presidente da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento So-
cioeconômico

Protocolo: 754132

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Processo administrativo N.º 01/2022
dispensa de Licitação N.º 01/2022
contrato nº 02/2022
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
contratada: Elo rH SErViÇoS lTda cNPJ n.º 22.473.461/0001-14
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
recrutamento e seleção de colaborador.
Vigência:  12 (doze) meses
Modalidade: contratação direta por dispensa de licitação com base no art. 
29, inciso ii, da lei 13.303/16 c/c artigo123 e seguintes do rilc.
Valor Global: r$ 47.200,00 (quarenta e sete mil, duzentos reais).
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
Pela contratante: cláudia Bitar e andré Macêdo
Pela contratada: cilene campelo Herbster Mendes
foro: Belém/Pa.
data de assinatura:  25 de Janeiro de 2022.

Protocolo: 754042
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato: 023/2017.
TErMo adiTiVo: 006.
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo adiTiVo: 26/01/2022.
oBJETo: locação de impressoras.
JUSTificaTiVa: Prorrogar o prazo de execução do objeto por mais 06 
(seis) meses, a contar do dia 28/02/2022 a 27/08/2022, nos termos do 
artigo 71, caput, da lei nº 13.303/16.
coNTraTada: Tc coMÉrcio dE SErViÇoS E TEcNoloGia EirEli-EPP., 
inscrita no cNPJ sob o nº 07.679.989/0001-50.
ordENador: lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 754126

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
7° termo aditivo ao contrato: 002/2017 – JUcePa.
Exercício: 2022.
data da assinatura: 21/01/2022
1. objeto: de acordo com o a lei n°. 8.666/93 e alterações, art. 57, §4º 
da lei 8.666/1993, combinado com o previsto no instrumento originário, 
fica prorrogado emergencialmente o Contrato nº 002/2017, por 06 (seis) 
meses, no período de 22/01/2022 a 21/07/2022.
contratado: GTEc coMErcio E SErViÇoS EirEli - ME.
cNPJ: 12.197.100/0001-39.
Endereço: rua antônio Barreto, nº 1463, Bairro Umarizal, cEP: 66.060-
020, Belém/Pa.
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenadora responsável: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente 
da JUcEPa.

Protocolo: 754056

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

desiGNar serVidor
.

Portaria de desiGNaÇÃo de aUtoridade de GereNciaMeNto
Portaria NePMV Nº 004/2022, de 26 de janeiro de 2022
Processo: 2021/1358892
a diretora Geral do NEPMV, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei.
coNSidEraNdo o disposto no decreto Estadual Nº 1.359, publicado no 
Diário Oficial do Estado em 01 de setembro de 2015, que regulamenta 
o acesso à informação pública no Poder Executivo Estadual, em especial 
art. 61;
coNSidEraNdo o disposto na iN aGE Nº 001/2015, de 03 de setembro 
de 2015;
rESolVE: art. 1º - dESiGNar a Servidora Julianne Maria alves Moutinho 
Marta, Matrícula N° 57215854-1, ocupante do cargo de Técnica em Ges-
tão ambiental, para exercer, com zelo e transparência, no âmbito deste 
NEPMV, às atribuições, responsabilidades e competências de autoridade de 
Gerenciamento, observando-se, tempestivamente, aos preceitos legais e 
constitucionais, em especial aos procedimentos estabelecidos no decreto 
Estadual Nº 1.359/2015 e demais exigências normativas aplicáveis.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. JaQUEliNE dE car-
ValHo PEÇaNHa (diretora Geral do Núcleo Executor do Programa Municí-
pios Verdes – NEPMV)

Protocolo: 754205

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

8º tac Nº 12/2019 - tP Nº 19/2018
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
B&M coNSTrUTora lTda – cNPJ 04.370.847/0001-19

objeto: conclusão do sistema de abastecimento de água, no município de 
São Sebastião da Boa Vista, neste estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 23/01/2022 a 23/04/2022
data da assinatura: 21/01/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 754046
9º tac Nº 23/2019 – cP Nº 02/2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
d fáTiMa coNSTrUTora lTda - cNPJ nº 22.208.322/0001-63
objeto: Execução dos serviços de drenagem e pavimentação asfáltica de 
vias urbanas na região de integração lago Tucuruí – lote 7, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 22/01/2022 a 22/04/2022
data da assinatura: 21/01/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 754047
6º tac Nº 12/2020 – cP Nº 02/2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
HB20 construções Eireli – cNPJ 15.482.315/0001-90
objeto: Execução dos Serviços de drenagem e Pavimentação asfáltica de 
Vias Urbanas, na região de integração do carajás - lote 03, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 25/01/2022 a 26/03/2022
data da assinatura: 25/01/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 754161

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de PraZo Para aPreseNtaÇÃo de NoVa docUMeNtaÇÃo 
Na toMada de PreÇos tP 044/2021– cPL/sedoP
a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
SEdoP, través da comissão Permanente de licitação. Torna público aos 
interessados que a licitação na modalidade ToMada dE PrEÇoS TP Nº 
044/2021, cujo objeto é coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHariaa 
ESPEcialiZada Para a coNSTrUÇÃo do MicroSSiSTEMa dE aBaSTE-
ciMENTo dE áGUa Na Vila NaZarÉ, no Município de doM EliSEU, neste 
Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, FI-
Xará PraZo dE 08 (oito) diaS ÚTEiS Para QUE oS liciTaNTES iNTE-
rESSadoS No cErTaME, PoSSaM aPrESENTar NoVa docUMENTaÇÃo 
Para NoVa aBErTUra da liciTaÇÃo, aNTES fracaSSa em razão da 
inabilitação de todos os licitantes participantes do certame.
os atos decorrentes do procedimento, estão baseados com fulcro nos ter-
mos do art. 48, § 3º da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licita-
ção, através do e mail: cpl@sedop.pa.gov.br
Belém-Pa, 26 de janeiro de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 754184
aViso de aBertUra das ProPostas coMerciais - toMada de 
PreÇos tP 041/2021– cPL/sedoP
objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para execu-
ção dos serviços de revitalização do Ginásio Jarbas Passarinho, no Municí-
pio de Viseu, neste estado
a comissão Permanente de licitação coNVoca as empresas Habilitadas 
na Tomada de Preços TP 041/2021, para abertura das Propostas designada 
para o dia 31/01/2022 às 10:00 Hs.
EMPrESaS HaBiliTadaS:
1 - oKa coNSTrUTora E iNcorPoradora EirEli - cNPJ: 
36.821.978/0001-61 - HaBiliTada;
2 - diTroN ENGENHaria E iNcorPoraÇÃo EirEli EPP - cNPJ: 
03.832.803/0001-09 – HaBiliTada.
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, 26 de janeiro de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 754142
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo Lici-
tatÓrio
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: 2021/664265
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2. licitação nº: 037/2021
3. Modalidade: ToMada dE PrEÇoS
4. data da adjudicação: 26/01/2022
5. data da Homologação: 26/01/2022
objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPE-
cialiZada Para coNSTrUÇÃo dE PoNTES EM coNcrETo arMado NaS 
ViaS UrBaNaS, No MUNicÍPio dE PoNTa dE PEdra, NESTE ESTado.
27. g) Empresa vencedora adjudicada: dP MoraES SErViÇoS EirEli - 
cNPJ: 27.329.126/0001-60 – coM o Valor dE r$ 816.644,12 (oitocentos 
e dezesseis mil seiscentos e quarenta e quatro reais e doze centavos).
Belém/Pa, 26 de janeiro de 2022.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 754048
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo Lici-
tatÓrio
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: 2021/664322
2. licitação nº: 038/2021
3. Modalidade: ToMada dE PrEÇoS
4. data da adjudicação: 26/01/2022
5. data da Homologação: 26/01/2022
objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ES-
PEcialiZada Para coNSTrUÇÃo dE PaSSarEla EM MadEira No MU-
NICIPIO DE PONTA DE PEDRAS, neste Estado, conforme especificações 
técnicas, planilhas e projetos anexos.
83. g) Empresa vencedora adjudicada: coNSTrUTora KaraJáS lTda 
cNPJ: 83.310.177/0001-11 - Valor: r$ 1.668.298,76 (um milhão seis-
centos e sessenta e oito mil duzentos e noventa e oito reais e setenta e 
seis centavos)
Belém/Pa, 26 de janeiro de 2022.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 754051
aViso de iNterPosiÇÃo de recUrso adMiNtratiVo Na coN-
corrÊNcia PÚBLica cP 028/2021–cPL/sedoP.
objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para cons-
trução de 970 M de passarelas em concreto armado, no Município de Ponta 
de Pedra, neste estado.
a Secretaria de Estado e desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SE-
doP, através da comissão Permanente de licitação, torna Público que hou-
ve interposição de recurso administrativo contra o resultado do julgamento 
da fase de HaBiliTaÇÃo, apresentado por essa cPl na referida licitação.
os autos do processo encontram-se à disposição dos interessados para que 
possam impugnar ou alegar, no prazo de 05 (cinco) dias uteis nos termos 
do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação.
os recursos estarão disponíveis através do site da SEdoP no link: www.
sedop.pa.gov.br/licitações-0 e no e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br.
Belém-Pa, 26 de Janeiro de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 754059

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 061/2022, de 25 de JaNeiro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
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 2022/92801, de 25/01/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Valdir Parry acatauassu, Matrícula nº. 5946384/1; cargo/função: 
Secretário adjunto de Gestão em desenvolvimento Urbano.
oBJETiVo: realizar visita técnica da obra de reforma da Praça Matriz do 
Município do acará e Visita à obra de Mercado Municipal de concórdia do 
Pará/Pa.
NoME: andreson rannyery lima de Sousa, Matrícula nº. 57201117/1; car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos municípios.
dESTiNo: acará/concórdia do Pará/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 26/01/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 754199

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 007/2022 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 288/2021-GP/dGP-al, protoco-
lado nesta companhia sob o nº 2021/1319102, que trata de solicitação 
de prorrogação de cessão de empregada desta companhia a assembleia 
legislativa do Estado do Pará - alEPa.
coNSidEraNdo o que presa o regulamento de Pessoal desta companhia 
no artigo 117, alínea “b”, c/c ao artigo 118, parágrafo 2º.
r E S o l V E:
1. coNcEdEr a prorrogação da cessão da arquiteta lUcilENE BaSToS 
fariNHa SilVa, Matrícula nº 3190420/1, para a assembleia legislativa 
do Estado do Pará, no período de 17.11.2021 até 16.11.2022, com ônus 
para o órgão cessionário, nos termos do regulamento de Pessoal desta 
companhia.
2. faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria a contar de 16.11.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 754312

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 006/2022-GaB/NGtM
o dirETor GEral do NÚclEo dE GErENciaMENTo dE TraNSPorTE ME-
TroPoliTaNo – NGTM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
§2º, art. 3º da lei Estadual 7.573 de 02 de dezembro de 2011 e conforme 
decreto, de 03/01/2019, publicado no doE nº. 33.773 de 04/01/2019.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores abai-
xo:

NoME MaTrÍcUla PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo dE GoZo

aGaTHa MaNoEla SaNToS do 
roSário 5934165 01/03/2021 a 28/02/2022 01/03/2022 a 15/03/2022 e

05/09/2022 a 19/09/2022

raiMUNdo alBErTo dE aTHaYdE 
MaTTa 80845795 08/01/2021 a 07/01/2022 01/03/2022 a 15/03/2022 e

15/10/2022 a 30/10/2022

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 25 de janeiro de 2022
EdUardo dE caSTro riBEiro JUNior
dirETor GEral

Protocolo: 753992

.

.

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

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

errata
Fica retificado na publicação da PORTARIA Nº 30, de 25 de Janeiro 
de 2022, publicada no doe nº 34.844 de 26/01/2022.
onde se lê: período de 08/10/2021 a 11/11/2021...35 dias
Leia-se: período de 28/10/2021 a 11/11/2021...15 dias
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 26 de Janeiro de 2022.

Protocolo: 754113
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.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 026 de 25 de JaNeiro de 2022
a SEcrETária adJUNTa dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUca-
ÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE Na PorTa-
ria Nº 646, dE 14.12.2021, publicada no doE Nº 34.797, de 15.12.2021.
r E S o l V E:
art. 1.o- dESiGNar o servidor adlEY dE SoUZa carNEiro, identidade 
funcional N° 5800807/1 como coordenador de Serviços nas Unidades Es-
colares – coESc/daf, a contar de 03/01/2022.
art. 2.o- Esta Portaria possui efeitos retroativos a 03/01/2022.
dÊ-SE ciÈNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 25 de janeiro de 2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado, em exercício.

Protocolo: 753977
Portaria Nº 027 de 25 de JaNeiro de 2022
a SEcrETária adJUNTa dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUca-
ÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE Na PorTa-
ria Nº 646, dE 14.12.2021, publicada no doE Nº 34.797, de 15.12.2021.
r E S o l V E:
art. 1.o- dESiGNar o servidor JaSoNN cardoSo MoraiS, identidade 
funcional N° 57217074/2 como Gerente de Execução orçamentária – GE-
orc/daf, a contar de 03/01/2022.
art. 2.o- Esta Portaria possui efeitos retroativos a 03/01/2022.
dÊ-SE ciÈNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 25 de janeiro de 2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado, em exercício.

Protocolo: 753981

.

.

errata
.

Fica retificado na publicação da PORTARIA Nº 025, de 24 de janeiro 
de 2022, publicada no doe nº 34.843 do dia 25/01/2022.
onde se lê: [...] 01 e 1/2(uma e meia) diárias...
Leia-se: [...] 02 e 1/2(duas e meia) diárias...
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 26 de janeiro de 2022.

Protocolo: 754130

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 031/2022 – GaBiNete, de 26 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 fundamen-
to no parágrafo único, Viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual nº. 
061, de 24 de julho de 2017 e alterações posteriores.
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.006/2022, de 26/01/2022, 
seq. 42, parte integrante do Processo administrativo Eletrônico 
n. 2021/1396455;
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor JacQUES doUGlaS NaSciMENTo MoraES, ma-
trícula nº 5934100, ocupante do cargo Técnico em Gestão, desenvolvi-
mento, ciência e Tecnologia, para, em substituição a servidora, alaNa 
Maria fErrEira BorGES, matrícula nº 57224169, integrar na condição 
de Presidente à coMiSSÃo dE ToMada dE coNTaS ESPEcial, instituída 
pela PorTaria N. 244/2021-GaBiNETE, de 06 de dezembro de 2021, pu-
blicada no d. o. E. n.34.787, de 07 de dezembro de 2021.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 26 de Janeiro de 2022
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 754181

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 029/2022 – GaBiNete, de 26 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 na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.

coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico n. 
2021/671644;
rESolVE:
dESiGNar o servidor ricardo ViaNa PErEira, ocupante do cargo de 
assistente administrativo, identidade funcional nº. 5918327/1, para subs-
tituir a servidora aUrYcElia SilVa diaS, ocupante do cargo em comissão 
de coordenadora de ciência e Tecnologia, daS-011.4, identidade funcio-
nal nº 5540844/1, no impedimento legal da titular, durante o período de 
gozo de férias de 24/01/2022 a 22/02/2022, formalizado através da Por-
Taria Nº 023/2022, de 21/01/2022, publicada no doE de 25/01/2022.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 26 de Janeiro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 754015
Portaria N° 030/2022 – GaBiNete, de 26 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 na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico n. 
2022/56135
rESolVE:
dESiGNar a servidora laNa PErEira da SilVa, ocupante do cargo de 
assistente administrativo, identidade funcional nº. 5918337/1, para subs-
tituir a servidora JaNiElBa do Socorro BraGa coNTENTE, ocupante 
do cargo em comissão de coordenadora de Projetos/diTEc, daS-011.4, 
identidade funcional nº 5705266/1 no impedimento legal da titular, duran-
te o período de gozo de férias de 03/01/2022 a 01/02/2022, formalizado 
através da PorTaria Nº 006/2022, de 07/01/2022, publicada no doE de 
12/01/2022.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 26 de Janeiro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 754017

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
contratada: Zênite informação e consultoria S/a
cNPJ: 86.781.069/00001-15
Endereço: Av. Sete de Setembro, n° 4698, 3° e 4° andares, Ed. Batel Office 
Tower, Bairro: Batel, cEP: 80.240-000, curitiba/Pr.
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de mate-
riais e serviços on-line de conteúdo jurídico.
Valor: r$ 8.720,00
Nota de Empenho de despesa nº 2022NE00016
Termo de Ratificação de Inexibilidade de Licitação n° 001/2022
inexigibilidade de licitação n° 001/2022
orçamento: 19.122.1297.8338
Natureza de despesa: 339039
fonte: 0101
data de emissão: 20/01/2022
Processo nº 2021/1276582
ordenador: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo - diretor-Presidente 
faPESPa.

Protocolo: 753967

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

Portaria
.

Portaria Nº 034/2022-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:
designar a servidora raYSSa TaliNo fErrEira, matrícula nº 5937167/2 
para atuar como fiscal do Termo de Fomento nº 073/2021 a ser celebrado 
com a aSSociaÇÃo ParaENSE dE ESPorTES radicaiS E afiNS, cNPJ 
Nº 33.616.029/0001-51 o qual possui como objeto o projeto “Nocaute na 
Violência”, a ser realizado no município de Belém/Pa.
Belém, 17 de dezembro de 2021.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 754067

errata
.

errata da Portaria Nº. 027/2022-seeL, de 24 de JaNeiro de 
2022, PUBLicada No doe Nº 34.843, de 25/01/2022.
oNde se LÊ: concorrência Pública nº08/2021
Leia-se: concorrência Pública nº01/2022
ordENador: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 754165
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.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 10/2021
a SEEl comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
do tipo MENor PrEÇo GloBal, cujo objeto é contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de alimentação (buffet) para aten-
dimento dos eventos oficias/sociais promovidos pela Secretaria de Estado 
de Esporte e lazer (SEEl).
Nova data da abertura: 08/02/2022 às 9h30 (horário de Brasília). local: 
www.comprasnet.gov.br
UaSG: 925454–SEEl–Belém/Pa, rod. augusto Montenegro, Km 03, S/
Nº(2º Bloco - anexo do dETraN). Bairro da Nova Marambaia. cEP: 66.640-
000.Tel: (91) 3201-2300.
rEcEBiMENTo dE ProPoSTaS: a partir da disponibilização do Edital no 
sistema comprasnet.
oBS1: o Edital poderá ser acessado nos meios: www.comprasgoverna-
mentais.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br ou solicitados por e-mail: lici-
tacaoseel@hotmail.com. Na impossibilidade de obtenção por esses meios, 
o mesmo estará disponível no Setor de licitação-SEEl (9h às 15h- em dias 
úteis).
Belém (Pa), 26 de Janeiro de 2022.
Pregoeira: Nairá coimbra Porto

Protocolo: 753970

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 029/2022-seeL, de 25 de JaNeiro de 2022.
rESolVE coNcEdEr, 01 (uma) diária aos servidores JoÃo PErEira da 
SilVa carMo, matricula n° 51202771/2, odailSoN fErNaNdES da coN-
cEiÇÃo, matrícula n° 5774276/2 e aJaX dE alMEida BarrETo, matrí-
cula n° 5961899/1, para realizar para realizar reunião de apresentação 
do projeto da 11ª edição do “Xi Jogos abertos do Pará”, no município de 
Bragança/Pa, no dia de 19/01/2022. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 754152
Portaria Nº. 030/2022-seeL, de 25 de JaNeiro de 2022.
rESolVE coNcEdEr, 04 e 1/2 (Quatro e meia) diárias aos servidores NEY 
fErrEira fraNÇa, matrícula nº 54194428/2, rUY GUilHErME aMaNaJáS 
MaUÉS, matricula nº 6320945/3 e EVaNdro da lUZ riBEiro, matrícula 
n° 5309212/1, para realizar visita técnica nos municípios de redenção – Pa 
e canaã dos carajás – Pa, para sediarem a 11ª edição do “Xi Jogos aber-
tos do Pará”, e realizar a etapa de entrevista do PSS/SEEl, no município 
de Parauapebas – Pa, de 18/01/2022 a 22/01/2022. ordenador: Nivan 
Setubal Noronha.

Protocolo: 754153
Portaria Nº. 031/2022-seeL, de 25 de JaNeiro de 2022.
coNcEdEr, 06 e ½ (quatro e meia) diárias aos servidores Marcia dE Mi-
raNda corrEa, matricula n° 5523150/2, Maria criSTiNa NUNES Baia, 
matrícula n° 57174286/2 e EdiloN THiaGo NUNES dE oliVEira, ma-
trícula n° 5924866/2, para organização e acompanhamento do curso de 
capacitação de canoagem de Velocidade, no município de São caetano de 
odivelas/Pa, no período de 20/02/2022 a 26/02/2022. ordenador: Nivan 
Setubal Noronha.

Protocolo: 754155
Portaria Nº. 032/2022-seeL, de 25 de JaNeiro de 2022.
coNcEdEr, 04 e ½ (quadro e meia) diárias a servidora KaTia Maria aN-
dradE dE oliVEira, matrícula n° 51855913, para realização do Projeto 
“Curso de Formação e Qualificação de Treinadores de Futebol” – Categoria 
c, no município de Santarém/Pa, no período de 03/02/2022 a 07/02/2022. 
ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 754156
Portaria Nº. 033/2022-seeL, de 25 de JaNeiro de 2022.
coNcEdEr, 02 (duas) diária aos servidores JoÃo PErEira da SilVa car-
Mo, matricula n° 5120277/2, odailSoN fErNaNdES da coNcEiÇÃo, 
matrícula n° 5774256/2 e aliNE SaMara doS SaNToS da SilVa, matri-
cula n° 5961903/1, para realizar reunião de apresentação do projeto da 
11ª edição do “Xi Jogos abertos do Pará”, no município de Breves/Pa, de 
20/01/2022 a 22/01/2022. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 754157

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de FoMeNto: 73/2021
EXErcÍcio: 2021
ProcESSo N°: 2021/1273428
daTa dE raTificaÇÃo: 17/12/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 73/2021, QUE TEM Por oBJETo 
a cElEBraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS do TErMo dE foMENTo Para a 
rEaliZaÇÃo do ProJETo “NocaUTE Na ViolÊNcia”.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 19/12/2021.
oSc: aSSociaÇÃo ParaENSE dE ESPorTES radicaiS E afiNS, cNPJ Nº 
33.616.029/0001-51.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional programática: 08101.27.813.1499.8796c;
fonte de recursos: 0145000000;

Elemento de despesa:335041;
ação: 234977;
Pi: 2080008796c
Valor: r$ 15.000,00 (quinze mil)
daTa da aSSiNaTUra: 17/12/2021.
ordENador rESPoNSáVEl: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 754070
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 
73/2021
EXErcÍcio: 2021
ProcESSo N°: 2021/1273428
daTa dE raTificaÇÃo: 17/12/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 73/2021 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTo do ProJETo “NocaUTE Na ViolÊNcia”.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 29, caPUT e arT. 
31, ii e demais legislações aplicáveis.
Valor: r$ 15.000,00 (QUiNZE Mil rEaiS).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETário dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, NiVaN SETUBal NoroNHa, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento 
Público Nº 73/2021, nos termos art. 29 caput, e 31, ii da lei federal n° 
13.019/2014 visando firmar parceria com a ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE 
ESPorTES radicaiS E afiNS, cNPJ: 33.616.029/0001-51.

Protocolo: 754071

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 16/GePs/setUr de 26 de JaNeiro de 2022
rEVoGaÇÃo E cESSÃo dE EMPrEGado PÚBlico,coNSidEraNdo os 
termos da lei nº. 8.093, de 30 de dezembro de 2014, publicado de 31 
de dezembro de 2014; coNSidEraNdo os termos da lei nº. 9.226, de 
18 de março de 2021, publicado no doE nº. 34.525, de 19 de março de 
2021; coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/43941; rESol-
VE: i - rEVoGar, a PorTaria Nº 405/2021 publicada no doE 34.697 de 
14/09/2021, que cedeu a Empregada Pública daNiEla dE caSSia fEr-
rEira da SilVa, matricula Nº 54195607/1, ocupante do cargo de Técnica 
de Planejamento e Gestão em Turismo, para a Secretaria de Planejamento 
e administração – SEPlad. ii- cEdEr a Empregada Pública daNiEla dE 
caSSia fErrEira da SilVa , matrícula nº 54195607/1, ocupante do car-
go de Técnica de Planejamento e Gestão em Turismo, ao dEParTaMENTo 
dE TraNSiTo do ESTado do Pará - dETraN, pelo período de 04 (qua-
tro) anos, de 1º de fevereiro de 2022 à 31 de janeiro de 2026, com ônus 
para o órgão cessionário. iii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. aNdErSoN oliVEira caValcaNTE,diretor de administração 
e finanças.

Protocolo: 754062
Portaria Nº 16/GePs/setUr de 26 de JaNeiro de 2022
rEVoGaÇÃo E cESSÃo dE EMPrEGado PÚBlico,coNSidEraNdo os 
termos da lei nº. 8.093, de 30 de dezembro de 2014, publicado de 31 
de dezembro de 2014; coNSidEraNdo os termos da lei nº. 9.226, de 
18 de março de 2021, publicado no doE nº. 34.525, de 19 de março de 
2021; coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/43941; rESol-
VE: i - rEVoGar, a PorTaria Nº 405/2021 publicada no doE 34.697 de 
14/09/2021, que cedeu a Empregada Pública daNiEla dE caSSia fEr-
rEira da SilVa, matricula Nº 54195607/1, ocupante do cargo de Técnica 
de Planejamento e Gestão em Turismo, para a Secretaria de Planejamento 
e administração – SEPlad. ii- cEdEr a Empregada Pública daNiEla dE 
caSSia fErrEira da SilVa , matrícula nº 54195607/1, ocupante do car-
go de Técnica de Planejamento e Gestão em Turismo, ao dEParTaMENTo 
dE TraNSiTo do ESTado do Pará - dETraN, pelo período de 04 (qua-
tro) anos, de 1º de fevereiro de 2022 à 31 de janeiro de 2026, com ônus 
para o órgão cessionário. iii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. aNdErSoN oliVEira caValcaNTE,diretor de administração 
e finanças.

Protocolo: 754069

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 23/2021
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE TUriSMo – SETUr, cNPJ: 
15.488.858/0001-14, MUNicÍPio dE PorTEl, cNPJ: 04.876.447/0001-80.
oBJETo: Estabelecer condições de cooperação técnica e apoio mútuo para 
levantamento das necessidades do município que visem o desenvolvimen-
to turístico, como estudos e apontamentos para melhoria da legislação 
municipal, elaboração dos projetos executivos e implantação de infraestru-
tura de interesse turístico, no Município de Portel, bem como a execução 
de ações conjuntas, de acordo com as áreas de atuação das instituições 
partícipes.
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ViGÊNcia: 27/01/2022 a 27/01/2025
daTa da aSSiNaTUra: 19/01/2022
rESPoNSáVEiS: aNdrÉ orENGEl diaS e VicENTE dE PaUlo fErrEira 
oliVEira

Protocolo: 754193
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 25/2021
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE TUriSMo – SETUr, cNPJ: 
15.488.858/0001-14, MUNicÍPio dE ViSEU, cNPJ: 04.873.618/0001-17.
oBJETo: Estabelecer condições de cooperação técnica e apoio mútuo para 
levantamento das necessidades do município que visem o desenvolvimen-
to turístico, como estudos e apontamentos para melhoria da legislação 
municipal, elaboração dos projetos executivos e implantação de infraestru-
tura de interesse turístico, no Município de Viseu, bem como a execução 
de ações conjuntas, de acordo com as áreas de atuação das instituições 
partícipes.
ViGÊNcia: 27/01/2022 a 27/01/2025
daTa da aSSiNaTUra: 13/01/2022
rESPoNSáVEiS: aNdrÉ orENGEl diaS e iSaiaS JoSÉ SilVa oliVEira 
NETo

Protocolo: 754195
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 15/2021
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE TUriSMo – SETUr, cNPJ: 
15.488.858/0001-14, MUNicÍPio dE BraGaNÇa, cNPJ: 04.873.592/0001-
07.
oBJETo: Estabelecer condições de cooperação técnica e apoio mútuo para 
levantamento das necessidades do município que visem o desenvolvimento 
turístico, como estudos e apontamentos para melhoria da legislação muni-
cipal, elaboração dos projetos executivos e implantação de infraestrutura 
de interesse turístico, no Município de Bragança, bem como a execução 
de ações conjuntas, de acordo com as áreas de atuação das instituições 
partícipes.
ViGÊNcia: 27/01/2022 a 27/01/2025
daTa da aSSiNaTUra: 19/01/2022
rESPoNSáVEiS: aNdrÉ orENGEl diaS e raiMUNdo NoNaTo dE oli-
VEira

Protocolo: 754189
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 16/2021
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE TUriSMo – SETUr, cNPJ: 
15.488.858/0001-14, MUNicÍPio dE BrEVES, cNPJ: 04.876.389/0001-
94.
oBJETo: Estabelecer condições de cooperação técnica e apoio mútuo para 
levantamento das necessidades do município que visem o desenvolvimento 
turístico, como estudos e apontamentos para melhoria da legislação muni-
cipal, elaboração dos projetos executivos e implantação de infraestrutura 
de interesse turístico, no Município de Breves, bem como a execução de 
ações conjuntas, de acordo com as áreas de atuação das instituições par-
tícipes.
ViGÊNcia: 27/01/2022 a 27/01/2025
daTa da aSSiNaTUra: 19/01/2022
rESPoNSáVEiS: aNdrÉ orENGEl diaS e JoSÉ aNTÔNio aZEVEdo lEÃo

Protocolo: 754190

oUtras MatÉrias
.

a secretaria de estado de turismo-setUr, torna público o resultado 
da Habilitação das Propostas para Seleção Pública de Projetos de Eventos 
Geradores de fluxos Turísticos nos Municípios Paraenses
Habilitados para a fase de avaliação das Propostas:
1 – Município Vitória do Xingu / Projeto ViTSol 2022;
2 – Município Vitória do Xingu / Projeto festividade Nossa Senhora auxílio 
dos cristãos;
3 – Município abaetetuba / Projeto ii festival Gastronômico de abaetetu-
ba;
4 – Município aveiro / Projeto Ecoturismo sustentável no Sítio “refúgio dos 
Sonhos”;
5 – Município Santarém / i Simpósio Municipal Hospitalidade e Turismo – 
Sairé 2022;
6 – Município Santarém / i Simpósio de Turismo de Base comunitária e 
desenvolvimento Sustentável;
7 – Município altamira / Projeto Presente de Natal.
Não Habilitados para a fase de avaliação das Propostas:
1 – Município Bragança / Projeto arraial do caeté / Motivo: Proposta com 
páginas não rubricadas e sem assinatura;
2 – Município Portel / Projeto 15º festival de Portel Verão / Motivo: Propos-
ta com páginas não rubricadas;
3 – Município São Geraldo do araguaia / Projeto Veraneio da Praia da Gai-
vota / Motivo: Proposta não estava em envelope lacrado;
4 – Município ourém / Projeto XXXVi festival da canção de ourém/fase ii 
/ Motivo: Proposta não foi assinada;
5 – Município almerim / Projeto divulgação 30º feira de arte e cultura de 
almerim / Motivo: Proposta com páginas não rubricadas. a comissão de 
avaliação

Protocolo: 754114
a secretaria de estado de turismo – setUr, torna público o resulta-
do da fase de avaliação das Propostas para a Seleção Pública de Projetos 
de Eventos Geradores de fluxos Turísticos nos Municípios Paraenses. Não 
aprovados na fase de avaliação das Propostas:
1 – Município: Vitória do Xingu,Projeto: ViTSol 2022
o evento não se enquadra como turístico por se tratar de uma proposta 
que visa atender a população local, com divulgação local, portanto não 
atende ao objetivo do edital que é o aumento do fluxo turístico no Estado 
do Pará.

2 – Município: Vitória do Xingu, Projeto: festividade Nossa Senhora auxílio 
dos cristãos
o evento não se enquadra como turístico e sim como evento religioso, 
alcançando somente a população do município, com divulgação local, por-
tanto não atende ao objetivo do edital que é o aumento do fluxo turístico 
no Estado do Pará.
3 – Município: abaetetuba, Projeto: ii festival Gastronômico de abaete-
tuba
o evento não se enquadra como turístico por ter uma proposta voltada a 
população local, com divulgação local, o evento é melhor definido como 
concurso competitivo entre os estabelecimentos e não festival gastronômi-
co com o propósito de atrair fluxo turístico, portanto não atende a objetivo 
do edital que é o aumento do fluxo turístico no Estado do Pará.
4 – Município: aveiro, Projeto: Ecoturismo sustentável no Sítio refúgio 
dos Sonhos
a proposta é voltada para estruturação de um atrativo: Sítio refúgio dos 
Sonhos, por isso foge do objetivo do edital que é apoio a evento turístico 
para aumento do fluxo turístico no Estado do Pará.
5 – Município: Santarém Projeto: i Simpósio Municipal Hospitalidade e Tu-
rismo – Sairé 2022
de acordo com a proposta a presentada o evento deverá ser realizado 
dentro do evento do Sairé, assim a descrição do objeto, a justificativa e 
o público alvo dos dois eventos se confundem não deixando claro a de-
limitação do que se refere ao Simpósio. a proposta também apresentou 
incompatibilidade entre os valores global, o valor solicitado e o valor da 
contrapartida e portanto foi desclassificada.
6 – Município: Santarém, Projeto: i Simpósio de Turismo de Base comuni-
tária e desenvolvimento Sustentável
a proposta apresentou incompatibilidade entre os valores global, o valor 
solicitado e o valor da contrapartida. observou-se ainda a falta de descri-
ção do objeto, do público alvo e a indicação do local de execução conforme 
determina o anexo II do edital, sendo portanto desclassificada.
7 – Município: altamira, Projeto: Presente de Natal.
a proposta não apresenta metodologia conforme determina o anexo ii do 
edital, apresentando inclusive uma justificativa para essa ausência que 
não foi acatada pela comissão. a proposta apresenta características de um 
evento local, com divulgação local, não se enquadrando como evento indu-
tor de demanda turística, portanto não atende ao objetivo do edital que é 
o aumento do fluxo turístico no Estado do Pará. A Comissão

Protocolo: 754105

deFeNsoria PÚBLica
.

Portaria
.

Portaria Nº 01/2022-GaB/dPG, de 17 de JaNeiro de 2022
aprova a Programação orçamentária e o cronograma de Execução Mensal 
de desembolso do orçamento de 2022 da defensoria Pública para o Pri-
meiro Quadrimestre do Exercício em vigor.
o dEfENSor PÚBlico GEral do ESTado, no uso das atribuições confe-
ridas aos órgãos do Poder Judiciário, legislativo, defensoria Pública, Mi-
nistério Público e dos demais órgãos constitucionais independentes na lei 
nº 9.292, de 19 de julho de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orça-
mentárias para o Exercício de 2022. coNSidEraNdo ainda, que a partir 
da edição da lei complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, lei de 
Responsabilidade Fiscal, responsabiliza a gestão fiscal a cada um dos Po-
deres constituídos, a Defensoria Pública; CONSIDERANDO finalmente, a 
necessidade de se assegurar o equilíbrio fiscal, por meio da otimização e 
eficiência na aplicação dos Recursos Públicos. RESOLVE:
art. 1º aprovar a Programação orçamentária e o cronograma de Execução 
Mensal de desembolso da defensoria Pública para o Primeiro Quadrimestre 
do exercício de 2022, na forma dos anexos a seguir discriminados:
I- ANEXO 1 - A Programação das Quotas Orçamentárias mensais, identifi-
cadas por programa, grupo de despesa e fonte de financiamento, observa-
do os limites dos saldos orçamentários em conformidade a da lei nº 9.292, 
de 19 de julho de 2021;
ii- aNEXo 2 - o cronograma de execução mensal de desembolso das des-
pesas à conta dos recursos do Tesouro Estadual e de outras fontes, por 
grupo de despesa, em conformidade a da lei nº 9.292, de 19 de julho de 
2021.
art. 2º as quotas orçamentárias mensais que trata o aNEXo 1 do artigo 
anterior serão disponibilizadas mensalmente no Sistema de administração 
financeira para Estados e Municípios (SiafEM), pela própria defensoria 
Pública.
art. 3º as alterações nos aNEXoS 1 e 2, constantes nos incisos i e ii dos 
artigo 1º, serão aprovados pela Portaria do defensor Público Geral, deven-
do ocorrer ao final de cada bimestre, se necessário, observando:
i- a disponibilidade orçamentária para ocorrer o ajuste;
ii- o encaminhamento pelo Poder Executivo da reestimativa da receita 
para o presente quadrimestre.
art. 4º os créditos suplementares autorizados em função dos artigos es-
pecíficos da Lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021, serão incluídos no mês 
de sua aprovação no aNEXo o 1 do artigo 1º - Programação das Quotas 
orçamentárias mensais, por meio de portaria e por ato próprio do defensor 
Público.
art. 5º Esta Portaria terá efeitos a partir de 01 de janeiro de 2022.
art. 6º revogam-se as disposições em contrário.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará
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aNeXo i -  -Programação orçamentária  - 1º Quadrimestre 2022
       

ProGraMa 1 : Manutenção da Gestão da defensoria Publica
Grupo fonte Janeiro fevereiro Março abril Total

Pessoal e Encargos 101 3.041.970,92 3.041.970,92 3.041.970,92 3.041.970,92 12.167.883,67
odc 101 2.810.317,33 2.810.317,33 2.810.317,33 2.810.317,33 11.241.269,33

Total 1  5.852.288,25 5.852.288,25 5.852.288,25 5.852.288,25 23.409.153,00
ProGraMa 2 : 

defensoria : o acesso 
à  justiça

      

Grupo fonte Janeiro fevereiro Março abril Total
Pessoal e Encargos 101 11.641.153,83 11.641.153,83 11.641.153,83 11.641.153,83 46.564.615,33

odc 101 1.399.261,17 1.399.261,17 1.399.261,17 1.399.261,17 5.597.044,67
 115    34.789,00   34.789,00
       

investimento 101 4.287.561,00    4.287.561,00
 115    100.000,00   100.000,00
       

Total 2  17.327.976,00 13.175.204,00 13.040.415,00 13.040.415,00 56.584.010,00
Total 1 +2  23.180.264,25 19.027.492,25 18.892.703,25 18.892.703,25 79.993.163,00

fonte: Siafem 2022/ oGE 2022 / NUPlaN     
       

aNEXo ii - cronograma de Execução Mensal de desembolso
Em r$1,00       

Unidade orçamentária : defensoria Pública     
Grupo fonte Janeiro fevereiro Março abril Total
Pessoal       

recursos do tesouro 101 14.683.124,75 14.683.124,75 14.683.124,75 14.683.124,75 58.732.499,00
       

 outras despesas 
correntes  4.209.578,50 4.244.367,50 4.209.578,50 4.209.578,50 16.873.103,00

 recursos do tesouro 101 4.209.578,50 4.209.578,50 4.209.578,50 4.209.578,50 16.838.314,00
fundep 115   -   34.789,00   -   - 34.789,00

       
       

 investimento    1.071.890,25   1.071.890,25   1.071.890,25   1.071.890,25 4.287.561,00
recursos do tesouro 101   1.071.890   1.071.890   1.071.890   1.071.890 4.287.561,00

fundep 115   -   -   -   - 0,00
       
       

Total  19.964.593,50 19.999.382,50 19.964.593,50 19.964.593,50 79.893.163,00
fonte: Siafem 2022/ oGE 2022 / NUPlaN     

       

Protocolo: 754291
Portaria Nº 13//2022-GGP/dPG de 13/01/2022
considerando Processo nº 2021/1022607- dEfPUB- dE 15/09/2021; rE-
SolVE: conceder conforme laudo Médico nº 84067, licença assistência 
por motivo de doença para acompanhar pessoa da família à Servidora Pú-
blica aNa clara ViaNa dE SoUZa, matrícula nº. 57201184, no período 
de 19/10/2021 a 17/11/2021, de acordo com o artigo. 86, da lei Estadual 
nº. 5.810/94.JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo;  defensor Pú-
blico Geral

Protocolo: 754078

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 30/2022/GGP/dPG, de 25 de JaNeiro de 2022. con-
siderando o PaE 2021/1365010, de 30/11/2021. rESolVE: conceder 60 
(sessenta) dias de licença Prêmio ao Servidor Público ElY NUNES dE fa-
riaS, id funcional 5121540/1, referentes ao Triênio (1999/2002), com 
gozo no período de 10/01/2022 a 10/03/2022.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral do Estado do Pará

Protocolo: 754007
Portaria Nº 21/2022/GGP/dPG, de 17 de JaNeiro de 2022.
considerando o Processo nº. 2021/1228097-dPG, de 27/10/2021. rE-
SolVE: interromper a licença Prêmio da defensora Pública roBErTa oli-
VEira MorEira, id funcional nº 5895965/ 1, publicada no d.o.E 34.711 
de 27 de setembro de 2021, referente ao triênio 2011/2014, sendo de 
05/10/2021 a 03/11/2021, a contar de 22/10/2021, restando 12(doze) 
dias que deverão ser usufruídos no período de 03/02/2022 a 14/02/2022.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral do Estado do Pará

Protocolo: 753997
Portaria Nº 26/22/GGP/dPG, de 24 de JaNeiro de 2022.
considerando o afastamento de licença Prêmio do titular da coorde-
nação da regional de carajás - Marabá, solicitado e autorizado no Pro-
cesso 2021/1188679, de 19/10/2021. considerando ainda o processo 
2021/1256327, de 04/11/2021, no qual indica a substituição para o perío-
do de gozo de licença Prêmio do titular. rESolVE: dESiGNar o defensor 
Público dEMETriUS rEBESSi, id funcional 5895984/ 1, para responder 
pela coordenação da regional de carajás - Marabá, durante o afastamento 
de licença Prêmio do titular, defensor Público JoSÉ EricKSoN fErrEi-
ra rodriGUES, id funcional 57234671/ 1, sendo o gozo no período de 
16.11.2021 a 15.12.2021, assegurados os efeitos financeiros.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se;
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral do Estado do Pará

Protocolo: 754001

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 14/2022-GGP/dPG de 13/01/2022
considerando Processo nº 2021/1445300- dEfPUB- dE 16/12/2021; con-
forme atestado Médico da Servidora Maria auxiliadora flor freitas – (re-
gime Geral de Previdência Social) ,rESolVE: conceder conforme atestado 
Médico-rGPS, licença para tratamento de Saúde à Servidora Pública Ma-
ria aUXiliadora flor frEiTaS, matrícula nº. 5927301, no período de 
02/12/2021 a 15/12/2021, de acordo com o artigo. 59, da lei nº. 8.213, 
de 24/07/1991 e arts, 71 e 78 do regulamento da Previdência Social, 
aprovado pelo decreto nº 3048, de 06/05/1999.JoÃo PaUlo carNEiro 
GoNÇalVES lEdo; defensor Público Geral

Protocolo: 754079

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 006/2022 - da, 26/01/2022.
Nome: deryck amaral da costa, mat. 5931829, cargo Secretário de Nú-
cleo.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – r$ 900,00
Natureza da despesa: 339036 – r$ 1.100,00
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenador: João Paulo carneiro Gonçalves lédo

Protocolo: 754045

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 11/2022-GGP/dPG de 12/01/2022
considerando o Processo nº 2022/30576– dEfPUB, de 10/01/2022., rE-
SOLVE:Conceder 08 (oito) dias de afastamento para fins de Licença Casa-
mento (Gala), ao defensor Público EdGar MorEira alaMar, matrícula 
nº 55588692, conforme o art. 72 da lei 5.810/94, para gozar no período 
de 08/01/2022 a 15/01/2022.JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo; 
defensor Público Geral

Protocolo: 754076
Portaria Nº 12/2022-GGP/dPG de 12/01/2022
considerando o Processo nº 2021/1482384 - dEfPUB, de 
29/012/2021,ESolVE:
Conceder 08 (oito) dias de afastamento para fins de Licença Casamen-
to (Gala), a Servidor Pública alcidEa aMaral TEiXEira, matrícula nº 
3215318, conforme o art. 72 da lei 5.810/94, para gozar no período de 
06/12/2021 a 13/12/2021,JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo; 
defensor Público Geral

Protocolo: 754077

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato do 7º termo aditivo ao contrato nº 070/2017/tJPa // Par-
tes: TJPa e a empresa Eco GESTÃo aMBiENTal lTda EPP, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 04.831.871/0001-08 // objeto do aditivo: prorrogação 
do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, bem como o reajuste 
do Valor do contrato 070/2017, cujo objeto é a prestação de serviços de 
manutenção e conservação de jardins, áreas verdes e solos naturais, com 
fornecimento de ferramentas, equipamentos, materiais e com eventual re-
posição de mudas, adequados à perfeita execução do serviço // Valor do 
Aditivo: fica atualizado o valor mensal para R$ 33.646,59 (trinta e três mil, 
seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), perfazen-
do o global anual de r$ 403.759,06 (quatrocentos e três mil, setecentos e 
cinquenta nove reais e seis centavos) // dotação: Programa de Trabalho: 
02.122.1421.8659 / 8669 / 8670 / 8193 / 8194 / 8195; fonte de recurso: 
0101/ 0118; Natureza da despesa: 339039 // Vigência: 02 de fevereiro 
de 2022 a 01 de fevereiro de 2023 // data da assinatura: 25/01/2022 // 
foro: Belém-Pa // representante do contratante: débora Moraes Gomes 
– Secretária de administração // ordenador responsável: Miguel lucival-
do alves Santos  – Secretário de Planejamento, coordenação e finanças.

Protocolo: 754197
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.

.

oUtras MatÉrias
.

  
Poder JUdiciÁrio

reLatÓrio de GestÃo FiscaL
deMoNstratiVo da disPoNiBiLidade de caiXa e dos restos a PaGar

orÇaMeNto FiscaL e da seGUridade sociaL
JaNeiro a deZeMBro de 2021

          
rGf - anexo 5 

(lrf,art. 55, inciso 
iii, alínea “a”) 

        r$ 1,00

idENTificaÇÃo 
doS rEcUrSoS

diSPoNiBili-
dadE dE caiXa 

BrUTa

oBriGaÇÕES fiNaNcEiraS diSPoNiBilidadE dE 
caiXa liQUida(aNTES 

da iNScriÇÃo EM 
rESToS a PaGar NÃo 

ProcESSadoS do 
EXErcÍcio) 1

rESToS a PaGar 
EMPENHadoS E 

NÃo liQUidadoS 
do EXErcÍcio  

(g)

EMPENHoS NÃo 
liQUidadoS caN-

cEladoS (NÃo 
iNScriToS Por 
iNSUficiÊNcia 
fiNaNcEira)

diSPoNiBilidadE dE 
caiXa lÍQUida (aPÓS a 
iNScriÇÃo EM rESToS a 
PaGar NÃo ProcESSa-
doS do EXErcÍcio)  (h) 

= (f - g)

de Exercícios anteriores do  Exercíciorestos a Pagar liquidados e 
Não Pagos

restos a Pagar 
Empenhados e 
Não liquidados 
de Exercícios 
anteriores

demais obriga-
ções financeiras

 (a) (b) (c) (d) (e) (f ) = (a-(b+c+d+e))

ToTal doS 
rEcUrSoS NÃo  
ViNcUladoS (i)

232.847.853,12 1.583.519,50 80.839.728,97   150.424.604,65   150.424.604,65

recursos ordi-
nários 

203.582.572,46 1.583.519,50 80.839.728,97   121.159.323,99   121.159.323,99

outros recursos 
não Vinculados

29.265.280,66     29.265.280,66   29.265.280,66

ToTal doS 
rEcUrSoS ViNcU-

ladoS (ii)
454.334.963,51  33.393.021,24  336.335.969,98 84.605.972,29   84.605.972,29

recursos Vincula-
dos ao rPPS

41.958,99    41.958,99     

recursos de 
operações de 

crédito 
         

recursos de 
alienação de Bens/ 

ativos
1.677.837,54     1.677.837,54   1.677.837,54

recursos Vincula-
dos a Precatórios

         

recursos Vincu-
lados a depósitos 

Judiciais
332.642.175,93    332.642.175,93     

outros recursos 
Vinculados 

119.972.991,05  33.393.021,24  3.651.835,06 82.928.134,75   82.928.134,75

ToTal ( iii ) = ( 
i + ii )

687.182.816,63 1.583.519,50 114.232.750,21 0,00 336.335.969,98 235.030.576,94 0,00 0,00 235.030.576,94

foNTE: SiafEM  
- conforme 
relatórios de 
19/01/2022 

         

          
          
          
          
          
  cÉlia rEGiNa dE liMa PiNHEiro     
  Presidente     

 
   

MiGUEl lUciValdo alVES SaNToS
    TiaGo SilVa GUiMarÂES  

Secretário de Planejamento coorde-
nação e finanças     Secretário de controle interno  

         
          
          

Protocolo: 754140
Poder JUdiciÁrio

reLatÓrio de GestÃo FiscaL
deMoNstratiVo de desPesa coM PessoaL

orÇaMeNtos FiscaL e da seGUridade sociaL
JaNeiro a deZeMBro de 2021

rGF - aNeXo i  ( LrF art 55, inciso i, alinea “a” )

dESPESaS coM PESSoal

  dESPESaS EXEcUTadaS
  ÚlTiMoS 12 MESES

  liQUidadaS iNScriTaS 
EM rESToS a 
PaGar NÃo 
ProcESSa-

doS (b)

JaN/21 fEV/21 Mar/21 aBr/21 Mai/21 JUN/21 JUl/21 aGo/21 SET/21 oUT/21 NoV/21 dEZ/21
ToTal ( ÚlTiMoS 
12 MESES)  (a)

dESPESa BrUTa coM PESSoal (i) 92.717.635,82 94.376.877,54 92.042.166,27 91.109.359,70 72.033.698,54 114.058.211,27 93.026.513,78 95.284.237,13 97.467.795,33 98.654.932,64 149.791.293,69 188.040.837,22 1.278.603.558,93  
PESSoal aTiVo 77.687.762,46 79.536.465,27 77.092.679,98 76.530.727,54 57.512.307,97 99.553.570,41 78.407.218,21 80.594.789,04 77.562.735,54 82.420.751,57 134.498.583,57 165.871.978,19 1.087.269.569,75  

Vencimentos, Vantagens e outras despesas 
Variáveis

65.083.635,84 65.484.940,78 63.116.693,07 62.655.834,31 56.162.630,07 73.105.020,83 64.485.025,75 66.639.830,27 63.579.063,74 68.812.708,19 120.875.182,89 135.544.448,46 905.545.014,20  

obrigações Patronais 12.604.126,62  14.051.524,49  13.975.986,91 13.874.893,23   1.349.677,90   26.448.549,58   13.922.192,46 13.954.958,77   13.983.671,80 13.608.043,38   13.623.400,68   30.327.529,73 181.724.555,55  
PESSoal iNaTiVo E PENSioNiSTaS 15.029.873,36 14.840.412,27 14.949.486,29 14.578.632,16 14.521.390,57 14.504.640,86 14.619.295,57 14.689.448,09 19.905.059,79 16.234.181,07 15.292.710,12 22.168.859,03 191.333.989,18  

aposentadorias, reservas e reformas 11.563.504,84 11.469.838,96 11.403.105,43  11.256.401,44  11.231.252,39   11.137.151,88   11.199.395,67 11.178.435,09   16.441.560,40 11.185.791,58   11.259.432,22   16.934.539,11 146.260.409,01  
Pensões   3.466.368,52   3.370.573,31   3.546.380,86   3.322.230,72   3.290.138,18   3.367.488,98   3.419.899,90   3.511.013,00   3.463.499,39   5.048.389,49   4.033.277,90   5.234.319,92 45.073.580,17  

outras despesas de pessoal decorrentes de 
contrato de terceirização ou de contratação 
de forma indireta  (§ 1º do art. 18 da lrf)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

despesa com Pessoal nâo Executada 
orçamentariamente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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dESPESaS NÃo coMPUTadaS ii  (§ 1º do 
art. 19 da lrf)

16.571.473,24 16.235.213,11 15.726.037,38 14.964.049,76 14.895.046,59 14.887.603,03 15.009.704,39 16.675.207,67 20.121.270,35 19.916.994,84 18.362.712,05 75.110.578,52 258.475.890,93  

indenizações por demissão e incentivos a 
demissão Voluntária 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 decorrentes de decicisão Judicial de 
Periodo anterior ao da apuração

100.931,84 100.931,84 100.931,84 100.931,84 100.931,84 100.931,84 100.931,84 100.931,84 100.931,84 100.931,84 100.931,84 220.821,29 1.331.071,53  

 despesas de Exercícios anteriores de 
Periodo anterior ao da apuração

1.977.260,71 1.782.502,31 1.139.057,20 711.531,79 686.962,52 658.750,20 638.055,01 2.204.311,71 404.462,39 3.682.813,77 3.070.001,93 52.941.719,49 69.897.429,03  

inativos e Pensionistas com rec. Vinculados 14.493.280,69 14.351.778,96 14.486.048,34 14.151.586,13 14.107.152,23 14.127.920,99 14.270.717,54 14.369.964,12 19.615.876,12 16.133.249,23 15.191.778,28 21.948.037,74 187.247.390,37  
despesa líquida com Pessoal (iii) = (i - ii) 76.146.162,58 78.141.664,43 76.316.128,89 76.145.309,94 57.138.651,95 99.170.608,24 78.016.809,39 78.609.029,46 77.346.524,98 78.737.937,80 131.428.581,64 112.930.258,70 1.020.127.668,00  

 
aPUraÇÃo do cUMPriMENTo do liMiTE 

lEGal
Valor % SoBrE  a rcl  aJUSTada

 rEc. corrENTE lÍQUida  - rcl  (iV) 27.009.202.196,32  
( - ) Transferência obrigatória da União 

relativa às emendas individuais  (art. 166-
a, § 1º, da cf) (V)

12.890.666,00  

( - ) Transferência obrigatória da União 
relativa às emendas de bancada  (art. 166-

a, § 16, da cf) (Vi)
72.414.523,00  

rEcEiTa corrENTE lÍQUida aJUSTada 
Para cálcUlo doS lÍMiTES da dESPESa 

coM PESSoal (Vii)=(iV- V- Vi)
26.923.897.007,32  

dESPESa ToTal coM PESSoal - dTP (Vii) 
= (iiia +  iii b)

1.020.127.668,00 3,79

liMiTE MáXiMo (Viii)  (incisos i, ii e iii do 
art. 20 da lrf) 

1.615.433.820,44 6,00

liMiTE PrUdENcial  (iX) = (0,95 x Viii)  ( 
parágrafo único do art.22 da lrf) 

1.534.662.129,42 5,70

liMiTE dE alErTa (X)  = (0,90 x Viii)  
(inciso ii do § 1º do art.59 da lrf) 

1.453.890.438,40 5,40

foNTE Sistema SiafEM. Unidades responsáveis TJE, data da emissão 19/19/2022
 
 
 

                
cÉlia rEGiNa dE liMa PiNHEiro

Presidente
MiGUEl lUciValdo alVES SaNToS      TiaGo SilVa GUiMarÃES

Secretário de Planejamento, coordenação e finanças      Secretário de controle interno
             

                
                

Protocolo: 754141
Poder JUdiciÁrio

reLatÓrio da GestÃo FiscaL
deMoNstratiVo siMPLiFicado do reLatÓrio de GestÃo FiscaL

orÇaMeNto FiscaL e da seGUridade sociaL
JaNeiro a deZeMBro de 2021

   
lrf, art. 48 - anexo 6  r$ 1,00

rEcEiTa corrENTE liQUida Valor aTÉ o QUadriMESTrE/SEMESTrE
receita corrente liquida 27.009.202.196,32

receita corrente liquida ajustada 26.923.897.007,32
   

dESPESa coM PESSoal Valor % SoBrE a rcl
despesa Total com Pessoal - dTP 1.020.127.668,00 3,79

limite Máximo (incisos i, ii e iii, art. 20 da lrf) 1.615.433.820,44 6,00
limite Prudencial (parágrafo único, art 22 da lrf) 1.534.662.129,42 5,70

limite de alerta (inciso ii, do § 1º do art. 59 da lrf) 1.453.890.438,40 5,40
   

dÍVida coNSolidada Valor % SoBrE a rcl
dívida consolidada liquida   

Limite Definido por Resolução do Senado Federal   
   

GaraNTiaS dE ValorES Valor % SoBrE a rcl
Total de Garantias concedidas   

Limite Definido por Resolução do Senado Federal   
   

oPEraÇÕES dE crÉdiTo Valor % SoBrE a rcl
operações de crédito internas e Externas   

Limite Definido Pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas   
operações de crédito por antecipação da receita   

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita   
   

rESToS a PaGar rESToS a PaGar EMPENHadoS E NÃo liQUida-
doS do EXErcÍcio

diSPoNiBilidadE dE caiXa lÍQUida ( aNTES 
da iNScriÇÃo EM rESToS a PaGar NÃo 

ProcESSadoS do EXErcÍcio)

Valor Total 235.030.576,94
foNTE: SiafEM  

- conforme 
relatórios de 
19/01/2022 

 
 

   
cÉlia rEGiNa dE liMa PiNHEiro

Presidente
   
   
   

MiGUEl lUciValdo alVES SaNToS TiaGo SilVa GUiMarÃES
Secretário de Planejamento. coordenação Secretário de controle interno

e finanças   

Protocolo: 754138
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triBUNais de coNtas
.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

JaNeiro de 2021 a deZeMBro de 2021

 rGf - aNEXo 1 (lrf, art. 55, inciso i, alínea "a") r$ 1,00

iNscritas eM
totaL  restos a PaGar

(ÚLtiMos NÃo 
12 Meses)  Processados

(a) (b)
dESPESa BrUTa coM PESSoal (i) 14.479.476,86 14.377.907,23 15.188.660,46 15.254.082,57 15.021.225,09 15.348.263,07 14.779.226,12 14.750.932,80 15.571.648,27 15.102.455,06 15.531.673,88 28.627.342,95 194.032.894,36

    Pessoal ativo 10.637.480,17 10.541.291,16 11.210.218,82 11.287.151,25 11.015.190,33 11.254.843,79 10.871.874,69 10.842.214,72 11.645.857,58 11.240.002,96 11.636.081,89 21.352.025,69 143.534.233,05
      Vencimentos, Vantagens e outras despesas Variáveis 8.672.296,44 8.581.323,22 9.160.828,88 9.280.298,00 9.020.218,25 9.260.668,67 8.879.497,94 8.859.026,19 9.644.201,05 9.255.811,08 9.622.540,38 17.442.037,87 117.678.747,97
      obrigações Patronais 1.965.183,73 1.959.967,94 2.049.389,94 2.006.853,25 1.994.972,08 1.994.175,12 1.992.376,75 1.983.188,53 2.001.656,53 1.984.191,88 2.013.541,51 3.909.987,82 25.855.485,08
      Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Pessoal inativo e Pensionistas 3.841.996,69 3.836.616,07 3.978.441,64 3.966.931,32 4.006.034,76 4.093.419,28 3.907.351,43 3.908.718,08 3.925.790,69 3.862.452,10 3.895.591,99 7.275.317,26 50.498.661,31
      aposentadorias, reserva e reformas 3.014.216,46 3.008.835,84 3.122.505,92 3.122.990,92 3.159.237,04 3.216.871,82 3.071.373,97 3.067.630,69 3.038.268,22 3.019.086,59 3.040.459,23 5.607.741,75 39.489.218,45
      Pensões 827.780,23 827.780,23 855.935,72 843.940,40 846.797,72 876.547,46 835.977,46 841.087,39 887.522,47 843.365,51 855.132,76 1.667.575,51 11.009.442,86
      outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de 
contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da lrf) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    despesa com Pessoal não Executada orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dESPESaS NÃo coMPUTadaS coM irrf (ia)  (resolução TcE nº 16.769/03) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   imposto de renda retido na fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dESPESaS NÃo coMPUTadaS (ii) (§ 1º do art. 19 da lrf) 2.332.514,44 2.232.732,48 2.478.360,67 2.423.642,50 2.375.426,11 2.619.767,74 2.358.943,92 2.219.305,02 2.254.782,40 2.279.605,71 2.538.184,31 6.383.970,53 32.497.235,83
indenizações por demissão e incentivos à demissão Voluntária 23.820,44 30.572,78 284.692,99 120.892,60 139.487,90 405.054,13 150.063,33 14.199,20 53.073,84 61.272,76 343.983,31 0,00 1.627.113,28
decorrentes de decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
despesas de Exercícios anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.515,33 2.000.515,33
inativos e Pensionistas com recursos Vinculados 2.308.694,00 2.202.159,70 2.193.667,68 2.302.749,90 2.235.938,21 2.214.713,61 2.208.880,59 2.205.105,82 2.201.708,56 2.218.332,95 2.194.201,00 4.383.455,20 28.869.607,22

dESPESa lÍQUida coM PESSoal (iii) = (i - ia - ii) 12.146.962,42 12.145.174,75 12.710.299,79 12.830.440,07 12.645.798,98 12.728.495,33 12.420.282,20 12.531.627,78 13.316.865,87 12.822.849,35 12.993.489,57 22.243.372,42 161.535.658,53

aPUraÇÃo do cUMPriMeNto do LiMite LeGaL
rEcEiTa corrENTE lÍQUida - rcl (iV)
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a, § 1º, da cf) (V)  
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da cf) (Vi)
rEcEiTa corrENTE lÍQUida aJUSTada Para cálcUlo doS liMiTES da dESPESa coM PESSoal (V       
dESPESa ToTal coM PESSoal - dTP (Viii) = (iii a + iii b)
liMiTE MáXiMo (iX) (incisos i, ii e iii, art. 20 da lrf) 
liMiTE PrUdENcial (X) = (0,95 x iX) (parágrafo único do art. 22 da lrf) 
liMiTE dE alErTa (Xi) = (0,90 x iX) (inciso ii do §1º do art. 59 da lrf) 

           Gilberto Jáder Serique             Matheus amaral Bonna Maria de lourdes lima de oliveira
       Secretário de administração                 Secretário de controle interno         Presidente do TcE-Pa

estado do ParÁ - Poder LeGisLatiVo
triBUNaL de coNtas do estado do ParÁ
reLatÓrio de GestÃo FiscaL
deMoNstratiVo da desPesa coM PessoaL 
orÇaMeNtos FiscaL e da seGUridade sociaL

desPesa coM PessoaL
Jan/21 Fev/21 Mar/21 abr/21 Mai/21 Jun/21 Jul/21

12.890.666,00 -

ago/21 set/21 out/21 Nov/21 dez/21

% soBre a rcL aJUstada
27.009.202.196,32              -

72.414.523,00 -
26.923.897.007,32              -

161.535.658,53 0,60
258.469.411,27 0,96
245.545.940,71 0,91
232.622.470,14 0,86

foNTE: Sistemas Bo, SiafEM, SEfa. Unidade responsável: coordenadoria de contabilidade/diretoria de finanças. data da emissão: 21/01/2022 e hora de emissão: 10h. 
 1. os valores da receita corrente líquida (rcl) e  rcl ajustada foram fornecidos pela Secretaria de fazenda do Estado do Pará;
 2. Por motivo de dificuldade operacional em reconhecer o período de referência de alguns valores relativos às despesas de exercícios anteriores do ano de 2021, as deduções dos valores registrados ocorrerão no último mês do exercício financeiro, conforme prevê o Manual de demostrativos fiscais;
 3. a partir do 1º Quadrimestre de 2021, passa-se a atender o estabelecido na lei complementar nº 178/2021.

ESTADO DO PARÁ - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

R$ 1,00

De Exercícios 
Anteriores Do Exercício

(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a – (b + c + d + e)) (g) (h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 109.285.450,50 482,91 775.646,26 377.735,20 108.131.586,13 13.850.408,96 94.281.177,17
Recursos Ordinários 106.867.906,20 482,91 775.646,26 377.718,74 105.714.058,29 13.850.408,96 91.863.649,33
Outros Recursos Não Vinculados 2.417.544,30 16,46 2.417.527,84 0,00 2.417.527,84
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) 2.673.680,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.673.680,85 776,27 0,00 2.672.904,58 
Recursos Vinculados ao RPPS
Recursos de Operações de Crédito  
Recursos de Alienação de Bens/Ativos 92.500,00 92.500,00 92.500,00
Recusos Vinculados a Precatórios
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais
Outros Recursos Vinculados 2.581.180,85 2.581.180,85 776,27 2.580.404,58
TOTAL (III) = (I + II) 111.959.131,35 482,91 775.646,26 377.735,20 110.805.266,98 13.851.185,23 96.954.081,75

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

           Gilberto Jáder Serique             Matheus amaral Bonna Maria de lourdes lima de oliveira
       Secretário de administração                 Secretário de controle interno         Presidente do TcE-Pa

 RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

DISPONIBILIDADE 
DE CAIXA BRUTA 

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE DE 
CAIXA LÍQUIDA (ANTES 

DA INSCRIÇÃO EM 
RESTOS A PAGAR NÃO 

PROCESSADOS DO 

foNTE: Sistemas Bo, SiafEM, SEfa. Unidade responsável: coordenadoria de contabilidade/diretoria de finanças. data da emissão: 21/01/2022 e hora de emissão: 14h. 

RESTOS A PAGAR 
EMPENHADOS E NÃO 

LIQUIDADOS DO 
EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO 
LIQUIDADOS 

CANCELADOS (NÃO 
INSCRITOS POR 
INSUFICIÊNCIA 

DISPONIBILIDADE DE CAIXA 
LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO 

EM RESTOS A PAGAR NÃO 
PROCESSADOS DO 

EXERCÍCIO)

Restos a Pagar Liquidados e Não Restos a Pagar 
Empenhados e Não 

Liquidados de Exercícios 
Anteriores

Demais 
Obrigaçãoes 
Financeiras

estado do ParÁ - Poder LeGisLatiVo

triBUNaL de coNtas do estado do ParÁ

reLatÓrio de GestÃo FiscaL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

orÇaMeNtos FiscaL e da seGUridade sociaL

JaNeiro a deZeMBro de 2021

 LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Receita Corrente líquida 27.009.202.196,32

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP 161.535.658,53 0,60
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) -0,96 % 258.469.411,27 0,96
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) -0,95 % 245.545.940,71 0,91
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) -0,90 % 232.622.470,14 0,86

Valor Total 13.851.185,23 96.954.081,75
foNTE: Sistemas Bo, SiafEM, SEfa. Unidade responsável: coordenadoria de contabilidade/diretoria de finanças. data da emissão: 21/01/2022 e hora de emissão: 10h.
           Gilberto Jáder Serique             Matheus amaral Bonna Maria de lourdes lima de oliveira
       Secretário de administração                 Secretário de controle interno         Presidente do TcE-Pa

VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE

RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO 
LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS 
A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

Protocolo: 754347
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.

.

Portaria
.

Portaria Nº 37.850, de 25 de JaNeiro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 032/2021 - cSa, de 20 de agosto de 
2021, protocolizado sob o Expediente nº 010941/2021,
r E S o l V E:
i – TorNar sem efeito, a PorTaria Nº 37.502 de 28-09-2021, publicada 
no doE de 29-01-2021.
ii – dESiGNar a servidora GiSElE MoUra dE QUEiroZ, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0100866, como pregoeira, no processo licitató-
rio modalidade Pregão Eletrônico, por sistema de registro de Preços, para 
aquisição de Material de Expediente visando atender as demandas desta 
corte de contas.
iii - dESiGNar, como membros da equipe de apoio, os servidores: JadE 
loBaTo NoBrE, assessor de conselheiro, matrícula nº 0101458, rENaTa 
PiQUEira dE aNdradE SoarES, analista auxiliar de controle Externo, 
matrícula nº 5616735, e Jairo rodriGUES fariaS, assessor de conse-
lheiro, matrícula nº 0100466.
iV – Esta Portaria retroage seus efeitos a contar de 24 de janeiro de 2022.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 25 
de janeiro de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 754123

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 37.851 de 25 de JaNeiro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 75/2021 – coordenadoria de adminis-
tração Predial- caP, protocolizado sob o Expediente nº 014794/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor roBErTo carloS MENdoNÇa BarroS, agente au-
xiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 0100160, para substituir MarcoS 
aNToNio MarTiNS da rocHa, agente auxiliar de Serviços Gerais, matrí-
cula n° 0100459, no serviço de vigilância, no período de 01 a 30-12-2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 754024
Portaria Nº 37.853 de 25 de JaNeiro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 003/2022 – coordenadoria de admi-
nistração Predial- caP, protocolizado sob o Expediente nº 001337/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor dioNES MaGNo da SilVa alfaia, agente auxi-
liar de Serviços Gerais, matrícula nº 0100158, para substituir dENilSoN 
MarTiNS NaSciMENTo, agente auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 
0100280, no serviço de vigilância, no período de 24-01 a 01-02-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 754026
Portaria Nº 37.854 de 25 de JaNeiro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 004/2022 – coordenadoria de admi-
nistração Predial- caP, protocolizado sob o Expediente nº 001342/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor fraNciSco SENa raMoS da SilVa, agente auxiliar 
de Serviços administrativos, matrícula nº 0100075, para substituir iTaBi-
raci fraZÃo fErrEira, agente auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 
0100155, no serviço de vigilância, no período de 21 a 27-01-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 754027

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 37.855, de 26 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,
coNSidEraNdo o Expediente nº 001164/2022.
r E S o l V E:
EXclUir, da Portaria de férias de dezembro de 2021 nº 37.837, de 
17/01/2022, publicada no doE nº 34.835, de 18/01/2022, o servidor 
filiPE BarBoSa EricHSEN, auditor de controle Externo, matrícula nº 
0101480.
dê-se ciência.
Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
em 26 de janeiro de 2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 754125

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho de despesa: 2022NE00052
Valor: 669,15
data: 26/01/2022
objeto: aquisição de aparelho telefônico
licitação: art. 24 da lei federal nº 8.666/93
orçamento:
Unidade orçamentária: 37101
Programa de Trabalho: 01.032.1493.8515.0000
Natureza da despesa: 44.90.52.00
fonte do recurso: 0101000000
origem do recurso: Estadual
contratado(s):
Nome: a.dE N.P.oliVEira
cNPJ: 29.301.519/0001-91
Endereço: Travessa we 54, n° 1171, cidade Nova, ananindeua/ Pará, cEP 
67.133-370
ordenador em exercício: Patrick Bezerra Mesquita

Protocolo: 754182
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho de despesa: 2022NE00053
Valor: 1.939,80
data: 26/01/2022
objeto: aquisição de aparelho telefônico
licitação: art. 24 da lei federal nº 8.666/93
orçamento:
Unidade orçamentária: 37101
Programa de Trabalho: 01.032.1493.8515.0000
Natureza da despesa: 44.90.52.00
fonte do recurso: 0101000000
origem do recurso: Estadual
contratado(s):
Nome: Marcia adriaNa dE SoUSa
cNPJ: 20.988.198/0001-70
Endereço: Travessa Theolindo franco da cruz, n° 41 apto.05, município de 
São José dos Pinhais/Pr, cEP 83.035-410
ordenador em exercício: Patrick Bezerra Mesquita

Protocolo: 754183
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho de despesa: 2022NE00030
Valor: 1.400,00
data: 24/01/2022
objeto: Equipamento de comunicação visual e interativa
licitação: art. 24 da lei federal nº 8.666/93
orçamento:
Unidade orçamentária: 37101
Programa de Trabalho: 01.032.1493.8957.0000
Natureza da despesa: 33.90.30.00
fonte do recurso: 0101000000
origem do recurso: Estadual
contratado(s):
Nome: Para iMaGEM coMUNicaÇÃo lTda
cNPJ: 09.429.249-0001/91
Endereço: av.dr.freitas, n° 2420, Belém/ Pará, cEP 66.087-810
ordenador em exercício: Patrick Bezerra Mesquita

Protocolo: 754186
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho de despesa: 2022NE00051
Valor: 1.050,00
data: 26/01/2022
objeto: Serviço de serralharia
licitação: art. 24 da lei federal nº 8.666/93
orçamento:
Unidade orçamentária: 37101
Programa de Trabalho: 01.032.1493.8515.0000
Natureza da despesa: 33.90.39.00
fonte do recurso: 0101000000
origem do recurso: Estadual
contratado(s):
Nome: ENEdilSoN riBEiro loUZEiro
cNPJ: 21.615.609/0001-45
Endereço: Travessa Padre Eutíquio, Vila Maria, sala 43, condor – Belém/ 
Pará, cEP 66.045-230
ordenador em exercício: Patrick Bezerra Mesquita

Protocolo: 754180
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resolução nº 003/2022 – MPc/Pa – conselho superior
dispõe sobre a interrupção do gozo do primeiro período de 30 (trinta) dias 
de licença-prêmio do Procurador-Geral de contas do Estado por necessi-
dade de serviço.
o conselho Superior, órgão consultivo de administração superior do Minis-
tério Público de contas do Estado, no uso de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o afastamento para gozo do primeiro período de 30 (trin-
ta) dias de licença-prêmio do Procurador-Geral de contas, dr. Guilherme 
da costa Sperry, relativas ao período aquisitivo 2011/2014, autorizado pelo 
conselho Superior do MPc/Pa para o período de 10/01/2022 a 08/02/2022 
(30 dias), conforme resolução nº 08/2021 – MPc/Pa – conselho Superior, 
de 30/11/2021;
coNSidEraNdo os termos do art. 17, inciso Vi, do regimento interno do 
MPc/Pa, aprovado pela resolução nº 01/2020 - MPc/Pa – colégio;
coNSidEraNdo, ainda, a superveniente e imperiosa necessidade do ser-
viço;
rESolVE:
interromper, a partir de 28 de janeiro de 2022, o gozo da licença-prêmio 
do Procurador-Geral de contas, dr. Guilherme da costa Sperry, relativas ao 
período aquisitivo 2011/2014, concedido através da resolução nº 08/2021 
– MPc/Pa–conselho, de 30/11/2021, publicada no doE nº 34.783, de 
02/12/2021, ficando os dias remanescentes para serem oportunamente 
usufruídos.
Belém, 26 de janeiro de 2022
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS, em Exercício
STEPHENSoN oliVEira VicTEr
ProcUrador dE coNTaS
corregedora-Geral
Membro Nato
dEÍla BarBoSa Maia
ProcUradora dE coNTaS
Membro Eleito
SilaiNE KariNE VENdraMiN
ProcUradora dE coNTaS
Membro Substituto

Protocolo: 754135

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 018/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 004/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa c E S 
araUJo (cNPJ nº 24.603.073/0001-36)
objeto: registro de Preços para a aquisição de aparelhos domésticos, má-
quinas utensílios e equipamentos diversos
data da assinatura: 22/04/2021
Vigência: 27/04/2021 a 27/04/2022
Preços registrados:

iTEM Especificações Técnicas Marca /
Modelo Unidade Quant.

Estimada
Preço 

Unitário

02
frigobar com capacidade mínima de 75 litros, alimentação: 
bivolt ou 127 volts, com dispenser de bebidas na porta, cor 

branca, selo Procel classe a.
consul / 
crc08

UN 25 940,00

04

refrigerador froST frEE duplex: capacidade mínima do 
refrigerador de 300 litros, capacidade mínima do freezer de 70 

litros, mínimo de 03 prateleiras no refrigerador, gaveta para 
armazenar frutas e legumes, pés niveladores. cor: branca, 

cinza ou inox. alimentação: 127/220 volts, selo Procel classe a.

consul /
crM 39aB UN 20 2.204,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Endereço da contratada: rua Biriba, nº 293,  Bairro do infraero (lotea-
mento Morada das Palmeiras), no município de Macapá – aP, cEP 68908-
784, E-mail alberto1307marques@hotmail.com, Telefone (96) 99129-5766

Protocolo: 648737

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo a coNVeNio
Núm. do termo aditivo: 2º
Núm. do convenio: 002/2020-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e o SicrEdi NorTE – cooPE-
raTiVa dE crÉdiTo.
objeto do Termo de cooperação: realização de consignação em folha de 
pagamento de parcelas referentes a empréstimos e financiamentos con-
cedidos pelo SicrEdi NorTE – cooPEraTiVa dE crÉdiTo aos membros 

e servidores do MINISTÉRIO PÚBLICO, doravante denominados “benefici-
ários”.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Convênio 
original por mais 12 (doze) meses.
data de assinatura: 26/01/2022.
Vigência do aditamento: 13/02/2022 a 12/02/2023.
ordenador responsável: dra. Ubiragilda Silva Pimentel, Procuradora Geral 
de Justiça, em exercício.

Protocolo: 754139

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 0192/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a aNlYd SErio fraNca JUNior, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.079, lotado no departamento de ad-
ministração – Serviço de Transporte, a importância de r$ 10.000,00 (dez 
mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 19/1/2022 até 20/3/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.122.1494.8760
Governança e Gestão
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 10.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 20 de janeiro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 0228/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a alEXaNdrE ViNiciUS oliVEira dUarTE, 
aSSESSor dE PJ dE 2ª ENTrÂNcia, Matrícula n. 999.3039, lotado na 
Promotoria de Justiça de Xinguara, a importância de r$ 2.400,00 (dois mil 
e quatrocentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, 
período de aplicação 20/1 até 21/3/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.800,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 600,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 0229/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a ildEMar lEal dE aZEVEdo, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1658, lotado na Promotoria de Justiça 
de Santa Bárbara do Pará, a importância de r$ 500,00 (quinhentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
19/1 até 20/3/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 0230/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a HUGo TEiXEira rESENdE, TÉcNico EM 
iNforMáTica, Matrícula n.º 999.2105, lotado na Promotoria de Justiça 
de Marabá, a importância de r$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
19/1 até 20/3/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 3.500,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
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Portaria Nº 0231/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a lila roSa dE SoUSa BEMErGUY, aUXiliar 
dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.187, lotada na Promotoria de Jus-
tiça de Santarém, a importância de r$ 1.700,00 (hum mil e setecentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 20/1 até 21/3/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.700,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 0232/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a KlEYSoN da SilVa SaldaNHa VaScoNcE-
loS, aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.1121, lotado na 
Promotoria de Justiça de capanema, a importância de r$ 4.200,00 (quatro 
mil e duzentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, 
período de aplicação 19/1 até 20/3/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 4.200,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 0233/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a daNiEla SaNToS BaraTa oliVEira, aUXi-
liar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.507, lotada no departamento 
Médico e odontológico, a importância de r$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
20/1 até 21/3/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.128.1494.8943
capacitação e Valorização de Pessoas
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 5.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 0234/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a rENaTa SilVa BilBY, aUXiliar dE adMi-
NiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2689, lotada na Promotoria de Justiça de 
Jacareacanga, a importância de r$ 315,00 (trezentos e quinze reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 19/1 até 
20/3/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 315,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 0235/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a HUGo alESSoN PaSSoS da SilVa, aUXiliar 
dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1849, lotado na Promotoria de 
Justiça de altamira, a importância de r$ 1.700,00 (hum mil e setecentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 20/1 até 21/3/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.700,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 0237/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a rodriGo caNGUSSU alVES, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1265, lotado na Promotoria de Justiça 
de conceição do araguaia, a importância de r$ 600,00 (seiscentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
20/1 até 21/3/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 600,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 0238/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a EroNilSoN MElo dE SoUZa, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.943, lotado na Promotoria de Justiça 
de ananindeua, a importância de r$ 1.700,00 (hum mil e setecentos re-
ais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplica-
ção 19/1 até 20/3/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
339030 - Material de consumo - r$ 1.700,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 0239/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a EriVElToN diaS faYal, aUXiliar dE adMi-
NiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2574, lotado na Promotoria de Justiça de 
São João do araguaia, a importância de r$ 2.000,00 (dois mil reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 19/1 até 
20/3/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
339030 - Material de consumo - r$ 2.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 0240/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a JoSÉ PaiXÃo BoTElHo JÚNior, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.3043, lotado na Promotoria de Justiça 
de ipixuna do Pará, a importância de r$ 800,00 (oitocentos reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 20/1 até 
21/3/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
339030 - Material de consumo - r$ 800,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 0241/2022-MP/PGJ
o diretor do dePartaMeNto FiNaNceiro, usando das atribui-
ções que lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/
PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a lUcaS dE aNdradE dE oliVEira, aUXiliar 
dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2544, lotado na Promotoria de Jus-
tiça de São domingos do araguaia, a importância de r$ 900,00 (novecen-
tos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 20/1 até 21/3/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
339030 - Material de consumo - r$ 800,00
339039 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 100,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
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quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 0242/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a HaMilToN SilVa do NaSciMENTo, oficial 
dE SErVicoS aUXiliarES, Matrícula n.º 999.1527, lotado na Promotoria 
de Justiça de itaituba, a importância de r$ 1.700,00 (hum mil e setecentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplica-
ção 19/1 até 20/3/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
339030 - Material de consumo - r$ 1.700,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 0243/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a EMaNUEl TadEU coUTiNHo MacHado, aU-
Xiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.1177, lotado na Promotoria 
de Justiça de Benevides, a importância de r$ 600,00 (seiscentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
21/1 até 22/3/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
339030 - Material de consumo - r$ 600,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 0244/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a roSa Maria BaSToS foNSEca, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.1148, lotada na Promotoria de Justiça 
de Baião, a importância de r$ 600,00 (seiscentos reais), para ocorrer com 
despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 19/1 até 20/3/2022, 
conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
339030 - Material de consumo - r$ 600,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 0245/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a lUciaNa oliVEira do NaSciMENTo, aUXi-
liar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula nº 999.759, lotada na Promotoria de 
Justiça de redenção, a importância de r$ 1.700,00 (hum mil e setecentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 19/1 até 20/3/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa
339030 - Material de consumo - r$ 1.700,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 0246/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a aNToNio doS SaNToS MoTTa, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.895, lotado na Promotoria de Justiça 
de Marabá, a importância de r$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
19/1 até 20/3/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000

NaTUrEZa da dESPESa
339030 - Material de consumo - r$ 1.700,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 754111

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 0037/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa Para a árEa TÉcNico adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria Nº 820/2021-MP/PGJ de 12 de abril de 2021,
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução 
nº 006/2019-CPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado, de 08/5/2019;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês janeiro de 2022, elabora-
da pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas de 07 
de dezembro de 2021, publicada no site do Ministério Público do Estado 
do Pará;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês janeiro de 2022, elabo-
rada pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, datadas 
de 16 de dezembro de 2021, publicada no site do Ministério Público do 
Estado do Pará;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 2º da PorTaria Nº 0057/2022-MP/
PGJ, de 18/01/20221;
coNSidEraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos se-
nhores membros do Parquet escalados para o plantão institucional do se-
gundo grau.
r E S o l V E:
art. 1º - coNVocar os servidores relacionados no anexo Único desta Por-
taria para realizarem em regime presencial o plantão institucional junto 
aos Órgãos de Execução de Segundo Grau do Ministério Público do Estado 
do Pará, no período de 29 e 30/01/2022.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões 
sujeitará o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Esta-
dual nº 5.810/94.
aNeXo ÚNico
EScala dE PlaNTÃo dE SErVidorES
ProcUradoria dE JUSTiÇa cÍVEl e ProcUradoria dE JUSTiÇa cri-
MiNal
PErÍodo: 29 e 30/01/2022
Em observância a resolução nº 006/2019-cPJ, de 25 de abril de 2019, pu-
blicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão para 
o mês janeiro de 2022, elaboradas pela coordenadoria das Procuradorias 
de Justiça cíveis, datada de 07 de dezembro de 2021 e coordenadoria das 
Procuradorias de Justiça criminais, datada de 16 de dezembro de 2021, 
ambas publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará e da Por-
Taria Nº 0157/2022-MP/PGJ, de 18/01/2022.
dia 29/01/2022 (sábado)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
ana luiza Nunes Marinho de araujo (assessora Técnica Especializada da 
Procuradoria Justiça cível)
Jeanne Marcele lobato de Sousa (assessora da Procuradoria Justiça cri-
minal)
dia 30/01/2022(domingo)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
ingrid rodrigues Santos (assessora da Procuradoria Justiça cível)
renata Sampaio corrêa (assessora Técnica Especializada da Justiça cri-
minal)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 754196
Portaria Nº 0213/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 220/2021-/MPPa/PJP, de 
23/11/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 17471/2021, em 23/11/2021, 
em que a Promotora de Justiça, dra. luciana Vasconcelos Mazza, requer a 
sua exclusão do conselho deliberativo do cEaf;
coNSidEraNdo a decisão da d. Procuradoria-Geral de Justiça, constante 
às fls. 18 do expediente retromencionado;
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça, dra. MoNica criSTiNa GoNÇalVES 
MElo da rocHa, para, sem prejuízo de suas atribuições, compor o con-
selho deliberativo do centro de Estudos e aperfeiçoamento funcional do 
Ministério Público do Estado Pará – cEaf-MP/Pa, em substituição à Promo-
tora de Justiça, dra. luciana Vasconcelos Mazza.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 25 de janeiro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
ProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio
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Portaria Nº 0214/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 2128/2021 GaPrE/iGEPrEV, de 
17/11/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 17434/2021, em 22/11/2021,
CONSIDERANDO a decisão da D. Procuradoria-Geral do Justiça, às fls. 18 
do expediente retromencionado,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores, JEffErSoN roSa coElHo e MarlY daNTaS 
NErY, nas condições de titular e suplente, respectivamente, para compo-
rem o conselho fiscal do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Pará - iGEPrEV, na qualidade de representantes do Ministério Público do 
Estado do Pará, no biênio 2022/2024.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 25 de janeiro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
ProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 0215/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 2118/2021 GaPrE/iGEPrEV, de 
17/11/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 17437/2021, em 22/11/2021,
CONSIDERANDO a decisão da D. Procuradoria-Geral do Justiça, às fls. 07 
do expediente retromencionado,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores, iVaN SilVEira da coSTa e aMilToN PiNHEiro 
dE oliVEira, nas condições de titular e suplente, respectivamente, para 
comporem o conselho Estadual de Previdência - cEP do instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará - iGEPrEV, na qualidade de representan-
tes do Ministério Público do Estado do Pará, no biênio 2021/2023.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 25 de janeiro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
ProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 754044
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 017/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 004/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa EVaN-
dro GoMES fErrEira 01619513250 (cNPJ nº 33.884.155/0001-97)
objeto: registro de Preços para a aquisição de aparelhos domésticos, má-
quinas utensílios e equipamentos diversos
data da assinatura: 22/04/2021
Vigência: 27/04/2021 a 27/04/2022
Preços registrados:

iTEM Especificações Técnicas Marca / Modelo Unid. Quant.
Estimada

Preço 
Unitário

03

cafeteira elétrica industrial, de 4 a 5 litros. Volts(v): 110. 
Watts(w): 1300. fase: monofásica. consumo(kwh): 1.3. 
Tempo de fervura: 35 min. Volume de caldeira(l): 9,3. 

Volume do depósito(l): 4. depósito(un): 1. Peso bruto(kg): 
4.9. Peso líquido(kg): 3.4. comprimento(w): 26 cm. largu-

ra(d): 30 cm. Altura(h): 54 cm. Certificação do Inmetro.

coNSErcaf/ 
c4

Und 25 765,00

05

Liquidificador com copo em policarbonato/polipropileno/
inox com capacidade útil mínima de 2 litros, 03 velocidades 
no mínimo, função autolimpante e pulsar, alimentação: bi-
volt ou 127 volts, potência mínima de 400w, selo inmetro, 

na cor preto ou branco.

Mondial /
l-99 fB Und 10 130,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Junior
Endereço da contratada: rua Nova Esperança nº 5, Bairro do Murinin, 
no município de Benevides – Pará, cEP 68795-000, E-mail eg.ferreira58@
gmail.com,  Telefone (21) 76866989

Protocolo: 648748
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 019/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 007/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa iM-
PacTa TElEcoM E SEGUraNÇa ElETroNica (cNPJ nº 21.977.396/0001-
00)
objeto: registro de Preços para aquisições de centrais Telefônicas ana-
lógicas, ramal Sem fio com Tecnologia digital dEcT 6.0 e Terminais in-
teligentes (TI), a fim de atender as necessidades do Ministério Público do 
Estado do Pará.
data da assinatura: 26/04/2021
Vigência: 27/04/2021 a 27/04/2022
Preços registrados:
GrUPo ii - cota reservada do Grupo i – 25% da sua quantidade original 
– participação exclusiva ME/EPP

iTEM dEScriÇÃo do MaTErial UNd QTd Valor 
UNiTário 

08

Marca: iNTElBraS / ModElo: ModUlarE+2/4
central telefônica analógica, atendendo os seguintes requisitos:

Possuir identificador de chamada DTMF e FSK incorporado e automático, sem a 
necessidade de placa ou programação; Possuir placa de comunicação acoplada; 

Possuir a tecnologia DECT 2 para uso de ramal sem fio; Possuir capacidade 
mínima para: 2 (duas) linhas, 04 (quatro) ramais e 05 (cinco) ramais sem fio 

dEcT; Possuir capacidade máxima para: 04 (quatro) linhas, 12 (doze) ramais e 
05 (cinco) ramais sem fio DECT; Possuir suporte para o recurso de atendimento 
automático DISA; Deve suportar os seguintes serviços/configurações: seleção 

automática das linhas incorporadas; programação via teclado telefônico; 
atualização de firmware via pen drive; bilhetagem; chamada de emergência; 
Monitoramento de ambiente; Música de espera (interna e Externa); Transfe-

rência; desvio de chamada; Senha para os ramais; Bloqueio de ligações locais, 
ddd, ddi e celular; Bloqueio de recebimento de ligações a cobrar;  agenda 
coletiva; agenda individual; rechamada à última ligação dirigida a seu ramal 
(pega trote); rechamada interna; conferencia; Hotline (interna e externa); 

cadeado; Siga-me externo; permitir a conexão com até 04 (quatro) terminais 
inteligentes; Possuir alimentação 110/220 V – 50 ou 60 Hz Sinalização decádica 

ou multifrequencial; alcances das linhas: troncos 2000 ohms, ramais 1100 
ohms, incluindo o telefone; Possuir proteção elétrica nos troncos e na alimenta-

ção ac contra transientes e oscilações na rede.

UNd 7 807,00

09

Marca: iNTElBraS / ModElo: Ti 830i
Terminal inteligente, atendendo os seguintes parâmetros:

Possuir: display; Viva-voz; Headset e monofone com 03 (três) níveis de ajuste 
de áudio de recepção; Identificação DTMF e FSK; histórico de chamadas; Menu 
bilingue (português e espanhol); tempo de flash programável; Possuir: Ajuste 

do volume da campainha; Modo de discagem dTMf; Trava de teclado para 
limpeza do terminal (eletrônica); operação com fone de cabeça; avisos sonoros 
(bips) de alerta; agenda de números telefônicos; agenda de ramais; consulta a 
ligações não atendidas e atendidas; lembrete; Mensagem de aviso; Programa-
ção das facilidades do PaBX. Possuir alimentação 12Vdc; Potência máxima de 
1,76 W; Sinalização de linha decádica ou multifrequencial; Ser compatível com 

a central telefônica constante do item 08.

UNd 07 551,00

10

Marca: iNTElBraS / ModElo: TS 3111
Ramal (telefone) sem fio digital com tecnologia DECT 6.0, atendendo os 

seguintes parâmetros: Possuir a tecnologia dEcT 6.0 para comunicação com 
a central descrita no item 1; Possuir identificação de chamada e acesso rápido 

aos últimos números atendidos ou não, armazenados na memória com a data e 
a hora da ligação; Possuir bloqueio de chamadas originadas para determinados 
tipos de ligação (ddd, ddi, 0800, etc.); Possuir agenda para até 70 (setenta) 

contatos armazenados em sua memória; Possuir discagem rápida; Ser compatí-
vel com a central telefônica constante do item 08.

UNd 37 113,00

11

Marca: iNTElBraS / ModElo: Placa diSa ModUlarE+
Placa de auto atendimento diSa: Placa para permitir a central constante no 
item 1 o recurso de auto atendimento automático, possibilitando a ligação 

diretamente, sem auxílio de telefonista, ao ramal desejado; Ser compatível com 
a central telefônica constante do item 08.

UNd 07 265,13

12

Marca: iNTElBraS / ModElo: Placa raMal cEdT 5 rM ModUlarE
Placa de ramal DECT para 05 (cinco) ramais sem fio: Placa para permitir que 

a central constante no item 1 possa se comunicar com os ramais sem fio 
constante no item 3 (tecnologia dEcT); a placa deverá vir acompanhada da 

antena; Permitir boa imunidade as interferências externas que operam fora da 
banda de frequência dEcT 6.0 (1,91 a 1,92 GHz); Ser compatível com a central 

telefônica constante do item 08.

UNd 07 275,11

13

Marca: iNTElBraS / ModElo: Placa TroNco aNalÓGico ModUlarE+
Placa tronco analógico: Placa tronco com capacidade para recebimento de 01 

(uma) linha por placa a ser acoplada na central descrita no item 1; Ser compa-
tível com a central telefônica constante do item 08.

UNd 37 219,72

14

Marca : iNTElBraS / ModElo: Placa aNalÓGica ModUlarE+
Placa de ramal analógico: Placa de ramal com capacidade para recebimento de 
04 (quatro) ramais analógicos a ser acoplada na central descrita no item 1; Ser 

compatível com a central telefônica constante do item 08.

UNd 25 126,83

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Junior
Endereço da contratada: avenida Barão de Mamanguape, nº 76, loja 03, 
Bairro Torre, na cidade de João Pessoa – PB, cEP 58040-330, Telefone 
(83) 2107-9610, celular (83) 99369-2633, (83) 99954-4221, (83) 98601-
3003, E-mail impactalicitacao@gmail.com

Protocolo: 648838
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eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 020/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 007/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa aS-
coT TElEcoMUNicacoES lTda (cNPJ nº 74.428.657/0001-90)
objeto: registro de Preços para aquisições de centrais Telefônicas ana-
lógicas, ramal Sem fio com Tecnologia digital dEcT 6.0 e Terminais in-
teligentes (TI), a fim de atender as necessidades do Ministério Público do 
Estado do Pará.
data da assinatura: 26/04/2021
Vigência: 27/04/2021 a 27/04/2022
Preços registrados:
GrUPo i - cota Principal – 75% da sua quantidade original – participação 
aberta

item dEScriÇÃo do MaTErial UNd QTd Valor 
UNiTário 

01

Marca: iNTElBraS / ModElo: ModUlarE+
central telefônica analógica, atendendo os seguintes requisitos:

Possuir identificador de chamada DTMF e FSK incorporado e automático, 
sem a necessidade de placa ou programação; Possuir placa de comunicação 
acoplada; Possuir a tecnologia DECT 2 para uso de ramal sem fio; Possuir 
capacidade mínima para: 2 (duas) linhas, 04 (quatro) ramais e 05 (cinco) 

ramais sem fio DECT; Possuir capacidade máxima para: 04 (quatro) linhas, 12 
(doze) ramais e 05 (cinco) ramais sem fio DECT; Possuir suporte para o re-

curso de atendimento automático diSa; deve suportar os seguintes serviços/
configurações: seleção automática das linhas incorporadas; programação via 

teclado telefônico; atualização de firmware via pen drive; bilhetagem; chama-
da de emergência; Monitoramento de ambiente; Música de espera (interna e 
Externa); Transferência; desvio de chamada; Senha para os ramais; Bloqueio 
de ligações locais, ddd, ddi e celular; Bloqueio de recebimento de ligações 
a cobrar;  agenda coletiva; agenda individual; rechamada à última ligação 
dirigida a seu ramal (pega trote); rechamada interna; conferencia; Hotline 
(interna e externa); cadeado; Siga-me externo; permitir a conexão com até 
04 (quatro) terminais inteligentes; Possuir alimentação 110/220 V – 50 ou 

60 Hz, Sinalização decádica ou multifrequencial; alcances das linhas: troncos 
2000 ohms, ramais 1100 ohms, incluindo o telefone; Possuir proteção elétri-
ca nos troncos e na alimentação ac contra transientes e oscilações na rede.

UNd 23 980,00

02

Marca: iNTElBraS / ModElo: Ti 830i
Terminal inteligente, atendendo os seguintes parâmetros:

Possuir: display; Viva-voz; Headset e monofone com 03 (três) níveis de ajus-
te de áudio de recepção; Identificação DTMF e FSK; histórico de chamadas; 
Menu bilingue (português e espanhol); tempo de flash programável; Possuir: 
ajuste do volume da campainha; Modo de discagem dTMf; Trava de teclado 
para limpeza do terminal (eletrônica); operação com fone de cabeça; avisos 
sonoros (bips) de alerta; agenda de números telefônicos; agenda de ramais; 

consulta a ligações não atendidas e atendidas; lembrete; Mensagem de 
aviso; Programação das facilidades do PaBX; Possuir alimentação 12Vdc; Po-
tência máxima de 1,76 W; Sinalização de linha decádica ou multifrequencial; 

Ser compatível com a central telefônica constante do item 01.

UNd 23 550,00

03

Marca: iNTElBraS / ModElo: TS 3111
Ramal (telefone) sem fio digital com tecnologia DECT 6.0, atendendo os 

seguintes parâmetros:
Possuir a tecnologia dEcT 6.0 para comunicação com a central descrita no 

item 1; Possuir identificação de chamada e acesso rápido aos últimos números 
atendidos ou não, armazenados na memória com a data e a hora da ligação; 
Possuir bloqueio de chamadas originadas para determinados tipos de ligação 

(ddd, ddi, 0800, etc.); Possuir agenda para até 70 (setenta) contatos 
armazenados em sua memória; Possuir discagem rápida; Ser compatível com 

a central telefônica constante do item 01.

UNd 113 150,00

04

Marca: iNTElBraS / ModElo: Placa diSa ModUlarE+
Placa de auto atendimento diSa:

Placa para permitir a central constante no item 1 o recurso de autoatendimen-
to automático, possibilitando a ligação diretamente, sem auxílio de telefonista, 

ao ramal desejado;
Ser compatível com a central telefônica constante do item 01.

UNd 23 250,00

05

Marca: iNTElBraS / ModElo: Placa raMal cEdT 5 rM ModUlarE
Placa de ramal DECT para 05 (cinco) ramais sem fio:

Placa para permitir que a central constante no item 1 possa se comunicar com 
os ramais sem fio constante no item 3 (tecnologia DECT); A placa deverá vir 
acompanhada da antena; Permitir boa imunidade as interferências externas 
que operam fora da banda de frequência dEcT 6.0 (1,91 a 1,92 GHz); Ser 

compatível com a central telefônica constante do item 01.

UNd 23 250,00

06

Marca: iNTElBraS / ModElo: Placa TroNco aNalÓGico ModUlarE+
Placa tronco analógico:

Placa tronco com capacidade para recebimento de 01 (uma) linha por placa 
a ser acoplada na central descrita no item 1; Ser compatível com a central 

telefônica constante do item 01.

UNd 113 190,00

07

Marca : iNTElBraS / ModElo: Placa aNalÓGica ModUlarE+
Placa de ramal analógico:

Placa de ramal com capacidade para recebimento de 04 (quatro) ramais 
analógicos a ser acoplada na central descrita no item 1; Ser compatível com a 

central telefônica constante do item 01.

UNd
 

75 110,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Junior
Endereço da contratada: rua General Severiano, nº 58 - letra a, Bair-
ro Vila invernada, na cidade de São Paulo – SP, cEP 03350-120, Tele-
fones (11) 2965-5343 / 99442-3835 filial (81)3096-1446 / 99925-0966 
5343 / 99442-3835, E-mail: contato@newplaytelecom.com.br

Protocolo: 648855
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 022/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 004/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa aoM 
coMÉrcio E SErViÇoS lTda (cNPJ nº 10.288.115/0001-87)
objeto: registro de Preços para a aquisição de aparelhos domésticos, má-
quinas utensílios e equipamentos diversos
data da assinatura: 26/04/2021
Vigência: 27/04/2021 a 27/04/2022
Preços registrados:

iTEM Especificações Técnicas Marca/ Modelo Unidade Quant Preço 
Unitário 

05

cafETEira ElÉTrica doMÉSTica, coM Jarra EM aÇo 
iNoX oU EScoVado, fUNÇÃo corTa PiNGoS, aliMEN-
TaÇÃo: BiVolT oU 127 VolTS, Placa dE aQUEciMENTo 
coM TErMoSTaTo, PorTa filTro rEMoVÍVEl, caPaci-
dadE MÍNiMa 1l, SElo iNMETro, cor PrETa, BraNca, 

ciNZa oU iNoX.

Mondial/dolce 
arome inox Und 20 195,00

11

VENTilador dE colUNa, 40 cM dE diÂMETro, árEa dE 
VENTilaÇÃo: 40 M2, PoTÊNcia: 80 W, roTaÇÃo: 480 

rPM, coNSUMo dE ENErGia: 0,8 KM/H, cor: PrETa oU 
BraNca, NÍVEiS dE VElocidadE: MÍN 3, alTUra: 130 

cM, coM rEGUlaGEM dE alTUra, oScilaÇÃo HoriZoN-
Tal, aJUSTE dE iNcliNaÇÃo, aliMENTaÇÃo BiVolT oU 

127 VolTS.

Mondial /
NV61 Und 20 160,00

12

SUPorTE Para MicrooNdaS, fiXado EM ParEdE coM 
caPacidadE dE 22 a 25 liTroS, Para SUPorTar carGa 
dE aTÉ 40 KG, Na cor PrETa oU BraNca, MaTErial: aÇo 
carBoNo coM TraTaMENTo aNTicorroSÃo E PiNTUra 
EPÓXi ElETroSTáTica, diMENSÕES aProXiMadaS do 

ProdUTo - cM (aXlXP): 4X37X11cM

aoM / Braço Und 20 46,70

13

carriNHo Para carGa TiPo arMaZÉM, SEM BaNdEJaS 
laTEraiS, caPacidadE dE carGa No MÍN. dE 300 KG, 

ESTrUTUra EM aÇo EM forMa dE l, PiNTUra ElETroS-
TáTica, coM 02 rodaS PNEUMáTicaS, MEdidaS aProXi-
MadaS: alTUra ENTrE 130 E 145 cM, larGUra ENTrE 30 

E 50 cM, coMPriMENTo ENTrE 40 E 60 cM.

WM / 300 Und 10 427,45

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Junior
Endereço da contratada: rua cecília Meireles, Quadra 7-a, lote 11, 1º an-
dar, cidade Satélite São luiz, no município de aparecida de Goiânia – Goi-
ás, cEP 74920-595, E-mail alessandramarquesbrand@gmail.com, celular: 
(62) 99109-0703

Protocolo: 648994
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 021/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 004/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa arGS 
diSTriBUidora dE EQUiPaMENToS ElETro-ElETroNicoS EirEli (cNPJ 
nº 20.274.219/0001-96)
objeto: registro de Preços para a aquisição de aparelhos domésticos, má-
quinas utensílios e equipamentos diversos
data da assinatura: 26/04/2021
Vigência: 27/04/2021 a 27/04/2022
Preços registrados:

iTEM Especificações Técnicas Mínimas Marca /
Modelo Unidade Quant.

Estimada
Preço 

Unitário

15

carrinho transporte de processos e documentos, estrutura 
tubolar em alumínio, em forma de “l”, sem bandejas 

laterais, medidas aproximadas: altura no mín. 95 cm, 
largura da plataforma no mín. 38 cm, comprimento da 

plataforma no mín. 28 cm, capacidade de no mín. 100 kg, 
com 02 rodas de borracha maciça, sustentável com eixo, 
tubolar em ferro, puxador dobrável em 2 níveis, elástico 

de segurança.

rio SUl ToolS
carriNHo dE 
TraNSPorTE 

rEf 03 0007 c/
ElaSTico

UN 30 500,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Junior
Endereço da contratada: rodovia augusto Montenegro, conj. Maguari ala-
meda NS. 07, nº 47, Bairro do coqueiro, no município de Belém - Pa, 
cEP: 66.823-067, Telefone/fax (91) 3353-8900, E-mail argsdistribuidora@
gmail.com

Protocolo: 649002
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP 024/2021
a secretária Municipal de saúde de abaetetuba, no uso de suas atribui-
ções, homologa o resultado do julgamento e adjudica a licitação: Modalidade: 
Pregão Eletrônico SrP nº 024/2021. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo aQUiSi-
ÇÃo dE MaTErial dE HiGiENE E liMPEZa E dEScarTáVEiS Para aTENdEr 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE do MUNicÍPio 
dE aBaETETUBa/Pará, Empresa Vencedora: PolYMEdH EirEli, inscrita no 
cNPJ sob nº 63.848.345/0001-10. Total do Vencedor: r$ 1.340.545,70. data 
da Homologação: 17/11/2021.

Maria FraNciNete carVaLHo LoBato
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo: 754241

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 024/2021

ata de registro de Preço nº 034/2021. Pregão Eletrônico SrP nº 024/2021. 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇo aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE HiGiENE E liM-
PEZa E dEScarTáVEiS Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE SaÚdE do MUNicÍPio dE aBaETETUBa/Pará. assinatura: 
23/11/2021. Vigência 12 (doze) meses. Vencedora: PolYMEdH EirEli, ins-
crita no cNPJ sob nº 63.848.345/0001-10; itens: 01 à 126 - Valor Global r$ 
1.340.545,70.

Maria FraNciNete carVaLHo LoBato
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo: 754242

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº 2021/213. origem: Pregão Eletrônico SrP nº 024/2021. 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇo aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE HiGiENE E liM-
PEZa E dEScarTáVEiS Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE SaÚdE do MUNicÍPio dE aBaETETUBa/Pará. coNTraTada: 
PolYMEdH EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 63.848.345/0001-10. Valor Glo-
bal: r$ 339.731,86. Vigência: 23/11/2021 à 31/12/2021.

Maria FraNciNete carVaLHo LoBato
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo: 754244

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 15/2022

refere-se à registro de Preços para futura e Eventual contratação de empre-
sas para o fornecimento de Gêneros alimentícios, destinados ao atendimento 
do Programa Nacional de alimentação Escolar, para manutenção das Unidades 
da rede Municipal de Ensino na sede do distrito de castelo de Sonhos e na 
sede de Cachoeira da Serra, conforme especificações constantes do Termo de 
referência (anexo i). aBErTUra. 09/02/2022, às 09:00 horas (horário local), 
no site www.licitanet.com.br. os interessados poderão obter maiores infor-
mações e retirar o edital completo pelos sites: www.licitanet.com.br, www.
tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br, ou através do e-mail altamiracpl@gmail.
com, dás 08:00 às 14:00 horas e também poderão ser lidos ou obtidos cópias 
na divisão de Suprimentos e Serviços da Prefeitura de altamira -  Setor de 
licitação, situado na rua acesso dois nº. 530, Bairro Premem, altamira/Pa, 
das 08:00 às 12:00 horas.

José Jorge de Farias-Pregoeiro
Protocolo: 754246

MUNicÍPio de aLtaMira
terMo de ratiFicaÇÃo

o Prefeito Municipal de altamira, no uso de suas atribuições que lhe con-
fere a legislação em vigor, especialmente na lei federal nº 8.666/93 e suas 
alterações legais, resolve:
Ratificar o processo administrativo de licitação, assim identificado:
a) Modalidade: inexigibilidade de chamamento Público n° 001/2022
b) Número: termo de fomento n° 001/2022
c) Processo administrativo nº 005/2022

d) Objeto: apoio financeiro para custeio de despesas do clube para os cam-
peonatos de 2022.
e) Valor: r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
f) altamira Esporte club cNPJ: 05.262.928/0001-68

altamira, 20 de janeiro de 2022.
cLaUdoMiro GoMes da siLVa

Prefeito Municipal de altamira

eXtrato do terMo de FoMeNto
Processo adMiNistratiVo Nº 005/2022

terMo de FoMeNto Nº 001/2022 QUe eNtre si ceLeBraM o MUNi-
cÍPio de aLtaMira, atraVÉs da secretaria MUNiciPaL de esPor-
te e LaZer e o aLtaMira esPorte cLUB cNPJ: 05.262.928/0001-68.
o presente termo de fomento referente a iNEXiGiBilidadE dE cHaMaMEN-
To PÚBlico n° 001/2022 referente à celebração do termo de fomento n° 
001/2022, cujo objeto é o apoio financeiro para custeio de despesas do clube 
para os campeonatos de 2022, recebendo recursos financeiros, por intermé-
dio da cElEBraÇÃo dE TErMo dE foMENTo. o montante total de recursos 
a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de fomento é 
de r$ 150.000,000 (cento e cinquenta mil reais).
o presente Termo de fomento terá sua vigência até 31 de julho de 2022 a 
contar da data da assinatura.

altamira, 21 de janeiro de 2022.
cLaUdoMiro GoMes da siLVa

Prefeito Municipal de altamira
Protocolo: 754250

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciÁL de aUrora do ParÁ
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 011/2022/PMaP
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de ar condi-
cionado e ventiladores para atender as necessidades da prefeitura e de suas 
secretarias no município de aurora do Pará - Pa. 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 09/02/2022, 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: lici-
tacaoaurorapara@gmail.com, a partir da data da publicação. antonia tassi-
la Farias de araújo - Pregoeira/PMaP.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 012/2022/PMaP
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de medica-
mento de uso especial e controlado, objetivando atender as necessidades 
da secretaria municipal de saúde de aurora do Pará/Pa. a sessão pública de 
Pregão Eletrônico por Sistema de registro de Preços terá início com a divulga-
ção das propostas de preços e etapa de lances no dia 10/02/2022, às 08:30 
horas. o edital estará disponível nos sites: o edital estará disponível nos si-
tes: 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: 754253

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
resULtado de aNÁLise e JULGaMeNto 

de ProPostas (resUMido) 
toMada de PreÇos N° 2-008/2021 

objeto: execução das seguintes obras: recuperação da pista de caminhada 
no canteiro central da av. francisco Vinagre e reforma da praça da crian-
ça, ambas em Vila dos cabanos. a Prefeitura Municipal de Barcarena, Pa, 
através de sua comissão permanente de licitação que foi subsidiada pelos 
técnicos da SEMdUr, em conformidade com a lei n°. 8.666/93 e disposições 
do edital, torna público aos interessados que, após análises das propostas 
de preços apresentadas pelas 10 (dez) empresas habilitadas no processo li-
citatório em epígrafe, julgou como classificadas e desclassificadas nos lotes 
em que estão concorrendo, as propostas das empresas mencionadas no re-
sultado completo de análise e julgamento das mesmas que poderá ser ad-
quirido 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/deta-
lhe?codigo=2-008/2021&clean=false, e no portal do jurisdicionado do TcM/
Pa (sistema “Geo-obras”), através do endereço/link:geoobras.tcm.pa.gov.br/
cidadao/licitacao/detalhes/5950. os representantes das dez empresas habi-
litadas, 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) na 
Imprensa Oficial, ou seja, até as 17:00h do dia 03 de fevereiro de 2022, con-
forme art. 109, inciso i, alínea “b”, c/c § 1º, da lei n°. 8.666/93. as propostas 
das dez empresas estão disponíveis, integralmente, no portal da transparên-
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cia da prefeitura. caso os interessados queiram acessar algum outro docu-
mento do processo que não esteja no portal da transparência ou no portal 
do jurisdicionado do TcM/Pa e não queiram vir à prefeitura para vista, nessa 
hipótese, deverão solicitá-lo para podermos enviá-lo por e-mail. Pedimos que 
entreguem os recursos administrativos no departamento de licitações e con-
tratos, 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 ob-
servar o horário de expediente (enviar até as 17:00h do último dia de prazo). 
thais silva Quaresma - Presidente da cPL.

Protocolo: 754255

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

  
aViso de retiFicaÇÃo dos editais de LicitaÇÃo srP 

PreGÃo eLetroNico Nº 002/2022 
Matérias publicadas no Diário Oficial do Estado- IOEPA-edição nº 34.839, 
pag. 113, Diário Oficial da União, Seção 3, pag. 219, Jornal Amazônia-Ge-
rais-8, publicada no dia 21.01.2022.
No item, 02 oNde se LÊ: Valor MÉdio UNiTário r$ 6,45, Valor MÉdEio 
GloBal (r$) r$ 129.000,00 Leia-se: Valor MÉdio UNiTario r$ 7,45, 
Valor MÉdio GloBal (r$) r$ 149.000,00 e oNde se LÊ 18 dE fEVErEiro 
dE 2022, Leia-se 18 dE JaNEiro dE 2022.

Valdiney Batista de Freitas-Pregoeiro.
Protocolo: 754257

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

extrato de aditivo ao contrato nº. 284/2021 - origem toMada de 
PreÇo Nº 003/2021-tP.
coNTraTaNTE - o MUNiciPio dE BraSil NoVo. coNTraTado: coNSTrUTora 
PacTac lTda, cNPJ/Mf 10.608.906/0001-47, Valor do adiTiVo, r$ 99.347,45 
(noventa e nove mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). 
oBJETo: iNclUSÃo dE SErViÇoS E MUdaNÇa No laYoUT do ProJETo rEfE-
rENTE ao coNTraTo Nº 284/2021. data da assinatura do aditivo 11.11.2021.

Weder MaKes carNeiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 754259

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 002/2022-PMc 
objeto: registro de Preços Para futura e Eventual aquisição de Material de 
Expediente Para atender a demanda das diversas Secretarias deste Municí-
pio, conforme especificações e definições mínimas constantes no Termo de 
referência, anexo i. o edital completo está à disposição dos interessados 
nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.
com.br; mural de licitações do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 
08 de fevereiro de 2022 às 09h00min (horário de Brasília). informações: pre-
gaoeletronicopmc@gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 003/2022-PMc. 
objeto: registro de Preços Para futura e Eventual contratação de Empresa 
Especializada em fornecimento de Mobiliário Escolar e Mobiliário de Escri-
tório Para atender os alunos Matriculados nas Escolas da rede de Ensino e 
os Setores administrativos da Secretaria Municipal de Educação de cametá/
Pa, conforme especificações e definições mínimas constantes no Termo de 
referência, anexo i. o edital completo está à disposição dos interessados 
nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.
com.br; mural de licitações do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 
09 de fevereiro de 2022 às 09h00min (horário de Brasília). informações: pre-
gaoeletronicopmc@gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.

Protocolo: 754263

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato deterMo aditiVo 

esPÉcie: 5º Termo aditivo Pregão Presencial nº 9/2018-025. Quinto Termo 
aditivo de contrato nº 2706002-2018pregão Presencial nº 025/2018. objeto: 
contratação de Pessoa Jurídica Serviços funerários para atender as necessida-
des da Secretaria Municipal de assistência Social. contratado: f. a. dos Santos-
funerária capanema cpnj nº 00.792.011/0001-51. Vigência: 03 (três) Meses. 
fund. legal: art. 57, § 1º inciso ii, da lei Nº 8.666/93. assinatura: 01/12/2021. 
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 754270

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciaL de caPitÃo PoÇo
eXtratos de reGistros de PreÇos 

registrador: fundo Municipal de Saúde; Espécie: ata de registro de Pre-
ço nº 240101/2022; objeto: registro de Preços destinado a contratação de 
Empresa Para Prestação de Serviços de confecção de Próteses dentárias; 
Pregão Eletrônico nº 042/2022; Prazo de Vigência da ata: de 24/01/2022 a 
24/01/2023; registrados: V S Melo - Me, cNPJ nº 17.672.529/0001-54. Valor 
total registrado: r$ 210.000,00(duzentos e noventa e um mil e duzentos 
reais). João Gomes de Lima - Prefeito.

eXtrato de reGistro de PreÇos 
registrador: fUNdEB; Espécie: ata de registro de Preço nº 180101/2022; 
objeto: a presente ata tem por objeto o registro de preços que objetiva o 
registro de Preços Para contratação de Empresa Especializada Para cessão de 
direito de Uso de Software de Gestão Escolar, com implantação, conversão, 
Treinamento, Teste, Serviços de Manutenção, atendimento E Suporte Técnico, 
Para atendimento da Secretaria de Educação de capitão Poço.  Pregão Eletrô-
nico nº 040/2021; Prazo de Vigência da ata: de 18/12/2022a 18/12/2023; 
registrados: Ergon desenvolvimento de Sistemas de informática ltda, ins-
crito no cNPJ/Mf nº 07.467.975/0001-73, com valor total registrado de: r$ 
103.300,00 (cento e três mil e trezentos reais). Francisco amadeu alves 
torres - secretario Municipal.

eXtratos de coNtratos 
PreGÃo Nº 040/2021 - PMcP - PP - srP 

conforme saldo da ata de registro de Preço nº 181201/2022. objeto dos 
contratos: registro de Preços Para contratação de Empresa Especializada 
Para cessão de direito de uso de Software de Gestão Escolar, com implan-
tação, conversão, Treinamento, Teste, Serviços de Manutenção, atendimento 
e Suporte Técnico, Para atendimento da Secretaria de Educação de capitão 
Poço; coNTraTo Nº 2022190101. contratado: Ergon desenvolvimento de 
Sistemas de informática ltda, inscrito no cNPJ/Mf nº 07.467.975/0001-73, 
com valor total registrado de: r$ 103.300,00 (cento e três mil e trezentos 
reais). Vigência 19/01/2022 à 19/01/2023.

PreGÃoeLetrÔNico Nº 042/2022 - PMcP - Pe - srP
conforme saldo da ata de registro de Preço nº 240101/2022. objeto dos con-
tratos: registro de Preços destinado a contratação de Empresa Para Prestação 
de Serviços de confecção de Próteses dentárias. coNTraTo Nº 202225010. 
contratante: fundo Municipal de Saúde. contratado: V S Melo - Me, cNPJ nº 
17.672.529/0001-54. Valor total registrado: r$ 145.600,00 (cento e quaren-
ta e cinco mil, seiscentos reais). Vigência 25/01/2022 à 25/01/2023.

PreGÃo eLetrÔNico nº 047/2022 - PMcP - Pe
objeto dos contratos: contratação de Empresa Para a Empresa Para aquisi-
ção de Pneus, Para frota de Secretaria Municipal. coNTraTo Nº 2022260101. 
contratante: fundo Municipal de Saúde. contratado: V S Melo - Me, cNPJ nº 
17.672.529/0001-54. Valor total registrado: r$ 177.898,00 (cento e setenta e 
sete mil e oitocentos e noventa e oito reais). Vigência 25/01/2022 à 25/01/2023.

PreGÃo eLetrÔNico nº 041/2022 - PMcP - Pe 
objeto dos contratos: registro de Preços Para Possível contratação de Pres-
tação de Serviços de fretamento de 02 (dois) Veículos, com Motorista, ca-
pacidade Mínima de 20 (Vinte) lugares, com No Máximo 07 (Sete) anos de 
uso, que atenda ao código Nacional de Trânsito, Percorrendo, cada Veículo, 
Em Média 525 Km/dia, Para Transporte de Pacientes e acompanhantes Em 
Tratamento fora do domicílio na cidade de capitão Poço/Pa, Para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/fundo Municipal de Saú-
de, do Municipio de capitão Poço. coNTraTo Nº 2022260101. contratante: 
fundo Municipal de Saúde. contratado: G E a Transportes Garrafão do Nor-
te ltda cNPJ nº 10.719.196/0001-22.Valor total registrado: r$ 565.200,00 
(quinhentos e sessenta e cinco mil e duzentos reais).Vigência 26/01/2022 à 
26/01/2023.

Protocolo: 754273

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da Secretaria Munici-
pal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo licitatório 
do tipo menor preço por item, na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 
009/2022/PMc, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada Para o 
fornecimento de Gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde e o abastecimento do refeitório da Secretaria de 
obras e Subprefeituras do Jaderlandia e apeú deste Município de castanhal/
Pará, a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das 
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Propostas de Preços e início da etapa de lances no dia 11/02/2022às 09:00 
horas. o Edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-
da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios e www.comprasnet.gov.br 
e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publica-
ção. célia do socorro da silva andrade - Pregoeira da Prefeitura de 
castanhal.

retiFicaÇÃo 
Na publicação do aviso de Licitação do Pregão eletrônico srP n° 002/2022/
FMs. a Secretaria de Saúde, por intermédio da Secretaria Municipal de Su-
primento e licitação torna público para reconhecimento dos interessados re-
tificação ao Aviso de Licitação Pregão Eletrônico SRP n° 002/2022/FMS que 
tem como objeto a contratação de empresa especializada para aquisição de 
medicamentos para atendimento da demanda da secretaria municipal de saú-
de de castanhal/Pa, por um período de 12 (doze) meses, conforme segue: 
oNde LÊ: “Pregão Eletronico Srp n° 010/2022/fMS”, LÊ-se: “Pregão Ele-
tronico SrP n° 002/2022/fMS. Permanecem inalteradas as demais condições 
desta licitação. cleonice da costa trindade - Pregoeira/FMs.

Protocolo: 754276

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de coNtrato

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo. coNTraTo Nº 023/2022 - PB coNS-
TrUTora EirEli, cNPJ 43.914.098/0001-03. ProcESSo liciTaTÓrio nº 
007/2022, diSPENSa dE liciTaÇÃo nº 001/2022. objeto: coNTraTaÇÃo 
dE PESSoa JUrÍdica coM HaBilidadE EM ENGENHaria ciVil E/oU ar-
QUiTETUra, Para coNSTrUÇÃo dE 3 (TrÊS) SalaS dE aUla Na EScola 
ErMiNio BriTo, Na localidadE Vila SErra aZUl - cUMarU do NorTE 
- Pa. Valor total r$ 234.969,03. Vigência: 120 (cento e vinte) dias a partir da 
assinatura da ordem de serviço. cumaru do Norte - Pa, 25 de janeiro de 2022. 
augusta elias P. de s. Martins. secretária Municipal.

Protocolo: 754281

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ELDORADO DO CARAJÁS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de eLdorado dos caraJas
eXtrato de coNtrato

o MUNicÍPio de eLdorado do caraJÁs Por MEio da PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE Eldorado do caraJáS TorNa PÚBlica  EXTraTo do coN-
TraTo dE Nº 20220061 oBJETo:  coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcia-
liZada Para coNSTrUÇÃo dE BUEiroS Na ZoNa rUral do MUNicÍPio 
dE Eldorado do caraJáS - Pa  coNforME coNVENio dE cooPEraÇÃo 
TÉcNica ENcarGoS, QUE cElEBraraM, ENTrE Si o ESTado do Pará Por 
MEio da SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS 
PUBlica -SEdoP E o MUNicÍPio dE Eldorado doS caraJáS, ProcESSo 
Nº 2021/540514 E coNVENio Nº 33/2021. coNTraTada: caMPiNa ENGE-
NHaria EirEli cNPJ 24.121.235/0001-08 Valor 331.405,32  ViGÊNcia: 
24/01/2022 a 24/11/2022. iara BraGa MiraNda PreFeita MUNiciPaL.

PreFeitUra MUNiciPaL de eLdorado dos caraJas
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico

o Fundo Municipal de saúde eldorado do carajás torna pública a licitação 
Pregão Eletrônico com critério de julgamento menor preço por item, nos termos da 
lei Nº 8.666/93, lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, decreto Nº 10.024 de 20 de 
setembro de 2019. lei complementar Nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente pela 
e demais legislação Pregão Eletrônico Nº 9/2022-002 fMS.  objeto: contratação de 
empresa especializada em fornecimento de oxigênio gasoso medicinal, unificador 
e mascara para regular oxigênio medicinal, regulador de pressão para cilindros 
medicinais  para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Eldorado do carajás. abertura 10/02/2022 08hs 00min. o mesmo 
encontra disponível nos site do TcM-Pa  e Portal da Transparência e Prefeitura 
municipal de Eldorado dos carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/
portal-da-transparencia , será realizado através do portal www.portaldecompras-
publicas.com.br. tiago Pereira costa Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 754285

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
aViso de ratiFicaÇÃo 

iNeXiGiBiLidade Nº 01/2022/PMFa 
objeto: contratação de Empresa Especializada em assistência Técnica con-
tábil/administrativa, Para Prestação de Serviços diversos de Natureza contá-
bil, orçamentária e financeira, em atendimento as demandas das Secreta-

rias Municipais de administração e finanças, Educação, fundo Municipal de Saúde, 
Meio Ambiente e Assistência Social. Ratificação: 04/01/2022. Contratada: Araújo & 
cunha contabilidade ltda. Valor: 540.000,00.

eXtrato de coNtrato. P. e. N° 021/2021/srP 
objeto: aquisição de combustíveis para a Sec. Mun. de obras e Transportes 
e Gabinete da Prefeita. contratante: PMfa. contratada: comercial de com-
bustivel de floresta ltda; coNTraTo Nº 2022/0009. Valor: r$ 771.060,00. 
Vigência: 21/01/2022 a 31/12/2022

P. e. N° 021/2021/srP 
objeto: aquisição de combustíveis para o fundo Municipal de Meio ambien-
te. contratante: fundo Municipal de Meio ambiente. contratada: comer-
cial de combustivel de floresta ltda; coNTraTo Nº 2022/0010. Valor: r$ 
467.160,00. Vigência: 21/01/2022 a 31/12/2022. divailton Moreira de 
souza - Presidente da cPL.

P. e. N° 024/2021/srP 
objeto: aquisição de Gás GlP para a Sec. Mun. de Educação. contratante: 
PMfa/SEMEd. contratada: G. S. da Silva comercio de Gas Eireli; coNTraTo 
Nº 2022/0012. Valor: r$ 7.140,00. Vigência: 25/01/2022 a 31/12/2022.
P. E. N° 024/2021/SrP. objeto: aquisição de Gás GlP para o fundo Mun. de 
Educação. contratante: fundo Mun. de Educação. contratada: G. S. da Silva 
comercio de Gas Eireli. coNTraTo Nº 2022/0013. Valor: r$ 35.700,00. Vi-
gência: 25/01/2022 a 31/12/2022.

P. e. N° 022/2021/srP 
objeto: aquisição de Generos alimenticios em atendimento ao Programa 
Nacional de alimentação Escolar - Pnae. contratante: Pref. Mun. de flores-
ta do araguaia/Semed. contratada: d c S leal Eireli - Epp. coNTraTo Nº 
2022/0014. Valor: r$ 778.641,55. contratada: J Martinelo costa e cia ltda. 
coNTraTo Nº 2022/0015. Valor: r$ 1.244.538,20. Vigência: 25/01/2022 a 
31/12/2022. divailton Moreira de souza - Pregoeiro.

Protocolo: 754298

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220023

oriGeM: PreGÃo Nº 055/2021-Pe/srP
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE iPiXUNa do Pará
coNTraTada(o): HEloiZa da SilVa coSTa
Valor ToTal: r$ 257.370,00 (duzentos e cinquenta e sete mil, trezentos e 
setenta reais)
ViGÊNcia: 18 de Janeiro de 2022 a 16 de Setembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra: 18 de Janeiro de 2022

coNtrato Nº: 20220024
oriGeM: PreGÃo Nº 055/2021-Pe/srP

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o): HEloiZa da SilVa coSTa
Valor ToTal: r$ 8.690,00 (oito mil, seiscentos e noventa reais)
ViGÊNcia: 18 de Janeiro de 2022 a 16 de Setembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra: 18 de Janeiro de 2022

coNtrato Nº: 20220025
oriGeM: PreGÃo Nº 055/2021-Pe/srP

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o): HEloiZa da SilVa coSTa
Valor ToTal: r$ 13.200,00 (treze mil, duzentos reais)
ViGÊNcia: 18 de Janeiro de 2022 a 16 de Setembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra: 18 de Janeiro de 2022

coNtrato Nº: 20220026
oriGeM: PreGÃo Nº 055/2021-Pe/srP

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE
coNTraTada(o): HEloiZa da SilVa coSTa
Valor ToTal: r$ 5.660,00 (cinco mil, seiscentos e sessenta reais)
ViGÊNcia: 18 de Janeiro de 2022 a 16 de Setembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra: 18 de Janeiro de 2022

coNtrato Nº: 20220027
oriGeM: PreGÃo Nº 055/2021-Pe/srP

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social
coNTraTada(o): HEloiZa da SilVa coSTa
Valor ToTal: r$ 15.654,00 (quinze mil, seiscentos e cinquenta e quatro 
reais)
ViGÊNcia: 18 de Janeiro de 2022 a 16 de Setembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra: 18 de Janeiro de 2022

arteMes siLVa de oLiVeira
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 754301
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº: 20220049
oriGeM: PreGÃo Nº 062/2021-Pe-srP

coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE iPiXUNa do Pará
coNTraTada(o): HEloiZa da SilVa coSTa
Valor ToTal: r$ 121.110,75 (cento e vinte e um mil, cento e dez reais e 
setenta e cinco centavos)
ViGÊNcia: 21 de Janeiro de 2022 a 29 de Setembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra: 21 de Janeiro de 2022
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coNtrato Nº: 20220050
oriGeM: PreGÃo Nº 062/2021-Pe-srP

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o): HEloiZa da SilVa coSTa
Valor ToTal: r$ 15.996,00 (quinze mil, novecentos e noventa e seis reais)
ViGÊNcia: 21 de Janeiro de 2022 a 29 de Setembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra: 21 de Janeiro de 2022

coNtrato Nº: 20220051
oriGeM: PreGÃo Nº 062/2021-Pe-srP

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social
coNTraTada(o): HEloiZa da SilVa coSTa
Valor ToTal: r$ 4.898,88 (quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e 
oitenta e oito centavos)
ViGÊNcia: 21 de Janeiro de 2022 a 29 de Setembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra: 21 de Janeiro de 2022

coNtrato Nº: 20220058
oriGeM: PreGÃo Nº 062/2021-Pe-srP

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o): HEloiZa da SilVa coSTa
Valor ToTal: r$ 12.998,40 (doze mil, novecentos e noventa e oito reais e 
quarenta centavos)
ViGÊNcia: 21 de Janeiro de 2022 a 29 de Setembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra: 21 de Janeiro de 2022

coNtrato Nº: 20220059
oriGeM: PreGÃo Nº 062/2021-Pe-srP

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE
coNTraTada(o): HEloiZa da SilVa coSTa
Valor ToTal: r$ 1.849,50 (um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e 
cinquenta centavos)
ViGÊNcia: 21 de Janeiro de 2022 a 29 de Setembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra: 21 de Janeiro de 2022

arteMes siLVa de oLiVeira
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 754305

terMo de ratiFicaÇÃo de 
cHaMada PÚBLica Nº 6/2021-00027

o ordenador de despesas  da(o) FUNdo MUNiciPaL de saÚde, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica Municipal, e 
de acordo com o que determina o art. 26 da lei nº 8.666/93, e considerando 
o que consta do processo administrativo que trata da contratação da em-
presa iNSTiTUTo SErVir aMaZoNia iSa,  vem raTificar a declaração de 
cHaMaMENTo PÚBlico de licitação para a contratação da referida empresa, 
determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

saLoMÃo siLVa soUsa
SEcrETário MUNiciPal dE SaÚdE E SaNEaMENTo

Protocolo: 754307

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 012/2021 - ceL/seVoP/PMM
Processo N° 29.091/2021 - PMM 

objeto: crEdENciaMENTo dE PESSoa JUrÍdica dE dirEiTo PriVado 
Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS MÉdicoS ESPEcialiZadoS EM GiNEcolo-
Gia/oBSTETricia E PEdiaTria, ViSaNdo o aTENdiMENTo aoS USUárioS 
do SUS No HoSPiTal MaTErNo iNfaNTil do MUNicÍPio dE MaraBá. Por 
meio do iNSTiTUTo MadrE TErESa, cNPJ: 23.960.983/0001-03 no valor to-
tal anual de r$ 8.733.159,00 (oito milhões, setecentos e trinta e três mil, cen-
to e cinquenta e nove reais), nos termos do art. 25, caput, da lei 8.666/93, 
conforme consta nos autos do processo, determino a publicação da presente 
Ratificação, para que produza efeitos legais.

Marabá - Pa, 25 de janeiro de 2022.
Valmir silva Moura

Secretário Municipal de Saúde
Protocolo: 754321

coNtrato adMiNistratiVo Nº 118/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 18.581/2020-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 139/2020-cPL/PMM. objeto do contra-
to: a aquisição de materiais de aviamento e costura, para atender as neces-
sidades do fundo Municipal de Saúde de Marabá. Empresa: r da S coSTa 
E MENdoNca coMErcio dE TEcidoS lTda - cNPJ: 12.591.019/0001-39. 
Valor: r$ 1.206.892,55 (Um Milhão duzentos e seis mil oitocentos e noventa 
e dois reais e cinquenta e cinco centavos). 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, Elemento de despesas: 3.3.90.30 ma-
teriais de consumo. daTa da aSSiNaTUra 19 de janeiro de 2022. Valmir silva 
Moura - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 754322

aViso de cHaMada PÚBLica
o Presidente da comissão especial de Licitação da Prefeitura Muni-
cipal de Marabá, torna público o chamamento Público tendo como objeto: 
credenciamento para contratação de Empresa especializada de direito Priva-
do, para a Prestação de Serviços Especializados em rEUMaToloGia (Serviços 
contínuos), ambulatoriais e intra Hospitalar, a serem prestados aos usuários 

do SUS no Município de Marabá/Pa. - Processo nº 838/2022-PMM, inexigi-
bilidade de licitação nº 001/2022 - cEl/SEVoP/PM. o Prazo para creden-
ciamento se dará no período de 31/01/2022 a 14/02/2022. Horário: 08:00h 
às 14:00h. Íntegra do Edital pelo e-mail: licitacao.aid@maraba.pa.gov.br e 
disponível nos Portais do TcM/Pa e Portal da Transparência de Marabá/Pa. in-
formações: cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP à rod. Br 230, Km 5,5 - Nova 
Marabá ou pelo e-mail acima.

Marabá, 26/01/2022.
Franklin carneiro da silva

Presidente da cEl/PMM
Protocolo: 754324

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 046/2022/seMad 

Processo administrativo Nº 18.012/2021/PMM, autuado na modalidade Pre-
GÃo eLetrÔNico N° 098/2021 - cPL/PMM, objeto: aquisição de materiais e 
equipamentos para laticínio localizado na Vila Sororó - Marabá/Pa; Empresa: 
M.K.r coMÉrcio dE EQUiPaMENToS EirEli, cNPJ Nº 31.499.939/0001-76; 
Valor r$ 810,00 (oitocentos e dez reais), assinatura 17/01/2022 Vigência: 
31/12/2022. José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

eXtrato ao coNtrato Nº 041/2022/seMad 
Processo administrativo Nº 18.012/2021/PMM, autuado na modalida-
de PreGÃo eLetrÔNico N° 098/2021 - cPL/PMM, objeto: aquisição de 
materiais e equipamentos para laticínio localizado na Vila Sororó - Marabá/Pa; 
Empresa: aUGUSTU’S iNforMáTica EirEli, cNPJ Nº 10.433.143/0001.40; 
Valor r$ 1.897,00 (mil oitocentos e noventa e sete reais), assinatura 
17/01/2022 Vigência: 31/12/2022. José Nilton de Medeiros, secretário 
de administração.

eXtrato ao coNtrato Nº 047/2022/seMad 
Processo administrativo Nº 18.012/2021/PMM, autuado na modalida-
de PreGÃo eLetrÔNico N° 098/2021 - cPL/PMM, objeto: aquisição de 
materiais e equipamentos para laticínio localizado na Vila Sororó - Marabá/Pa; 
Empresa: TiaGo aZEVEdo liMa MaQ E EQUiP., cNPJ Nº 37.641.908/0001-
94; Valor r$ 1.245,00 (mil duzentos e quarenta e cinco reais), assinatura 
25/01/2022 Vigência: 31/12/2022. José Nilton de Medeiros, secretário 
de administração.

eXtrato ao coNtrato Nº 040/2022/seMad 
Processo administrativo Nº 18.012/2021/PMM, autuado na modalidade 
PreGÃo eLetrÔNico N° 098/2021 - cPL/PMM, objeto: aquisição de mate-
riais e equipamentos para laticínio localizado na Vila Sororó - Marabá/Pa; Em-
presa: GEraÇÃo coMÉrcio E SErViÇoS lTda, cNPJ Nº 08.532.500/0001-
86; Valor r$ 23.142,00 (vinte e três mil, cento e quarenta e dois reais), 
assinatura 25/01/2022 Vigência: 31/12/2022. José Nilton de Medeiros, 
secretário de administração.

Protocolo: 754325

aViso de HoMoLoGaÇÃo
adesÃo Nº 005/2022 - ceL/seVoP/PMM

HoMoLoGaÇÃo do Processo N° 191/2022- PMM 
objeto: adESÃo a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº18/2021, rEfErEN-
TE ao PrEGÃo ElETrÔNico (SrP) Nº 018/2021, ProcESSo Nº3004003 - 
aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS EM GEral Para aTENdEr a SEcrETaria 
MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá - Pa. fornecedoras: f. cardoSo E cia 
lTda, cNPJ: 04.949.905/0001-63 no valor total de r$ 1.092.224,60 (um mi-
lhão, noventa e dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos); 
e PoNTES HoSPiTalar lTda EPP, cNPJ: 63.822.597/0001-70 no valor total 
de r$ 197.850,00 (cento e noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta reais). 
origem do recurso:  Próprio - dotação orçamentária: 1- Manutenção do Pro-
grama de farmácia Básica, 2- atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH; 
pelo que HOMOLOGO o resultado final.

Marabá - Pa, 26 de janeiro de 2022.
Valmir silva Moura

Secretário Municipal de Saúde
Protocolo: 754326

aViso de ProrroGaÇÃo de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 29.974/2021-PMM 

Modalidade toMada de PreÇos Nº 001/2022-ceL/seVoP/PMM - 
tipo Menor Preço Global. Nova data da Sessão: 14/fev/2022 - 09:00h 
(horário local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para 
EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE rEforMa E aMPliaÇÃo da EMEf caSTro 
alVES, Na Vila SÃo PEdro, ZoNa rUral do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. 
recursos: Salário Educação/Erário Municipal - integra do Edital e informa-
ções: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de obras - 
SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08:00 
às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do 
TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. Franklin carneiro da sil-
va - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 754327

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

Pregão eletrônico nº 105-2021-cPL/PMM. Processo Licitatório 
nº 20.745/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dEScarTáVEiS, iSoPorES, GarrafaS TÉrMi-
caS, caiXaS TÉrMicaS, MaTErial Para acoNdicioNaMENTo (SacoS), 
E SacoS dE liXo coM o oBJETiVo dE aTENdEr aS NEcESSidadES do 
fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE E dEMaiS UNidadES ViNcUladaS À SE-
crETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá/Pa. onde sagraram-se ven-
cedoras as empresas: E. da rocHa GaMa & cia lTda, inscrita no cNPJ 
sob no 04.830.803/0001-24, vencedora dos itens: 01 e 02 perfazendo o 
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valor total de: r$ 459.660,00 (Quatrocentos e cinquenta e nove mil e seis-
centos e sessenta reais), coMErcial Jr EirEli, inscrita no cNPJ sob no 
10.459.614/0001-90 vencedora do item: 52 perfazendo o valor total de: r$ 
5.920,00 (cinco mil, novecentos e vinte reais), MUlTiSUl coMErcio E diS-
TriBUicao lTda, inscrita no cNPJ sob no 12.811.487/0001-71 vencedora do 
item: 16 perfazendo o valor total de: r$ 11.960,00 (onze mil, novecentos e 
sessenta reais), adriElSoN fErrEira PiNHEiro, inscrita no cNPJ sob no 
13.559.782/0001-45, vencedora dos itens: 39, 40 e 53 perfazendo o valor 
total de: r$ 52.480,00 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais), 
d r dE liMa coMErcio EirEli, inscrita no cNPJ sob no 20.927.716/0001-
46, vencedora dos itens: 14, 15, 18, 20, 29, 30, 31, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
54, 55 e 56,  perfazendo o valor total de: r$ 226.280,00 (duzentos e vinte 
e seis mil, duzentos e oitenta reais), JTH coMErcio lTda, inscrita no cNPJ 
sob no 30.680.100/0001-77, vencedora dos itens: 26 e 27 perfazendo o valor 
total de: r$ 157.350,00 (cento e cinquenta e sete mil, trezentos e cinquen-
ta reais),  Jr coM. E rEPrES. coMErciaiS lTda, inscrita no cNPJ sob no 
31.552.803/0001-82, vencedora dos itens: 03, 07, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 41, 58 e 61  perfazendo o valor total de: r$ 249.355,50 
(duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cin-
quenta centavos), PioNEira diSTriBUidora lTda, inscrita no cNPJ sob 
no 32.320.881/0001-14, vencedora dos itens: 04, 05, 06, 08, 09, 10, 17, 
19, 28, 32, 42, 43, 50, 51 e 57 perfazendo o valor total de: r$ 340.553,60 
(Trezentos e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta 
centavos), T a - iNdUSTria E faccao dE arTiGoS Para o VESTUario lT, 
inscrita no cNPJ sob no 35.927.779/0001-70, vencedora dos itens: 11, 12 e 
13 perfazendo o valor total de: r$ 260.275,00 (duzentos e sessenta mil, du-
zentos e setenta e cinco reais), pelo que HOMOLOGO o resultado final. UASG: 
927495. Marabá 25/01/2022 - Valmir silva Moura - secretário Municipal 
de saúde - sMs - Portaria nº 535/2020-GP.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

Pregão eletrônico (srP) nº 139-2021-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 26.670/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE ProTEÍNa aNiMal (carNE), Para aT-
NdiMENTo doS HoSPiTaiS E dEMaiS UNidadES ViNcUladaS ao fUNdo 
MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá. onde sagraram-se vencedoras as empre-
sas: BElicHE EirEli, inscrita no cNPJ sob no 12.463.041/0001-01, vencedo-
ra dos itens: 03, 15, 18, 19  e 25 perfazendo o valor total de: r$ 178.921,00 
(cento e setenta e oito mil, novecentos e vinte e um reais), MEGa MiX diS-
TriBUidora dE aliMENToS lTda, inscrita no cNPJ sob no 24.061.231/0001-
73 vencedora dos itens: 01, 14, 24 e 26 perfazendo o valor total de: r$ 
238.206,00 (duzentos e trinta e oito mil, duzentos e seis reais), Jr coM. E 
rEPrES. coMErciaiS lTda, inscrita no cNPJ sob no 31.552.803/0001-82 
vencedora dos itens: 05, 10, 11, 20, 30, 31 e 32 perfazendo o valor total de: 
r$ 749.290,00 (Setecentos e quarenta e nove mil, duzentos e noventa reais), 
PioNEira diSTriBUidora lTda, inscrita no cNPJ sob no 32.320.881/0001-
14, vencedora dos itens: 02, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 
27, 28 e 29 perfazendo o valor total de: r$ 1.425.498,50 (Um milhão qua-
trocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta 
centavos), pelo que HOMOLOGO o resultado final. UASG: 927495. Marabá 
26/01/2022 - Valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde - sMs 
- Portaria nº 535/2020-GP.

Protocolo: 754328

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 132-2021-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 25.463/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para EVENTUal coNTraTÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrES-
TaÇÃo doS SErViÇoS dE aGENdaMENTo dE ViaGENS, QUE coMPrEENdE 
a rEVErSa, EMiSSÃo, MarcaÇÃo, rEMarcaÇÃo E caNcElaMENTo dE 
BilHETES dE PaSSaGENS aÉrEaS EM ÂMBiTo NacioNal, iNTErMUNici-
PaiS E iNTErESTadUaiS, Por MEio dE aTENdiMENTo rEMoTo (E-Mail E 
TElEfoNE) E aTraVÉS dE aGÊNcia. onde sagrou  vencedora a empresa Ma-
raBa ViaGENS E TUriSMo lTda - ME, inscrita no cNPJ Nº 01.062.104/0001-
93 - Saldo disponível para pagamento das despesas com o fornecimento de 
passagens aéreas, remessa, emissão, marcação, remarcação, ressarcimento, 
cancelamento, reembolso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens para o 
Gabinete  do Prefeito que eventualmente surgirem: r$ 256.631,61 (duzentos 
e cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e um centa-
vos), pelo que ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado final. Marabá 26/01/2022 
- Valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde - sMs - Portaria 
nº 535/2020-GP.

Protocolo: 754329

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 071/2022/seVoP
Processo administrativo nº 19.631/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado 
na modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 068/2021-cEl/PMM, que ge-
rou a ata de registro de Preços nº 003/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aQUi-
SiÇÃo dE MaTErial dE EXPEdiENTE, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da 
SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS dE MaraBá - SE-
VoP. Empresa TEracoN iNfo EirEli inscrita sob o cNPJ: 43.373.738.0001-
07; valor r$ 49.864,90 (quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro 
reais e noventa centavos), assinatura 24/01/2022 Vigência: 31/12/2022. 
Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 029/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 15.625/2020-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 061/2020-cEl/PMM, que gerou a 
ata de registro de Preços Nº 031/2021-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aQUiSiÇÃo 
dE MadEira, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNici-
Pal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS dE MaraBá - SEVoP. Empresa J. S. SoU-

Sa coMErcio dE MadEiraS E arTEfaToS EirEli - cNPJ 32.295.645/0001-
95; valor r$ 807.878,15 (oitocentos e sete mil, oitocentos e setenta e oito 
reais e quinze centavos), assinatura 25/01/2022 Vigência: 31/12/2022. 
Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 037/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 13.195/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 032/2021-cEl/PMM, que gerou a 
ata de registro de Preços Nº 051/2021-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aQUiSiÇÃo 
dE fErraGENS Para coNSTrUÇÃo, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da 
SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS dE MaraBá - SE-
VoP. Empresa alVorada coMErcio dE MaQUiNaS E fErraMENTaS lTda, 
cNPJ: 27.414.742/0001-10; valor r$ 183.774,93 (cento e oitenta e três mil, 
setecentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos), assinatura 
19/01/2022 Vigência: 31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de 
obras.

Protocolo: 754330

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - 9/2022-005-PMNi - srP

o Município de NoVa iPiXUNa - Pa, através da PrEfEiTUra MUNiciPal, 
por intermédio do Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interes-
sados, que realizará licitação na modalidade: Pregão na forma Eletrônica, 
tipo Menor Preço, por iTEM, Sistema de registro de Preços - SrP, em Ses-
são Pública Eletrônica a partir das 09h00min (horário de Brasília- df) do dia 
09/02/2022, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br.
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUral coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa Para locaÇÃo dE VEÍcUloS Para o TraNSPorTE EScolar.
o edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência 
do Município de Nova ipixuna - Pa, Mural de licitações - TcM/Pa, e-mail: cpl.
pmni@gmail.com e/ou no site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Nova ipixuna - Pa, 26 de Janeiro de 2022.
FraNQUissUeL GoMes reis

Portaria nº 052/2021 - GP
Pregoeiro

Protocolo: 754331

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
eXtrato de coNtrato Nº 20220115

oriGeM: arP 028 PreGÃo Nº Pe srP 046/2021
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: a. d. ZoPElari EirEli
cNPJ: 36.525.732/0001-42
oBJETo.......: o fornecimento de urnas funerária e serviços funerários para 
atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pacajá.
Valor ToTal........: r$ 198.670,00 (cento e noventa e oito mil, seiscentos 
e setenta reais).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.073 Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 25 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

BrUNo daNGLares araÚJo soUZa
SEcrETario MUN. SaÚdE

Protocolo: 754332

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de reGistro de PreÇos 

orgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Placas cNPJ nº 01.611.858/0001-
55. PreGÃo eLetroNico 002/2022. objeto: registro de Preço Para futura 
e Eventual aquisição de combustivel automotivo. Vencedora Total: Martins e 
Santos comercio de combustivel Eireli - Me, cNPJ 14.469.809/0001-71. Valor 
Total: r$ 8.250.865,06(oito milhões duzentos e cinquenta mil oitocentos e 
sessenta e cinco reais e seis centavos). ana Patrícia Galucio - secretaria 
Municipal de educação.

Protocolo: 754333
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
toMada de PreÇo Nº 003/2021-PMsiP

oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUTar 
oS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo dE BaNHEiroS PÚBlicoS Na Vila dE 
caraParÚ, No MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do Pará, EMPrESa HoMo-
loGada: PaViMiX PaViMENTaÇÃo & coNSTrUÇÃo lTda-EPP com cNPJ 
Nº 19.099.344/0001-28; Valor global: r$ 274.016,27 (duzentos setenta e 
quatro mil, dezesseis reais e vinte e sete centavos); data da Homologação: 
26/01/2022; ordenador: eVaNdro Barros WataNaBe, Prefeito Mu-
nicipal de santa izabel do Pará.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrESidENTE/PMSiP.

Protocolo: 754191

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
aViso de sUsPeNsÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022 
o Município de santa Maria do Pará comunica, aos interessados no pro-
cesso de licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, Pregão eletrô-
nico nº 001/2022, Processo administrativo n.º 001/2022, tendo por objeto: 
registro de Preço para futura e Eventual contratação de Empresa Para forne-
cimento de oxigênio Medicinal, Umificador, Máscara e Regulador de Oxigênio, 
objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude de 
Município de Santa Maria do Pará/Pa e cuja sessão estava marcada para o 
dia 25 de janeiro de 2022 está TEMPorariaMENTE SUSPENSo por motivos 
de readequação do instrumento convocatório. as posteriores decisões serão 
posteriormente publicadas nos sítios oficiais. Mais informações no Setor de 
licitações: Praça da Matriz, Prefeitura Municipal, Sala das licitações, horário 
08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com.

Protocolo: 754334

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
errata

Prefeitura informa que no dia 25 de janeiro de 2022 na Edição Nº 34.843, 
na pag. 126, Protocolo: 753463, por equivoco foram digitados alguns dados 
incorretos.
onde se Lê: aBErTUra: 07/02/2022 ÀS 10:00H
Leia-se: aBErTUra: 09/02/2022 ÀS 10:00H

Protocolo: 754335

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00004/2022
o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SrP do tipo me-
nor preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra 
E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS, EM aTENdiMENTo 
a dEMaNda do ProGraMa NacioNal dE aliMENTaÇÃo EScolar/PNaE 
do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e 
abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 10/02/2022 
às 08:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: 
https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.com-
prasnet.gov.br e e- mail: licitacaosdc2021@gmail.com, e também poderá ser 
obtido no prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente de licitações 
(cPl) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, são domingos do 
capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs 
a partir da data da publicação.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

Protocolo: 754336

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aviso de licitação

PreGÃo eLetrÔNico 103/2021
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para rEfEorMa dE ViVEiroS MUNiciPal Para 
ProdUÇÃo dE MUdaS do SoBrEaMENTo dE SiSTEMaS aGro florESTal Na 
cUlTUra do cacaU E aPoio a aSSociaÇÃo No MElHoraMENTo da aMÊN-
doa dE cacaU No MUNicÍPio. abertura: 09/02/2022 às 09 h30m. EdiTal: 
departamento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida 22 de 
março nº. 915 - centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pms-
fx@hotmail.com; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/; https://
www.sfxingu.pa.gov.br/web.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 754337

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220029 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2021 - srP 
- contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - con-
tratado: H. NoGUEira da SilVa & cia lTda- objeto: aQUiSiÇÃo dE PE-
ÇaS, acESSÓrioS, fErraMENTaS, PNEUS E MaTErial PErMaNENTE Para 
VEÍcUloS E MaQUiNaS PESadaS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES daS 
SEcrETariaS: SEMoB e SEMUrB. Vigência: 21/01/2022 a 31/12/2022 - Va-
lor Global: r$ 89.621,99 (oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e um reais e 
noventa e nove centavos) - data da assinatura: 21/01/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 754338

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
eXtrato de terMo aditiVo/ProrroGaÇÃo de PraZo.

terMo aditiVo N. 001
cT n. 20210121, 20210123 e 20210124. Processo: Pregão Presencial SrP n. 
9/2021-008 - objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS para futura e eventual aquisição 
de medicamentos. contratadas: cirUrGica al-STYN lTda, E S diST. dE 
MEdicaMENToS EirEli e diSTriBUidora Vida lTda. contratante: fundo 
Mul de Saúde. Vigência: 22.04.2021 a 31.12.2021. Prazo aditado: 02 (dois) 
meses. Prazo final: 28.02.2022. fundamento legal: art. 57, ii, § 2º e poste-
riores alterações. Permanecem inalteradas as demais condições contratuais. 
São Geraldo do araguaia (Pa), 28 de dezembro de 2021, ordenador de des-
pesas, douglas da costa e silva.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
eXtrato de terMo aditiVo/ProrroGaÇÃo de PraZo.

terMo aditiVo N. 001
cT n. 20210162, 20210163, 20210164 e 20210166. Processo: Pregão Pre-
sencial SrP n. 9/2021-012 - objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS para futura e 
eventual aquisição de materiais técnicos hospitalares, odontológicos e labo-
ratoriais. contratadas: M N S da coSTa ParriÃo - ME, E S diSTriBUi-
dora dE MEdicaMENToS EirEli, JcS dE SoUZa coMÉrcio EirEli e a. 
SiQUEira MESQUiTa EirEli-ME. contratante: fundo Mul de Saúde. Vigên-
cia: 01.06.2021 a 31.12.2021. Prazo aditado: 02 (dois) meses. Prazo final: 
28.02.2022. fundamento legal: art. 57, ii, § 2º e posteriores alterações. 
Permanecem inalteradas as demais condições contratuais. São Geraldo do 
araguaia (Pa), 28 de dezembro de 2021, ordenador de despesas, douglas 
da costa e silva.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
eXtrato de terMo aditiVo/ProrroGaÇÃo de PraZo.

terMo aditiVo N. 001
cT n. 20210292. Processo: Pregão Presencial n. 9/2021-030 - objeto: aquisi-
ção de gás oxigênio medicinal. contratada: N da coNcEiÇÃo coSTa EirEli. 
contratante: fundo Mul de Saúde. Vigência: 03.11.2021 a 31.12.2021. Prazo 
aditado: 02 (dois) meses. Prazo final: 28.02.2022. fundamento legal: art. 
57, ii, § 2º e posteriores alterações. Permanecem inalteradas as demais con-
dições contratuais. São Geraldo do araguaia (Pa), 28 de dezembro de 2021, 
ordenador de despesas, douglas da costa e silva.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
eXtrato de coNtrato

Pregão Presencial srP Nº. 9/2021-005 - Prazo de Vigência 03.01.2022 
a 31.12.2022.
oBJETo: aquisição de materiais de limpeza, produtos de higienização, copa e 
cozinha, cama, mesa e banho e outros materiais de consumos diversos. dota-
ção orçamentaria: 2.089. fundeb, cNPJ: 28.539.403/0001-22, contratadas: 
Pereira & Sousa com. Varejista de alimentos ltda, cNPJ: 13.145.811/0001-
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22 cT N. 20220005, valor: 59.152,50, r f correia, cNPJ: 08.873.079/0001-
77 cT N. 20220006, valor: 166.230,50, armazém Paulista com. Transporte 
ltda, cNPJ: 02.818.444/0001-64. cT N. 20220007, valor: 200.848,00. São 
Geraldo do araguaia - Pa, 03 de janeiro de 2022, ordenador (a) de despe-
sas, carleny Botelho carvalho.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
eXtrato de coNtrato

Pregão Presencial srP Nº. 9/2021-006 - Prazo de Vigência 03.01.2022 
a 31.12.2022.
oBJETo: aquisição de materiais de expediente. dotação orçamentaria: 2.089 
e 2.090. fundeb, cNPJ: 28.539.403/0001-22, contratadas: J. T. da cruz Pa-
pelaria, cNPJ: 26.734.635/0001-06 cT N. 20220008, valor: 101.211,00, Pa-
pelaria família ltda - Me, cNPJ: 39.328.193/0001-40, cT N. 20220009, valor: 
154.511,25. São Geraldo do araguaia - Pa, 03 de janeiro de 2022, ordena-
dor (a) de despesas, carleny Botelho carvalho.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
eXtrato de coNtrato

Pregão Presencial srP Nº. 9/2021-019 - Prazo de Vigência 03.01.2022 
a 31.12.2022.
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para atender o cardápio da merenda escolar. dotação orçamen-
taria: 2.023. fundo Mul de Educação, cNPJ: 28.539.289/0001-30, contrata-
das: Pereira & Souza com. Varej. de alimentos ltda, cNPJ: 13.145.811/0001-
22 cT N. 20220010, valor: 118.965,00, Gameleira com. e Serviços ltda, 
cNPJ: 03.687.304/0001-67, cT N. 20220011, valor: 412.762,50, NB Paulista 
Eireli, cNPJ: 01.600.420/0001-71, cT N. 20220012, valor: 223.222,50. São 
Geraldo do araguaia - Pa, 03 de janeiro de 2022, ordenador (a) de despe-
sas, carleny Botelho carvalho.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
eXtrato de coNtrato

Pregão Presencial Nº. 9/2021-032 - Prazo de Vigência 03.01.2022 a 
31.12.2022.
oBJETo: contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ços de ultrassonografia. Dotação Orçamentaria: 2.061. Fundo Municipal de 
Saúde, cNPJ: 21.986.531/0001-75, contratada: H S amorim Eireli, cNPJ: 
29.341.417/0001-08 cT N. 20220013, valor: 277.300,00. São Geraldo do 
araguaia - Pa, 03 de janeiro de 2022, ordenador (a) de despesas, dou-
glas da costa e silva.

Protocolo: 754308

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DA PONTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo JoÃo da PoNta
aViso de reVoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 2022-00002-srP/PMsJP
a Prefeitura Municipal de São João da Ponta/Pa torna pública a rEVoGaÇÃo 
do Pregão Eletrônico nº 2022-00002-SrP/PMSJP, cujo objeto é aquisição de 
material de construção, elétrico, hidráulico, pintura, ferragens, ferramentas, 
equipamento de proteção e outros para atender as necessidades da prefeitu-
ra, secretarias e fundos municipais de São João da Ponta-Pa. data da abertu-
ra ocorreria em 07/02/2022. Hora: 09h:00min. Floriano de Jesus coelho. 
Prefeito Municipal.

Protocolo: 754339

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

Publica Pregão eletrônico Nº 9/2022-00005 Processo administrativo 
Nº 2022005. oBJETo: aquisição de cestas básicas para usuários da política 
social, usuário da rede de assistência Social de Uruará conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. data da 
abertura: 09 de fevereiro de 2022. Horário 09 horas local: www.portalde-
compraspublicas.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

Protocolo: 754340

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: Pregão eletrônico 9/2021-00036-srP; coNTraTaNTE: fUN-
do dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; coNTraTo nº: 20229029; 
coNTraTada: N r da SilVa EirEli; Valor ToTal: r$ 24.093,30 (Vinte e 
Quatro Mil e Noventa e Três reais e Trinta centavos); oBJETo: aquisição de 
peças para veículos a serem utilizadas na manutenção preventiva e corretiva 

dos veículos pertencentes a frota do fundo de desenv. da Educação Básica - 
fUNdEB. ViGÊNcia: 17/01/2022 à 30/12/2022.
oriGeM: Pregão eletrônico 9/2021-00030-srP; coNTraTaNTE: fUNdo 
MUNiciPal dE SaÚdE coNTraTo nº: 20229036; coNTraTada: aSSocia-
cao dE MUlHErES doM oScar roMEro; Valor ToTal: r$ 140.398,48 
(cento e Quarenta Mil e Trezentos e Nove e oito reais e Quarenta e oito 
centavos).; oBJETo: aquisição de uniformes, rouparia em geral, material de 
cama mesa e banho para suprir a demanda do fundo Municipal de Saúde. 
ViGÊNcia: 25/01/2022 à 30/12/2022

Protocolo: 754341

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ
aViso de aNULaÇÃo de PUBLicaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-010 -srP - Pe - PMVN
o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré/Pa, comunica 
aos interessados a aNUlaÇÃo da publicação do edital do referido processo 
da plataforma do comprasnet devido falhas constantes no sistema, princi-
palmente no que tange a disponibilidade do edital da licitação em epígrafe 
para os interessados, assim será o mesmo processo publicado em uma outra 
plataforma. Pregoeiro - Paulo Henrique do N. Pinheiro.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ
rePUBLicaÇÃo de aViso de PreGÃo eLetrÔNico

o Município de Vigia de Nazaré, por intermédio da comissão de licita-
ção, torna público que às  10:00 horas do dia 10 de fevereiro de 2022, fará 
realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 9/2021-010 -SrP - PE 
- PMVN, tipo menor preço por item, para coNTraTaÇÃo fUTUra E EVENTUal 
dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo, dE forMa coNTÍNUa, dE 
SErViÇo dE GErENciaMENTo Para o aBaSTEciMENTo dE coMBUSTÍVEiS, 
Por MEio dE carTÃo MaGNÉTico MicroProcESSado(cHiP) E VoUcHEr 
iMPrESSo, Para aTENdEr ÀS NEcESSidadES da froTa dE VEÍcUloS da 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE ViGia dE NaZarÉ, fUNdoS MUNiciPaiS E/oU 
dE ProPriEdadE dE TErcEiroS a SErViÇo da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
ViGia dE NaZarÉ. o edital estará disponível no site portaldecompraspubli-
cas.com.br, e-mail licitacaovigia@gmail.com e Mural de licitações do TcM-Pa. 
Pregoeiro - Paulo Henrique do N. Pinheiro.

Protocolo: 754342

aViso de toMada de PreÇo
a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, torna Público a Tomada de Pre-
ços nº. 2/2022-001-PMVN, com abertura às 10:00 horas do dia 14/02/2022, 
tipo Menor Preço Global, cujo objeto: contratação de empresa especializada 
na recuperação e manutenção de estradas vicinais, os interessados poderão 
retirar o Edital, no site licitacaovigia@gmail.com, TcM-Pa de segunda a quinta 
feira no horário de 08:00hs às 12:00hs. Paulo Henrique do Nascimento 
Pinheiro-Presidente da cPL

Protocolo: 754343

aViso de toMada de PreÇo
a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, torna Público a Tomada de Pre-
ços nº. 2/2022-002-PMVN, com abertura às 10:00 horas do dia 15/02/2022, 
tipo Menor Preço Global, cujo objeto: contratação de empresa especializada 
na execução da drenagem urbana da Tv. Generalíssimo deodoro entre ruas 
das flores e Barão do Guajará, Tv. Solimões entre rua das flores e Barão do 
Guajará e rua Padre aragão entre Tv. Generalíssimo deodoro e rua W-12, os 
interessados poderão retirar o Edital, no site licitacaovigia@gmail.com, TcM-
Pa de segunda a quinta feira no horário de 08:00hs às 12:00hs. 
Paulo Henrique do Nascimento Pinheiro-Presidente da cPL. 

Protocolo: 754344

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE XINGUARA

.

errata
PreFeitUra MUNiciPaL de XiNGUara - Pa

ÓrGÃo: secretaria Municipal de obras e infraestrutura Urbana
Processo adMiNistratiVo de LicitaÇÃo Nº 179/2021/PMX

toMada de PreÇo Nº 008/2021/PMX
Na publicação do Diário Oficial DA União ISSN 1677.7069, Nº 16, Seção 3, 
do dia 24 de janeiro de 2022, na publicação do Diário Oficial do Estado nº 
34.839, do dia 21 de janeiro de 2022, e, na publicação no Site Oficial da Pre-
feitura Municipal, do dia 24 de janeiro de 2022.
documento: TErMo dE HoMoloGaÇÃo
onde se lê: Xinguara - Pa, 19 de janeiro de 2019.
Leia-se: Xinguara - Pa, 19 de janeiro de 2022.

Xinguara - Pa, 24 de janeiro de 2022.
MUNiciPio dE XiNGUara/Pa.
Moacir Pires de Faria

Prefeito Municipal
Protocolo: 754345
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eMPresariaL
.

editaL de NotiFicaÇÃo
a empresa LaGo eMPreeNdiMeNtos iMoBiLiÁrios Ltda, 

NotiFica Vossa seNHoria:
Divino Jose Pais, CPF: 178.173.072-53, Contrato n°: 098, Identificador: Qua-
dra Qr 11 lote 006 / Jose lucas rodrigues de oliveira, cPf: 005.303.752-90, 
Contrato n°: 392, Identificador: Quadra QM 06 Lote 010 / Leonildo Rosa, CPF: 
477.280.869-87, Contrato n°: 475, Identificador: Quadra QR 08 Lote 001 / 
Leonildo Rosa, CPF: 477.280.869-87, Contrato n°: 476, Identificador: Quadra 
Qr 08 lote 002 / Poliana de oliveira Silva, cPf: 008.254.292-93, contrato 
n°: 610, Identificador : Quadra QM 02 Lote 006 / Ducivania de Souza Alen-
car, CPF: 000.309.552-54, Contrato n°: 796, Identificador: Quadra QR 16 
lote 021 / Gabriel Proliciano Martins, cPf: 038.909.062-06, contrato n°: 847, 
Identificador: Quadra QR 11 Lote.
Para que, no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias, compareça ao 
nosso escritório para tratar de assuntos relacionados ao contrato de compra e 
venda de loTE/TErrENo, em especial das cláusulas 15ª, 16ª e 17ª.
Solicitamos, ainda, que compareça munido com a documentação do loTE/
TErrENo para acertos necessários.

laGo EMPrEENdiMENToS iMoBiliárioS lTda.
cNPJ nº 13.803.534/0001-06

rd Br 155, aV. MarGiNal SUl, Qc 01 lT 01, rESidENcial 
JardiNS do laGo, XiNGUara-Pa, cEP: 68 555-000

27 dE JaNEiro 2021.
Protocolo: 754309

a empresa oda dias coMÉrcio de coMBUstiVeis 
e deriVados de PetrÓLeo Ltda ePP 

com cNPJ: 17.215.056/0001-66 
Torna público que requereu junto a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aM-
BiENTE E SUSTENTaBilidadE- SEMaS/Pa, licença de operação lo, Sob o 
Protocolo 2022/139. para exercer a atividade de Empresa Transportadora de 
Substancias e Produtos Perigosos, situada na aV. cronge da Silveira, Bairro 
Beira Mar, Município de Barcarena/Pa.

Protocolo: 754311

cÂMara MUNiciPaL de PoNta de Pedras /Pa
aViso de LicitaÇÃo 

a câmara Municipal de Ponta de Pedras, torna público aos interessados 
que realizará licitação, conforme informações seguintes: PrEGÃo ElETrÔNi-
co Nº 001/2022-SrP, do tipo menor preço que objetiva registro de preços 
para aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da câ-
mara Municipal de Vereadores de Ponta de Pedras/Pa. abertura: 09/02/2022, 
às 09:00hs. a retirada dos editais e seus anexos encontram-se disponíveis ht-
tps://bllcompras.com/ informações: E-mail: camara.pontadepedras@gmail.
com. Kaliany tavares Morais - Pregoeira cMVPP.

Protocolo: 754306

cÂMara MUNiciPaL de MUaNÁ 
ao exmo sr aBedieL PiNto MarQUes, Vereador de Muaná e seu advo-
gado MaUro GoMes de Barros (oaB/Pa 9113). considerando o pedido 
do investigado em 24/01/2022, a comissão Processante nº 001/2021-cMM 
lhe NoTifica da excepcional renovação de vista dos autos em secretaria à 
v. exa., estando à disposição de v. exa. a cópia integral dos presentes au-
tos no link https://cmmuana.pa.gov.br/processo-da-comissao-proces-
sante-01-2021-cmm/ e em secretaria para ser retirada por V. defesa, para 
que V. Exa. apresente raZÕES EScriTaS no prazo de 5 dias a partir desta 
data, nos termos do artigo 5º, V, do decreto-lei nº 201/67. Muaná, Pa, 27-
01-2022. rosiNaLdo de soUsa costa Presidente da comissão Pro-
cessante nº 001/2021-cMM

Protocolo: 754304

aLUNos coNcLUiNtes do eNsiNo MÉdio eJa 
No sistema Ead na instituição cEQP PoTENcia MaSTEr sob o  ParEcEr 
303/2016 cEE/Pa - aUT. E crEdENc. 344 dE 13 dE oUTUBro dE 2016 iNS-
criÇÃo do inep N° 15168735. 

aLUNos coNcLUÍraM eM deZeMBro 2021 e JaNeiro de 2022
1.arTHUr raMiro GoMES SilVa 2.EdVaNdErSoN SaNToS cardoSo 
3.faGNEr SoarES MENEZES SaNToS 4.fraNciSco da coNcEiÇÃo fi-
lHo5.GicElMa dE SoUZa caValcaNTE MoNTEiro 6.GUSTaVo rEZENdE 
doS SaNToS SilVa 7.KaMila coSTa PaiXÃo8.laiS doS SaNToS fErrEi-
ra 9.lara alicE dE oliVEira MarTiNS10.lETicia MorEira caldoNHo 
11.lUciaNa corrEia SaNToS 12.lUiS claUdio fErrEira doS SaNToS 
13.Marco Paolo caMardElli oliVEira 14.MariaNa BElcHior MENdES 
15.rafaEla ToUriNHo BarBoSa GoNÇalVES laVÔr 16.rENaTa MaTToS 
dE carValHo 17.TiaGo dE JESUS MorEira 18.YaSMiN MacEdo coÊlHo 
19.BEaTriZ GoNÇalVES SilVa 20.alEXaNdrE doS SaNToS MoNTEiro 
21.alEX da SilVa NaSciMENTo 22.alaNa dE oliVEira PErEira 23.adria-
No rEiS SilVEira 24.ailSa carValHo riBEiro 25.adriaNo dE SoUSa 
SilVa 26.odair fErNaNdo GoMES da SilVa 27.PaUlo cÉSar GaMBa 
28.PEdro caio alVES daVid 29.EMilY criSTiaNE MacHado 30.EliSoN 
NaSciMENTo doS SaNToS 31.EliaNE da SilVa 32.ÉdNa Maria NUNES 
33.ElEaSY MaTHEUS cHiaPETTi 34.EdidalVo coNcEiÇÃo liMa 35.oSEiaS 
coSTa fErrEira 36.aNToNiNa dE JESUS PiMENTa 37.aNToNio carloS 

da SilVa 38.aNToNio dE frEiTaS 39.aNToNio VarGaS BarroS JÚNior 
40.BárBara ESTEVaM raMoS 41.BaSilio fraNciSco alVES 42.BErENicE 
dE JESUS coSTa 43.BiaNca loPES do NaSciMENTo 44.BraYaN MacHa-
do NUNES 45.BrUNo HENriQUE PErEira 46.aNdrÊSSa carValHo SoUSa 
47.daiaNE lEiTE carriEl 48.GaBriEla dE oliVEira coSTa 49.roNE ra-
MoS 50.BrUNo fErrEira caldaS 51.THiaGo alGUSTo lacErda da Sil-
Va 52.laÍS raNiElli SilVa SEBaSTiÃo 53.JoSE clEaNo SoUSa da SilVa  
54.aldEcia Maria MoNTEiro dE oliVEira PErEira 55.carloS EdUardo 
TEiXEira dE SoUZa BarroS 56.EMErSoN cEZar dE oliVEira 57.TaYro-
NE cardoSo MacHado 58.carloS daVid oliVEira coSTa 59.EValdo 
NoGUEira doS SaNToS 60.GiSlaiNE MEdEiroS raMoS dE SaNTaNa 
61.BEaTriZ aParEcida fErrari 62.caUÃ SaNToS PErEira rEiMÃo TElES 
63.rafaEl caiXETa dE carValHo 64.clEiToN SaNToS araUJo 65.BrUNo 
rodriGUES MarTiNS 66.daNiEl SaNTaNa KaPlEr 67.roBErTa doS rEiS 
aNdrÉ 68.ViViaNE dE loUrdES cardoSo 69.irllEY NoNaTo NaSciMEN-
To SoUSa 70.PaTrÍcio doS SaNToS lEiTE 71.Mario SErGio dE oliVEira 
72.Sara cZErMaNSKi da SilVa 73.Maria JaQUEliNE oliVEira dE carVa-
lHo 74.ViNÍciUS SoUZa PirES 75.JorGE Valdo dE aNdradE 76.Maria 
roSENil dE SoUZa fErrEira 77.SirlENE daS NEVES ValES 78.rafaEl 
faria lirio XaViEr

Protocolo: 754302

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia, cNPJ: 04.895.728/0001-80, tor-
na público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Portel 
- SEMMa, as licenças: Prévia e de instalação (lP e li) e a autorização de 
Supressão de Vegetação (aSV) para a implantação das redes de distribuição 
de Energia Elétrica com tensão 34,5 KV para atender as comunidades: rio 
aruanã, i, ii e iii, igarapé irajuba, rio camarapí e igarapé Grande no muni-
cípio de Portel no Estado do Pará.

Protocolo: 754299

cÂMara MUNiciPaL de VitÓria do XiNGU - ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL - srP Nº 9/2022-002cMVX
a cÂMara MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU por intermédio da Pregoei-
ra, torna pública a abertura do Pregão Presencial, tipo menor preço. data 
de abertura: 09 de fevereiro de 2022, Horário: 09:00. objeto: EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo (gêneros alimentícios, materiais 
de limpeza  e materiais de copa e cozinha e utensílios) Para aTENdEr aS 
NEcESSidadES da cÂMara  MUNiciPal dE VErEadorES dE ViTÓria do 
XiNGU. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados 
na sala da comissão de licitação, no prédio provisório da câmara Municipal, 
localizada na aV. José Burlamaqui de Miranda, Nº 36, Bairro alEGria, a 
partir da publicação deste aviso, no horário de expediente, no Mural de li-
citação do TcM-Pa ou poderá ser solicitado pelo endereço de e-mail: cpl.
camaravx@gmail.com.

Vitória do Xingu - Pa, 26 de janeiro de 2022.
sara taiaNe FortUNato da siLVa

Pregoeira
Protocolo: 754300

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público, que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente, do Município de Juruti, a licença 
Prévia, licença de instalação, autorização de Supressão de Vegetação e au-
torização de afugentamento de fauna para o Sistema (linha de distribuição e 
Subestação) de energia elétrica, localizado no Município de Juruti, no Estado 
do Pará.

Protocolo: 754286

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Nova Esperança 
do Piriá, a licença Prévia-lP Nº 03/2021 e a licença de instalação- li Nº 
03/2021, para a rede de distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - 
“id.440013521 - Estrada do canaã - Parte 3”, localizada no Município de Nova 
Esperança do Piriá, no Estado do Pará.

Protocolo: 754288

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Nova Esperança 
do Piriá, a licença Prévia-lP Nº 08/2021 e a licença de instalação- li Nº 
08/2021, para a rede de distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “id. 
440013522 - Vista alegre”, localizada no Município de Nova Esperança do 
Piriá, no Estado do Pará.

Protocolo: 754289
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eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Nova Esperança 
do Piriá, a licença Prévia-lP Nº 04/2021 e a licença de instalação- li Nº 
04/2021, para a rede de distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - 
“id.440013516 - Estrada do castanheira - Parte 2”, localizada no Município de 
Nova Esperança do Piriá, no Estado do Pará.

Protocolo: 754290

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Nova Esperança 
do Piriá, a licença Prévia-lP Nº 06/2021 e a licença de instalação- li Nº 
06/2021, para a rede de distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - 
“id.440013518 - Estrada do Pitoró”, localizada no Município de Nova Esperan-
ça do Piriá, no Estado do Pará.

Protocolo: 754292

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Nova Esperança 
do Piriá, a licença Prévia-lP Nº 02/2021 e a licença de instalação- li Nº 
02/2021, para a rede de distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - 
“id.440013519 - Estrada do canaã - Parte 1”, localizada no Município de Nova 
Esperança do Piriá, no Estado do Pará.

Protocolo: 754293

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Nova Esperança 
do Piriá, a licença Prévia - lP Nº 09/2021 e a licença de instalação- li Nº 
09/2021, para a rede de distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - 
“id.440013520 - Estrada do canaã - Parte 2”, localizada no Município de Nova 
Esperança do Piriá, no Estado do Pará.

Protocolo: 754294

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Nova Esperança 
do Piriá, a licença Prévia-lP Nº 05/2021 e a licença de instalação- li Nº 
05/2021, para a rede de distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - 
“id.440013523 - arrependido 2”, localizada no Município de Nova Esperança 
do Piriá, no Estado do Pará.

Protocolo: 754296

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Nova Esperança 
do Piriá, a licença Prévia-lP Nº 07/2021 e a licença de instalação- li Nº 
07/2021, para a rede de distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - 
“id.440013526 - Palestina- São João do icoaraci”, localizada no Município de 
Nova Esperança do Piriá, no Estado do Pará.

Protocolo: 754297

cÂMara MUNiciPaL de MUaNÁ - Pa
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210005

objeto: prorrogação do prazo de vigência e acréscimo no valor do contrato, 
que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de assessoria contábil, orçamentários, financeiros, patrimoniais e 
operacionais, bem como elaboração de prestação de contas. ViGÊNcia TEr-
Mo adiTiVo: 27.12.2021 à 30.11.2022. Valor aTUal do coNTraTo É dE 
r$: 88.000,00 coM o acrÉSciMo PaSSa a SEr dE r$ 110.000,00; coN-
TraTada: loS coNTaBilidadE EirEli; cNPJ: 11.325.697/0001-97.
Presidência da câmara Municipal e Muaná, 03 de janeiro de 2022.

Protocolo: 754282

saNtos & sarUBBi Ltda
cNPJ 15.734.197/0004-02 

Sito à aV independência, 1640, torna público q solicitou a SEMMa, lP sob 
nº 022/2022, p atividade de com. varejista de comb p veíc automotores em 
oriximiná-Pa.

Protocolo: 754283

cÂMara MUNiciPaL de MUaNÁ - Pa
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210007

objeto: prorrogação do prazo de vigência e acréscimo no valor do contrato, 
que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços 
técnicos de consultoria e assessoria em licitação, no âmbito da administração 
pública, bem como na elaboração de contratos, gerenciamento de sistemas 

administrativos. ViGÊNcia TErMo adiTiVo: 27.12.2021 à 30.11.2022. Va-
lor aTUal do coNTraTo É dE r$: 66.000,00 coM o acrÉSciMo PaS-
Sa a SEr dE r$ 82.500,00; coNTraTada: K M l coNSUlToria; cNPJ: 
40.854.561/0001-72. Presidência da câmara Municipal e Muaná, 03 de 
janeiro de 2022.

Protocolo: 754278

cÂMara MUNiciPaL de MUaNÁ - Pa
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210001

objeto: prorrogação do prazo de vigência e acréscimo no valor do contrato, 
que tem como objeto a contratação de serviços técnicos especializados, rela-
tivos a assessoramento jurídico na área de direito administrativo e constitu-
cional, licitações e contratos administrativos.
ViGÊNcia TErMo adiTiVo: 27.12.2021 à 29.12.2022. Valor aTUal do 
coNTraTo É dE r$: 144.000,00, coM o acrÉSciMo PaSSa a SEr dE r$ 
168.000,00; coNTraTada: BraSil dE caSTro SociEdadE dE adVoGa-
doS S/S; cNPJ: 03.025.482/0001-22; - Presidência da câmara Municipal 
e Muaná, 03 de janeiro de 2022.

Protocolo: 754279

cÂMara MUNiciPaL de MUaNÁ - Pa
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210002

objeto: prorrogação do prazo de vigência e acréscimo no valor do contrato, 
que tem como objeto a contratação de Empresa para Prestação de Servi-
ços de assessoria Técnica Especializada em Transparência Publica. ViGÊNcia 
TErMo adiTiVo: 27.12.2021 à 29.12.2022. Valor aTUal do coNTraTo É 
dE r$: 26.400,00 coM o acrÉSciMo PaSSa a SEr dE r$ 27.600,00; coN-
TraTada: cr2 - aSSESSoria ESPEc. EM TraNSParENcia PÚBlica;
cNPJ: 23.792.525/0001-02; - Presidência da câmara Municipal e Muaná, 03 
de janeiro de 2022.

Protocolo: 754280

MaUes carVaLHo coMÉrcio Ltda 
cNPJ 02.756.655/0007-05 

Torna público recebeu da SEMaS a lo nº 13178/2021 com validade até 
21/12/2026 p/posto flutuante.

Protocolo: 754274

a FaZeNda saNta rita de cÁssia 
através de seu representante legal Sr° Mário Pedro Seber, vem tornar públi-
co que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente- SEMMa de Santa-
na do araguaia-Pa a licença de atividade rural-lar N° 395/2022 para a ati-
vidade de Bovinocultura de corte que tramitou sob o processo N° 038/2022.

Protocolo: 754275

caMÂra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de retiFicaÇao

Na publicação aViSo dE liciTaÇÃo PrEGÃo PrESENcial Nº 001/2022, pu-
blicado no diário oficial de 26/01/2022, pág. 77, N°34.844. 
oNde se LÊ: “No dia 07 dE fEVErEiro dE 2022, ÀS 15:00 HoraS”.
LÊ - se: “ No dia 08 dE fEVErEiro dE 2022, ÀS 15:00 HoraS.” Santana 
do araguaia-Pa, 26 de janeiro de 2022.

JaMes deaN MiLHoMeM dos saNtos
PrEGoEiro.

Protocolo: 754272

siGeLo eireLi - siGeLo 
cNPJ: 01.685.419/0001-97 

Torna público que recebeu junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente 
- SEMMa/Salinópolis, a licença de operação sobre o nº 079/2020, referen-
te à atividade de FABRICAÇÃO DE GELO COMUM, o empreendimento fica 
localizado na av. almirante Barroso, SN, Porto Grande - cEP: 68.721-000 / 
Salinópolis-Pa.

Protocolo: 754267

siGeLo eireLi - siGeLo ii 
cNPJ: 01.685.419/0003-59 

Torna público que recebeu junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente 
- SEMMa/Salinópolis, a licença de operação sobre o nº 080/2021, referen-
te à atividade de FABRICAÇÃO DE GELO COMUM, o empreendimento fica 
localizado na av. almirante Barroso, 11, Porto Grande - cEP: 68.721-000 / 
Salinópolis-Pa.

Protocolo: 754269

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo - retiFicado

coNcorrÊNcia Nº 006/2022 (srP) registro de Preço
o SESi - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
oBJeto: aquisição de uniformes profissionais, em atendimento às necessi-
dades do SESi-dr/Pa conforme edital e anexo i.
aBertUra: 14 de fevereiro de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
O edital retificado poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário 
comercial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 27 de janeiro de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 754271
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as GoLd rePreseNtaÇÕes coMerciais Ltda 
empresa inscrita no cNPJ: 43.577.904/0001-97 

Sito à rodovia Transamazônica av. Belém nº 25 Bairro comércio  Bairro Zona 
rural em itaituba - Pa, torna público que recebeu da Secretaria de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS a licença de operação (l.o.) 
nº 132666/2022, para a atividade de coMÉrcio aTacadiSTa dE ProdU-
ToS dE EXTraÇÃo MiNEral, EXcETo coMBUSTiVEiS, com validade até 
25/01/2024.

Protocolo: 754264

daVid araÚJo Mota
cPF: 826.165.585-72 

Torna público que recebeu da SEMMa (Secretaria Municipal de Meio ambien-
te) a licença ambiental rural - lar n° 01/2022 válida até 20/01/2026, para 
a atividade de bovinocultura da fazenda Buritirana, localizada na Vicinal itai-
nópolis Km 12, zona rural, Marabá-Pa.

Protocolo: 754266

cÂMara MUNiciPaL de saNta Maria das Barreiras
ratiFicaÇÃo da aUtoridade sUPerior

iNeXiGiBiLidade 003/2022
Nos termos do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93, acolho parecer exara-
do no processo de Inexigibilidade nº 003/2022, e ratifico a inexigibilidade de 
licitação para contratação da empresa: dENNYS da SilVa lUZ SociEdadE 
iNdiVidUal dE adVocacia, cNPJ: 41.000.136/0001-89, tendo como ob-
jeto: Contratação de uma empresa ou profissional para prestar Serviços de 
assessoria e consultoria Jurídica no âmbito legislativo para a câmara Munici-
pal de Santa Maria das Barreiras - Pa, exercício 2022, sendo valor mensal de 
r$ 10.000,00 (dez Mil reais), perfazendo o total de r$ 120.000,00 (cento e 
Vinte Mil reais) até 31 de dezembro de 2022.

extrato do contrato nº 003/2022, firmado em 18/01/2022, com a empre-
sa: dENNYS da SilVa lUZ SociEdadE iNdiVidUal dE adVocacia, cNPJ: 
41.000.136/0001-89, objeto: contratação de empresa para assessoria jurí-
dica na área legislativa a serem prestado à câmara municipal de Santa Maria 
das Barreiras - Pa, exercício 2022. amparo: iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo 
Nº 003/2022, Vigência: 03/01/2022 a 31/12/2022, recurso orçamentário: 
recursos próprios, Valor r$ 120.000,00 (cento e Vinte Mil reais) Signatários: 
pelo contratante: WiraToN rESENdE da SilVa, cPf: 400.035.902-9 e pelo 
contratado: dENNYS da SilVa lUZ, cPf: 467.651.232-53. santa Maria das 
Barreiras - Pa, 18 de Janeiro de 2022.

Protocolo: 754262

cÂMara MUNiciPaL de saNta Maria das Barreiras
ratiFicaÇÃo da aUtoridade sUPerior

iNeXiGiBiLidade 001/2022
Nos termos do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93, acolho parecer exarado 
no processo de Inexigibilidade nº 001/2022, e ratifico a inexigibilidade de 
licitação para contratação da empresa: carloS GodoY SociEdadE iNdi-
VidUal dE adVocacia, cNPJ: 20.446.138/0001-26, tendo como objeto: 
Contratação de uma empresa ou profissional para prestar Serviços de As-
sessoria e consultoria Jurídica para a câmara Municipal de Santa Maria das 
Barreiras - Pa, exercício 2022, sendo valor mensal de r$ 10.000,00 (dez Mil 
reais), perfazendo o total de r$ 120.000,00 (cento e Vinte Mil reais) até 31 
de dezembro de 2022.

Extrato do Contrato nº 001/2022, firmado em 18/01/2022, com a em-
presa: carloS GodoY SociEdadE iNdiVidUal dE adVocacia, cNPJ: 
20.446.138/0001-26, Objeto: Contratação de uma empresa ou profissional 
para prestar Serviços de assessoria e consultoria Jurídica para a câmara Mu-
nicipal de Santa Maria das Barreiras - Pa, exercício 2022. amparo: iNEXiGi-
BilidadE dE liciTaÇÃo Nº 001/2022, Vigência: 03/01/2022 a 31/12/2022, 
recurso orçamentário: recursos próprios, Valor r$ 120.000,00 (cento e Vinte 
Mil reais) Signatários: pelo contratante: WiraToN rESENdE da SilVa, cPf: 
400.035.902-9 e pelo contratado: carloS EdUardo GodoY PErES, cPf: 
633.946.182-49. santa Maria das Barreiras - Pa, 18 de Janeiro de 2022.

Protocolo: 754260

cÂMara MUNiciPaL de saNta Maria das Barreiras
Ratificação da Autoridade Superior

inexigibilidade 002/2021
Nos termos do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93, acolho parecer exara-
do no processo de Inexigibilidade nº 002/2022, e ratifico a inexigibilidade de 
licitação para contratação da empresa: MarrEiro coNSUlToria coNTáBil 
lTda - ME, cNPJ: 07.668.317/0001-40, tendo como objeto: contratação de 
uma empresa ou profissional para prestar Serviços de Assessoria e Consul-
toria contábil para a câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras - Pa, 
exercício 2022, sendo valor mensal de r$ 15.000,00 (Quinze Mil reais), per-
fazendo o total de r$ 195.000,00 (cento e Noventa e cinco Mil reais) até 31 
de dezembro de 2021.
Extrato do Contrato nº 002/2022, firmado em 18/01/2022, com a empre-
sa: MarrEiro coNSUlToria coNTáBil lTda - ME, cNPJ: 07.668.317/0001-
40, Objeto: Contratação de uma empresa ou profissional para prestar Servi-
ços de assessoria e consultoria contábil para a câmara Municipal de Santa 
Maria das Barreiras - Pa, exercício 2022. amparo: iNEXiGiBilidadE dE li-

ciTaÇÃo Nº 002/2022, Vigência: 03/01/2021 a 31/12/2022, recurso orça-
mentário: recursos próprios, Valor r$ 195.000,00 (cento e Noventa e cinco 
Mil reais) Signatários: pelo contratante: WiraToN rESENdE da SilVa, cPf: 
400.035.902-9 e pelo contratado: loUriVal JoSE MarrEiro da coSTa, 
cPf: 318.763.402-82. santa Maria das Barreiras - Pa, 18 de Janeiro de 2022.

Protocolo: 754258
 

 
cÂMara MUNiciPaL de UrUarÁ

aViso de LicitaÇÃo
Publica Pregão eletrônico Nº 2022-00001 Processo administrativo 
Nº 92022001. oBJETo: registro de Preços para seleção de proposta mais 
vantajosa para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento 
de refeições prontas para atender a demanda da câmara Municipal de Uru-
ará-cMU. data da abertura: 11 de fevereiro de 2022. Horário: 12:00 horas 
local: www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital encontra-se disponível 
no seguinte endereço: av Perimentral Norte, s/nº centro de Uruará/Pa nos 
dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e no mural de licitações no portal 
do sitio TcM/Pa.

eXtrato de aditiVo
esPÉcie: 1º Termo aditivo de Prorrogação de Prazo de Vigência e acrés-
cimo de Valor ao contrato nº 001/2021-cMU. oriGEM: inexigibilidade nº 
6/2021-00001. oBJETo: contratação de empresa para prestação de Serviços 
Técnicos Especializados de assessoria e consultoria contábil na área de Ges-
tão Publica de Natureza contínua para atender demanda do Poder legislativo 
de Uruará. coNTraTada: aSSEcoN aSSESSoria coNTáBil lTda ME-cNPJ 
nº 08.867.159/0001-10. ViGÊNcia: 05/01/2022 a 05/01/2023. acrÉSci-
Mo rEaliZado de 5,45% sendo o valor de r$ 12.643,00 (doze mil seis-
centos e quarenta e três reais), passando o contrato ter o valor global de r$ 
151.716,00 (cento e cinquenta e um mil setecentos e dezesseis reais).

Protocolo: 754256

coNVocaÇÃo da asseMBLeia 
GeraL eXtraordiNÁria

o presidente do conselho deliberativo do iNstitUto sÃo cristÓ-
VÃo isc de acordo com o art. 17 e parg. 1° e 2° e art. 16 inciso 1° do 
estatuto do instituto, convoca todos os associados em dias com seus direi-
tos estatutários de acordo com o art. 9° inciso 1° e art. 10° inciso 1° e le-
tras (a), (B), (c) e (d) para a assembleia geral extraordinária que acontecerá 
dia 07/02/2022 às 15:00 h em primeira convocação e às 15:30 em segunda 
convocação, na av 9 de Janeiro 1962,Bairro cremaçao para discutir e aprovar 
as seguintes pautas.
Pauta
1° Eleição e posse do novo conselho deliberativo, diretoria executiva e con-
selho fiscal.
2° alteraçao do estatuto.
3° altorizar a nova diretoria eleita para regularizar todas às pendências jurídi-
cas, fiscais e orçamentárias do Instituto.
4° o que ocorrer.

Belem 25 de janeiro de 2022
salomao de sousa fernandes. cpf.84309601553 

Presidente do conselho deliberativo

Protocolo: 754254

taUÁ BrasiL PaLMa s.a.
Torna público que solicitou abertura de processo de pedido das licenças de 
operação para planta industrial localizada no município de Tailândia/Pa com 
as seguintes atividades: Extração de óleos brutos, de óleos de essências ve-
getais e de matérias graxas animais (Tipologia 1702),  Refino/preparação 
de óleo e gordura vegetal (Tipologia 119) e fertirrigação agrícola (Tipologia 
1921), Junto a Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sustentabilidade - SE-
MaS/Pa, sob nº 2021/0000029624 em 03/09/2021.

Protocolo: 754251

aPia aUto ceNter
KareN cristiNa YUMi oGaWa Maestri

cPF: 932.375.532-04
Torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa de dom Eliseu/Pa a renovação da licença da operação nº 020/2019 
do processo nº 2939-0150-2019 sob protocolo nº 2021000312, para ativida-
de de comercio Varejista de combustível para Veículos automotores, situado 
no município de dom Eliseu/Pa.

Protocolo: 754252

c a Freitas do VaLe & cia Ltda ePP
com o cNPJ 07.740.777/0001-31 

Torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma, por meio do processo n° 102/2021, a renovação da licença de operação 
Nº 006/2020 para desenvolver a atividade de oficina mecânica, lanternagem 
e pintura, em capanema/Pa.

Protocolo: 754248
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