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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto de 28 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, 
r E S o l V E:
art. 1º. dispensar MarGarETH Maria BraUN GUiMarÃES iMBiriBa da 
Presidência da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna – fPEHcGV.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 28 dE JaNEiro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 28 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, 
r E S o l V E:
art. 1º. designar ricardo JorGE dE MoUra PalHETa para a Presidência 
da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 28 dE JaNEiro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

errata
No Decreto publicado no Diário Oficial do Estado nº. 34.816, de 30 de 
dezembro de 2021, página 4, coluna 2, que trata da nomeação de BrENo 
SEriQUE NEVES para exercer o cargo em comissão de coordenador do 
centro de Nefrologia, código GEP-daS-011.4, com lotação no Hospital 
ophir loyola: 
Onde se lê: “(...) a contar de 14 de dezembro de 2021 (...)”. 
Leia-se: “(...) a contar de 1º de janeiro de 2022 (...)”.

errata
No Art. 1º, do Decreto de 27 de janeiro de 2022, publicado no Diário Oficial 
do Estado nº. 34.846, de 28 de janeiro de 2022, página 6, coluna 2, que 
trata da concessão de licença-paternidade a ricardo NaSSEr SEfEr, 
Procurador-Geral do Estado 1.
Onde se lê:
“art. 1º conceder licença-paternidade a ricardo NaSSEr SEfEr, 
Procurador-Geral do Estado, no período de 19 a 28 de janeiro de 2022, 
devendo responder pelo expediente do Órgão, na ausência do titular, 
aNa caroliNa loBo GlUcK PaUl, Procuradora-Geral adjunta do 
contencioso.”
Leia-se:
“art. 1º conceder licença-paternidade a ricardo NaSSEr SEfEr, 
Procurador-Geral do Estado, no período de 19 de janeiro a 7 de 
fevereiro de 2022, devendo responder pelo expediente do Órgão, na 
ausência do titular, aNa caroliNa loBo GlUcK PaUl, Procuradora-
Geral adjunta do contencioso.”

Protocolo: 755191

d e c r e t o  Nº 2147, de 28 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$ 91.977.007,00 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 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$ 91.977.007,00 (Noventa e Um 
Milhões, Novecentos e Setenta e Sete Mil, Sete reais), para atender à 
programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
071011545114897645 - SEdoP 0301 449092 6.433.211,48
071011751214897480 - SEdoP 0301 449092 9.070.414,50
151011339215038421 - SEcUlT 0301 339031 5.000.000,00

171022884500003066 - Enc. SEfa 0306 459065 7.580.950,95
171022884500003066 - Enc. SEfa 0330 459065 3.331.454,58
171022884500003066 - Enc. SEfa 4301 459065 4.896.655,52
171022884500003066 - Enc. SEfa 6301 459065 22.647,56
211060618115028940 - fESPdS 0377 339030 5.758.509,60
211060618115028940 - fESPdS 0377 339039 3.800.000,00

211060618115028940 - fESPdS 0377 339040 1.773.878,00
211060618115028940 - fESPdS 0377 339047 10.000,00
211060618115028940 - fESPdS 0377 449052 27.387.058,13
261010618115028259 - PMPa 0301 339015 337.612,80

291012678214867429 - SETraN 0301 444042 4.128.806,00
291012678214867430 - SETraN 0301 444042 3.800.735,00
291012678214867505 - SETraN 0301 444042 6.494.014,83

462021339215038841 - fcP 0301 339039 135.000,00
462021339215038850 - fcP 0301 339030 971.092,96
462021339215038850 - fcP 0301 449052 985.089,60
712011012212978339 - Hol 0669 319092 27.087,39
832010412212978338 - EGPa 0301 339039 32.788,10

ToTal 91.977.007,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do 
exercício 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, 28 de janeiro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 755182

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 118/2022 - ccG, de 28 de JaNeiro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, 
r E S o l V E:
exonerar BENEdiTo GEciValdo MEdEiroS dE frEiTaS do cargo em co-
missão de assistente de Hospital regional, código GEP-daS-012.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE JaNEiro dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 119/2022 - ccG, de 28 de JaNeiro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto no. 13, de 7 de fevereiro de 2011, 
r E S o l V E:
nomear JoSÉ lUiS fErrEira GoNÇalVES para exercer o cargo em co-
missão de assistente de Hospital regional, código GEP-daS-012.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE JaNEiro dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 120/2022-ccG, de 28 de JaNeiro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011,
Considerando os termos do Oficio nº 16/2022 GAB-SEMAS
r E S o l V E:
i. exonerar, rafaEl MarTiNS da SilVa crUZ do cargo em comissão de 
assessor, código GEP-daS-012.4, com lotação na Secretaria de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade, a contar de 01 de fevereiro de 2022. 
ii. nomear MarcElo do NaSciMENTo BaSToS para exercer o cargo em 
comissão de assessor, código GEP-daS-012.4, com lotação na Secretaria 
de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, a contar de 01 de feve-
reiro de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE JaNEiro dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº. 121/2022-ccG, de 28 de JaNeiro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011,
Considerando os termos do Oficio nº 16/2022 GAB-SEMAS
r E S o l V E:
i. exonerar, aYaMY da coSTa MiGiYaMa do cargo em comissão de dire-
tor de Gestão dos Núcleos regionais de regularidade ambiental, código 
GEP-daS-011.5, com lotação na Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade, a contar de 01 de fevereiro de 2022. 
ii. nomear rafaEl MarTiNS da SilVa crUZ para exercer o cargo em 
comissão de diretor de Gestão dos Núcleos regionais de regularidade am-
biental, código GEP-daS-011.5, com lotação na Secretaria de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade, a contar de 01 de fevereiro de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE JaNEiro dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Protocolo: 755192
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desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 065/2022-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 2022/4844, de 03/01/2022.
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados e 
seus aditivos, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a pres-
tação adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 
58, inciso iii, da lei nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos 
e que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito da 
casa civil da Governadoria do Estado, serão efetivadas nos termos desta 
Portaria, onde deverá ser acompanhada a execução por servidor designado 
para fiscal de contrato e seu auxiliar.
rESolVE:
dESiGNar a servidora PaTriccia HEiTMaNN ElErES, ocupante do cargo 
de diretor de cerimonial, matricula funcional nº 5958137/ 1, para a fun-
ção de fiscal e AJAX DE SOUSA LOPES, ocupante do cargo de Assessor do 
cerimonial, matrícula funcional  nº 5952258/ 2, para Suplente do contrato 
nº 04/2022 – CCG/PA, firmado com a empresa M.S SERVIÇOS DE PRO-
dUÇÕES dE EVENToS cUlTUraiS lTda-ME, com vigência de 12/01/2022 
a 11/01/2023, que tem como objeto a contratação de empresa especiali-
zada na prestação de serviços de locação de aparelhamento para eventos 
diversos, incluindo montagem e desmontagem de estruturas como palcos, 
tendas, sons, iluminação, grupos de geradores, telões de led, carro som 
móvel, fechamentos/cerca, arquibancadas, camarins, carreta palco, ca-
marotes, tablados, cadeiras, mesas, banheiro-quimico, show pirotécnico, 
seguranças particulares desarmados e afins, sob demanda, a contar de 
12/01/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoriado ESTado, 28 de janeiro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 754930

diÁria
.

Portaria Nº 61/2022-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° 2022/101661, de 26 de janeiro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de caSTaNHal/Pa, no dia 26/01/2022.

servidor objetivo

aNToNio riBEiro dE aViZ, cPf 488.702.002-30, 
matrícula funcional nº 5948823/1, ocupante do cargo 
assistente operacional i, lotado na diretoria de Gestão 

de logística.

dar apoio logístico a servidora da diretoria do cerimonial, 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, 28 de janeiro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 62/2022-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° 2022/108407, de 27 de janeiro de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de caSTaNHal/Pa, no dia 27/01/2022.

servidor objetivo
arTHUr HoUaT NErY dE SoUZa, cPf 936.914.672-53, matrícula  

funcional  nº 5945970/ 1, ocupante do cargo de ouvidor Geral, lotado 
na ouvidoria Geral do Estado.

assessorar agenda Pública do Governo do 
Estado, 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, 28 de janeiro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 63/2022-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° 2022/107755, de 27 de janeiro de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municí-
pios de BarcarENa/ aBaETETUBa/ iGaraPÉ Miri/Pa, no período de 28 
a 30/01/2022.

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, nos referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas 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, 28 de janeiro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 64/2022-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° 2022/108070, de 27 de janeiro de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de caSTaNHal/Pa, no dia 28/01/2022.

Servidor objetivo

 lUÃ GaBriEl doS SaNToS, cPf 892.111.032-15, matrícula  
funcional  nº 5917715/ 2, ocupante do cargo de assessor, lotado 

na ouvidoria Geral do Estado.

assessorar agenda pública do Governo do Estado, 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, 28 de janeiro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 754953

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

.

errata
.

eXtrato de terMo de errata ao coNtrato 
adM. Nº 025/2021 – cMG.

Protocolo: 739327. diÁrio oFiciaL Nº 34.789, de 09 de dezembro 
de 2021.
contratante: caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará;
cNPJ: 07.313.542/0001-63;
contratada: r. fiGUEirÓ PErEira & cia lTda – EPP;
cNPJ: Nº 09.241.070/0001- 06;
Endereço: rua Professor Nelson ribeiro – nº 51 – Bairro: Telégrafo, cEP: 
66.050-420 - Belém/Pa;
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico SEPlad/dGl/SrP Nº 01/2021; aTa dE 
rEGiSTro dE PrEÇo Nº 016/2021 – SEPlad/Pa; Processo administrativo 
– 2021/1334568 – cMG e 2021/125346 – SEPlad/Pa;
objeto: constitui objeto da presente errata ao contrato administrativo nº 
025/2021-cMG, celebrado com a Empresa r. fiGUEirÓ PErEira & cia 
lTda - EPP, cNPJ Nº 09.241.070/0001- 06, sediada em rua Professor Nel-
son ribeiro – nº 51 – Bairro: Telégrafo, cEP: 66.050-420 - Belém/Pa, por 
intermédio de seu representante legal, neste ato representado pelo Sr. ro-
SiVal fiGUEirÓ PErEira, cPf nº. 440.180.452-04, a iNclUSÃo do valor 
Global e a rETificaÇÃo da cláusula primeira do contrato administrativo 
nº 025/2021-cMG, com fulcro no art. 58, i, da lei nº 8666/1993 e Parecer 
Jurídico nº 008/2022 – cMG.
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da inclusão do valor Global: fica incluso na cláusula Terceira, o Parágrafo 
Quarto que versa sobre o valor do contrato cujo qual é de r$ 27.384,00 
(vinte e sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais), sendo r$ 21.932,00 
(vinte e um mil, novecentos e trinta e dois reais) para aquisição dos condi-
cionadores de ar e r$ 5.452,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois 
reais) para os serviços de instalação dos equipamentos.
Da retificação da cláusula primeira:
onde se lê: constitui objeto da presente ata registro de Preços a con-
tratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de aparelhos de 
ar condicionados, com instalação, nas dependências prediais dos órgãos 
e entidades participantes do presente certame sediados na Mesorregião 
Metropolitana de Belém, sendo Microrregião de Belém (ananindeua, Barca-
rena, Belém, Benevides, Marituba, Santa Bárbara e Santa isabel do Pará) e 
Microrregião de castanhal (Bujaru, castanhal, inhangapi, Santa izabel do 
Pará e Santo antônio do Tauá), além dos Municípios de Santarém, Marabá 
e altamira.
Leia-se: ”o presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa 
jurídica especializada fornecimento de aparelhos de ar condicionado, jun-
tamente com a instalação, para atender as necessidades dos órgãos e enti-
dades do Poder Executivo Estadual, situados na Mesorregião Metropolitana 
de Belém, sendo Microrregião de Belém (ananindeua, Barcarena, Belém, 
Benevides, Marituba, Santa Bárbara e Santa isabel do Pará) e Microrregião 
de castanhal (Bujarú, castanhal, inhangapi, Santa izabel do Pará e Santo 
antônio do Tauá), além dos Municípios de Santarém, Marabá e altamira, 
conforme as especificações constantes no Edital 01/2021, o fornecimento 
pela coNTraTada à coNTraTaNTE, de consoante estabelecido no Proces-
so licitatório Nº 01/2021. Passam a fazer parte integrante deste contrato, 
sob a forma de anexos, como se nele fossem transcritos, no presente do-
cumento”.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado,
Belém (Pa), 28 de janeiro de 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 755165

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 3º terMo aditiVo ao coNtrato 
adMiNistratiVo 

N° 001/2020 – cMG.
objeto: o presente Termo aditivo vincula-se ao disposto no contrato admi-
nistrativo 001/2020 – cMG e seus anexos, tendo por objeto a prorrogação 
de 12 (doze) meses o prazo de vigência do referido contrato nº 001/2020-
cMG, com fulcro no art. 57, inciso ii, da lei federal 8.666/93, Pregão Ele-
trônico rSP nº 012/2019 – PMPa, ata dE registro de Preço nº 03-a/2019 
- PMPa e Parecer Jurídico 009/2022 - aSSJUr.
Valor Global: r$: 1.254.007,19 (Um milhão, duzentos e cinquenta e quatro 
mil, sete reais e dezenove centavos).
dotação orçamentária:

atividade 8315 – apoios logísticos para atuação Governamental
8912 – capacitação de agentes Públicos

Natureza da despesa

33.90.33.11 – Passagens e despesas com locomoção / Passagens aéreas para o País
33.90.33.12 – Passagens e despesas com locomoção / Passagens aéreas para o 

Exterior
33.90.33.15 – Passagens e despesas com locomoção / Passagens fluviais para o País
33.90.33.18 – Passagens e despesas com locomoção / Passagens Terrestres para o 

País

funcional programática 04.122.1297.8315 04.128.1508.8912

fonte do recurso 0101000000 e/ou 0301000000 (recursos ordinários) 0101006359 e/ou 0301006359 
(recursos ordinários / Passagem aérea)

contratada: NorTE TUriSMo lTda EPP.
cNPJ: 05.570.254/0001-69.
ENd: Travessa Padre Eutíquio, 43, Bairro comércio, cEP – 66.010-150, 
Belém Pa.
Processo administrativo eletrônico: 2021/1477458 – cMG.
Vigência do contrato: 30 de janeiro de 2022 a 29 de janeiro de 2023.
data da assinatura: 28 de janeiro de 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior- cEl QoPM - rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado.

Protocolo: 754970

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

 eXtrato de Portaria Nº 007/2022 – sF/cMG, 
de 28 de JaNeiro de 2022

Suprido: KHiSTiaN BaTiSTa caSTro, Mf nº 57198337/2, ajudante de or-
dens; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de con-
tas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 8.800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 
(Material de consumo) – r$ 3.800,00; Elemento de despesa: 33.90.39 
(outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) – r$ 5.000,00; fonte de 
recurso: 0101/0301; ordenador de despesa: osmar Vieira da costa Junior, 
cEl QoPM.
 

Protocolo: 755091

 eXtrato de Portaria Nº 008/2022 – sF/cMG, 
de 28 de JaNeiro de 2022

Suprido: HEiTor loBaTo MarQUES, Mf nº 57198332/3, ajudante de or-
dens; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de con-
tas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 8.800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 
(Material de consumo) – r$  3.800,00; Elemento de despesa: 33.90.39 
(outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) – r$ 5.000,00; fonte de 
recurso: 0101/0301; ordenador de despesa: osmar Vieira da costa Junior, 
cEl QoPM.
 

Protocolo: 755093

.

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 029/2022 – di/cMG, 
de 28 de JaNeiro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: São francisco do Pará/Pa; Período: 20 a 21/01/2022; Quan-
tidade de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidores: MaJ 
QoPM adriano rogério dantas Monteiro, Mf nº 54192566/2, 2° SGT PM 
Jeremias da Silva de Brito, Mf nº 5591902/2, cB PM Bruno fonseca da 
Silva 4219463/3, cB PM diego Giovani Barbosa do Nascimento, Mf nº 
57223624/3, cB PM fabricio luiz Matos Boução, Mf nº 57222016/2; orde-
nador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 754996
 eXtrato de Portaria Nº 030/2022 – di/cMG, 

de 28 de JaNeiro de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 21 a 23/01/2022; Quantidade 
de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidores: 1° TEN QoPM 
Victor lincoln da cunha Barros, Mf nº 4220541/3, 1º SGT PM Michel Neves 
Gonçalves, Mf nº 54192560/3, cB PM frank Bruno Egues ribeiro, Mf nº 
4219048/3, cB PM Ulisses Pampolha Bráz, Mf nº 4220310/2, Sd PM adria-
no Henrique dos Santos, Mf nº 6402634/3; ordenador: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 755002
 eXtrato de Portaria Nº 031/2022 – di/cMG, 

de 28 de JaNeiro de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: aurora do Pará/Pa; Pe-
ríodo: 30/01 a 01/02/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 
(pousada); Servidoras: SUB TEN PM r/r Maria José dos Santos fernan-
des, Mf nº 5630070/2 e 3º SGT PM r/r Marlise de lima Silva, Mf nº 
5107598/3; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 755008
 eXtrato de Portaria Nº 032/2022 – di/cMG, 

de 28 de JaNeiro de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: São Paulo/SP; Período: 11 a 13/01/2022; Quantidade de diá-
rias: 3,0 (alimentação); Servidor: 1° TEN QoPM luiz Paulo Benjamin leal, 
Mf nº 4220579/4; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 755017
eXtrato de Portaria Nº 033/2022 – di/cMG, 

de 28 de JaNeiro de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Marabá/Pa; Período: 10 a 12/01/2022; Quantidade de diá-
rias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidores: 1° TEN QoPM Marcio 
da Cunha Cardoso, MF nº 4220585/2, 3º SGT PM Jefferson Patrick Fer-
reira dias, Mf nº 57199690/2, cB PM frank Bruno Egues ribeiro, Mf nº 
4219048/3, cB PM raimundo Hélio Pereira de lima, Mf nº 57232600/2, Sd 
PM Pedro Henrique costa Gonçalves, Mf nº 6402067/2; ordenador: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 755019
 eXtrato de Portaria Nº 034/2022 – di/cMG, 

de 28 de JaNeiro de 2022
objetivo: Em complementação à PorTaria Nº 027/2022 – di/cMG, a 
serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: 
Baião/Pa; Período: 25 a 27/01/2022; Quantidade de diárias: 2,0 
(alimentação) 2,0 (pousada); Servidores: MaJ QoPM rubens alan da 
costa Barros, Mf nº 57198361/2, 1° TEN QoPM Marcio da cunha cardoso, 
Mf nº 4220585/2, cB PM ailson Brito dos Santos , Mf nº 57221947/2, cB 
PM diogo da Silva lopes, Mf nº 57232499/2, cB PM antonivaldo rodrigues 
alcantara, Mf nº 57222607/2, Sd PM Pedro Henrique costa Gonçalves, Mf 
nº 6402067/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 755022
 eXtrato de Portaria Nº 035/2022 – di/cMG, 

de 28 de JaNeiro de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: capanema/Pa; Período: 19 a 20/01/2022; Quantidade de di-
árias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidores: cB PM Bruno david da 
Silva rocha, Mf nº 57232737/2 e cB PM franklin Brandão de Souza, Mf nº 
4219050; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 755025
 eXtrato de Portaria Nº 037/2022 – di/cMG, 

de 28 de JaNeiro de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: inhangapi/Pa; Período: 25/01/2022; Quantidade de diárias: 
1,0 (alimentação); Servidores: cB PM Bruno david da Silva rocha, Mf nº 
57232737/2 e cB PM franklin Brandão de Souza, Mf nº 4219050; ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 755031
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 eXtrato de Portaria Nº 036/2022 – di/cMG, 
de 28 de JaNeiro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: São francisco do Pará/Pa; Período: 21/01/2022; Quantidade 
de diárias: 1,0 (alimentação); Servidores: cB PM Bruno david da Silva 
rocha, Mf nº 57232737/2 e cB PM franklin Brandão de Souza, Mf nº 
4219050; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 755027
 eXtrato de Portaria Nº 038/2022 – di/cMG, 

de 28 de JaNeiro de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Baião/Pa; Período: 25 a 26/01/2022; Quantidade de diárias: 
2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidor: 3º SGT PM antonio donato 
cereja de Brito Junior, Mf nº 54194230/3; ordenador: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 755035
 eXtrato de Portaria Nº 039/2022 – di/cMG, 

de 28 de JaNeiro de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Baião/Pa; Período: 
25 a 26/01/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pou-
sada); Servidora: 2° SGT PM r/r ana cristina Guedes Tavares, Mf nº 
5385946/3; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 755037
 eXtrato de Portaria Nº 040/2022 – di/cMG, 

de 28 de JaNeiro de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: São francisco do Pará/
Pa; Período: 11 a 14/01/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 
3,0 (pousada); Servidora: 2° SGT PM r/r ana cristina Guedes Tavares, 
Mf nº 5385946/3; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 755042

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 039/2022-PGe.G., de 28 de janeiro de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
considerando o art. 72, ii da lei 5.810/94, bem como o Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/107359.
rESolVE:
coNcEdEr, 08 (oito) dias de licença casamento ao servidor Gabriel Pe-
rez rodrigues, identidade funcional nº 5914177/2, no período de 25.01 a 
01.02.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 754882
Portaria Nº 030/2022-PGe.G., de 25 de janeiro de 2022
o Procurador-Geral do Estado no uso das suas atribuições legais e…
coNSidEraNdo o art. 10-a da lei nº 7.777, de 23.12.2013, que institui a 
Gratificação de Desempenho de Apoio à Procuradoria – GDAP, regulamen-
tado pelo decreto nº 1.020, de 14.04.2014;
coNSidEraNdo que a avaliação de desempenho institucional visa aferir 
o desempenho coletivo no alcance das metas organizacionais, conforme 
expressa o § 3º, do art. 10-a, da citada lei;
coNSidEraNdo que o objetivo das metas organizacionais deve estar ali-
nhado com as diretrizes da gestão governamental e missão institucional 
da PGE-Pa;
CONSIDERANDO ainda, a necessidade de permanente aprimoramento profis-
sional dos servidores e do uso racionalizado dos recursos institucionais, é que
rESolVE:
art. 1º - fixar para 2022, as seguintes metas institucionais:
i. desenvolver competências dos servidores da atividade-meio: cada ser-
vidor deverá comprovar ≥ 40h/ano de capacitação, as quais poderão ser 
acumuladas ao longo do ano, observando-se as seguintes condições:
a) para obtenção de nota GdaP, além da programação disponibilizada gra-
tuitamente pela PGE, o/a servidor/a pode optar por participar de eventos 
de capacitação oferecidos externamente, desde que comprove a aderência 
do conteúdo às suas competências funcionais, arcando com os respectivos 
custos, se houver;
b) os servidores/as que estiverem de licença maternidade ou licença saú-
de, em período ininterrupto e/ou igual ou superior a um terço do ano, ficam 
desobrigados a concorrer para o cumprimento das metas institucionais de 
capacitação, salvo o livre arbítrio;
ii. Estabelecer o teto médio anual de consumo de energia elétrica em 
97,22% de 180KWH - ficando o consumo igual ou superior a 2% deste 
teto, ou seja, ≥ 178,5 KWH, a gratificação a ser paga será de 30% da meta 
institucional;e, se ultrapassar este valor, será pago 10% da gratificação, 
classificada como não atendida. Todas as Unidades Operacionais PGE-PA 
devem adotar medidas de controle do consumo de energia elétrica.
art. 2º - determinar à Escola Superior de advocacia Pública (ESaP), à 
coordenadoria administrativa e à Gerência de recursos Humanos, a or-

ganização, realização e certificação de eventos de capacitação e/ou atua-
lização de conhecimentos aos servidores administrativos, sem ônus para 
os servidores;
Art. 3º – Incumbir as Coordenadorias, Diretorias, Chefias de incentivar os 
servidores a participarem das ações de capacitações e a propor e executar 
metas setorizadas;
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 754888

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

diÁria
.

Portaria 008/2022-GaB/seac
Belém Pa, 28 de janeiro de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/106721
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor abaixo, 8,5 (oito e meia) diárias no período de 
02/02/2022 a 10/02/2022, com destino aos Municípios de Parauapebas e 
canaã dos carajás no Estado do Pará, com o objetivo de “cumprir agendas 
com a prefeitura de Parauapebas e canaã dos carajás”

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
5956643-1 EdENilSoN dE liMa SoUZa 852.693.872-04

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 28 de janeiro de 2022
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 755083
Portaria 009/2022-GaB/seac
Belém Pa, 28 de janeiro de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/106721
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor abaixo, 8,5 (oito e meia) diárias no período de 
02/02/2022 a 10/02/2022, com destino aos Municípios de Parauapebas e 
canaã dos carajás no Estado do Pará, com o objetivo de “cumprir agendas 
com a prefeitura de Parauapebas e canaã dos carajás”

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
3348717-3 MarcoS aUrElio aQUiNo loPES 145.806.322-49

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 28 de janeiro de 2022
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 755132
Portaria 010/2022-GaB/seac
Belém Pa, 28 de janeiro de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/65241
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor abaixo, 8,5 (oito e meia) diárias no período de 
01/02/2022 a 09/02/2022, com destino aos Municípios de Parauapebas e 
canaã dos carajás no Estado do Pará, com o objetivo de “cumprir agendas 
com a prefeitura de Parauapebas e canaã dos carajás”

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
59188503-2 EliENai dE fiGUEirEdo PiNHEiro 708.736.902-79
5112451-1 ESTHEr BEaTriZ SilVa caSTaNEira 170.751.812-20

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 28 de janeiro de 2022
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 755167
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.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 03/02/2022 à 03/02/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
Nível: ENSiNo MÉdio
NoME do SErVidor: ValÉria fErrEira da foNSEca
Processo: 2021/1025649
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 03/02/2022 à 03/02/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
Nível: ENSiNo MÉdio
NoME do SErVidor: liliaNE PErEira da SilVa
Processo: 2021/1025649
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 03/02/2022 à 03/02/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: aSSiSTENTE Social
Nível: GradUaÇÃo
NoME do SErVidor: MariNara MESQUiTa SilVa diaS
Processo: 2021/1025649
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 03/02/2022 à 03/02/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: aSSiSTENTE Social
Nível: GradUaÇÃo
NoME do SErVidor: JoEVa MoTa da SilVa
Processo: 2021/1025649
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 03/02/2022 à 03/02/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: aUXiliar oPEracioNal
Nível: ENSiNo fUNdaMENTal
NoME do SErVidor: lUiZ JorGE dE SoUZa
Processo: 2021/1025649
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 03/02/2022 à 03/02/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: PEdaGoGo
Nível: GradUaÇÃo
NoME do SErVidor: WalQUiria fEliciaNo caMEriNo BarBoSa
Processo: 2021/1025649
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 03/02/2022 à 03/02/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: PEdaGoGo
Nível: GradUaÇÃo
NoME do SErVidor: laiaNE da SilVa E SilVa
Processo: 2021/1025649
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 03/02/2022 à 03/02/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: PSicÓloGo
Nível: GradUaÇÃo
NoME do SErVidor: alESSaNdra lEMoS dE SiQUEira MENdES
Processo: 2021/1025649
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS

admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 03/02/2022 à 03/02/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: TÉcNico dE ENfErMaGEM
Nível: ENSiNo MÉdio
NoME do SErVidor: JEaNE doS rEiS SaNToS
Processo: 2021/1025649
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS

Protocolo: 754867

diÁria
.

Portaria Nº 008 de 28 de JaNeiro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da Lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária para a 
servidora lUaNa NaTaSHa da SilVa riBEiro, MaTrÍcUla Nº 5960402/1, 
que viajou para realização do Projeto Entre Elas no município de Santa 
Bárbara/Pa, no dia 24 de janeiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente
fundação ParáPaZ

Protocolo: 754865
Portaria Nº 007 de 28 de JaNeiro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da Lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária para 
cada servidor listado abaixo, que viajaram para realização do Projeto Entre 
Elas no município de Santa Bárbara/Pa, no dia 24 de janeiro de 2022.

serVidor MatrÍcULa
claudilene Souza Maia 5894774/3

Katia cilene Souza dos Santos 5896019/4
deyse do Socorro de oliveira 5963376/2
Marcos Vinicius farias ferreira 5946744/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente
fundação ParáPaZ

Protocolo: 754858
Portaria Nº 006 de 28 de JaNeiro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da Lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 (uma) diária e ½ 
(meia) para cada servidor listado abaixo, que viajaram para realização de 
visita técnica no Polo localizado no município de Paragominas/Pa, no perí-
odo de 24 a 25 de janeiro de 2022.

serVidor MatrÍcULa
aroldo Meneses de Sousa 5523320/4

liani do Socorro de oliveira dias 5958694/1
Sidney furtado Gouvea 5917370/2

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente
fundação ParáPaZ

Protocolo: 754841

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

coNtrato
.

coNtrato de coNsiGNaÇÃo Nº 02/2022
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
com sede na Travessa do chaco, no 2350, Bairro do Marco, cEP 66.093-
542, cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01 e a aSSociaÇÃo dE aSSiSTÊNcia JU-
rÍdica do Pará - aJUPa, sediada na rua dr. Malcher, nº 23-a, Ed. Sta. Mª 
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de Belém, bairro cidade Velha, cEP: 66.020-250, Belém do Pará, inscrita 
no cNPJ/Mf nº 06.165.777/0001-92
oBJETo: consignação em folha de pagamento junto a esta Secretaria, 
conforme margem consignável disponível, com fundamento nos termos do 
decreto nº 2.071/2006, com as alterações introduzidas pelos decretos nº 
1.208/2008 e nº 2.147/2010, e na instrução Normativa nº 003/2006 – SEad.
daTa da aSSiNaTUra: 27/01/2022.
ViGÊNcia: 27/01/2022 a 26/01/2024 - 24 (vinte e quatro) meses.
ordENadora: HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 754931
coNtrato de coNsiGNaÇÃo Nº 07/2022
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
com sede na Travessa do chaco, no 2350, Bairro do Marco, cEP 66.093-
542, cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01 e o SiNdicaTo doS TraBalHado-
rES ESTadUaiS dE PrEVidENcia E aSSiSTENcia do ESTado do Para 
- SiNTEPa, sediado na rua Senador lemos, nº 1053, Ed. Marques – Sala 
8 - altos, Bairro campina, cEP: 66.010-145, Belém do Pará, sob o cNPJ/
Mf nº 04.334.439/0001-01.
oBJETo: consignação em folha de pagamento junto a esta Secretaria, confor-
me margem consignável disponível, com fundamento nos termos do decreto 
nº 2.071/2006, com as alterações introduzidas pelos decretos nº 1.208/2008 
e nº 2.147/2010, e na instrução Normativa nº 003/2006 – SEad.
daTa da aSSiNaTUra: 28/01/2022.
ViGÊNcia: 28/01/2022 a 27/01/2024 - 24 (vinte e quatro) meses.
ordENadora: HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 754908
coNtrato de coNsiGNaÇÃo Nº 08/2022
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
com sede na Travessa do chaco, no 2350, Bairro do Marco, cEP 66.093-
542, cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01 e a aSSociaÇÃo doS ProcUrado-
rES do ESTado do Pará - aPEPa, sediado na rua dos Tamoios, nº 1671, 
Bairro Batista campos, cEP: 66.025-160, Belém do Pará, sob o cNPJ/Mf 
nº 34.639.617/0001-73.
oBJETo: consignação em folha de pagamento junto a esta Secretaria, confor-
me margem consignável disponível, com fundamento nos termos do decreto 
nº 2.071/2006, com as alterações introduzidas pelos decretos nº 1.208/2008 
e nº 2.147/2010, e na instrução Normativa nº 003/2006 – SEad.
daTa da aSSiNaTUra: 27/01/2022.
ViGÊNcia: 27/01/2022 a 26/01/2024 - 24 (vinte e quatro) meses.
ordENadora: HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 754943

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 065/2022-daF/sePLad, de 28 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. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/90183 de 24 de janeiro de 2022,
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores KlEBEr aUGUSTo lara da coSTa, id. fun-
cional  nº 5946311/2, ocupante do cargo de coordenador de apoio a Es-
tação cidadania e, Gabriela couteiro duarte, id. funcional nº 5926863/3, 
ocupante do cargo de diretor, lotados na Secretaria de Planejamento e 
administração, a viajarem para o município de Tucuruí/Pa, nos dias 01 e 
02/02/2022, a fim de realizarem visita técnica na obra de construção da 
unidade da Estação cidadania naquele municipalidade e, também, partici-
parem de reunião com o Prefeito de Tucuruí.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 1 e ½ (uma e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 28 dE 
JaNEiro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 754947

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de rescisÃo do coNtrato Nº 05/2020 – sePLad/daF
terMo de rescisÃo do coNtrato Nº 15/2021, QUe eNtre si 
FaZeM a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNis-
traÇÃo-sePLad e a eMPresa eco coNstrUÇÕes e eMPreeNdi-
MeNtos eireLi.
Pelo presente instrumento, o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito 
público interno, por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE PlaNE-
JaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad, sediada na Travessa do chaco, 
nº 2350, bairro do Marco, cEP: 66.093-542, Belém/Pa, inscrita no cNPJ/
Mf 35.747.782/0001-01, neste ato representada por sua Secretária de 
Estado de Planejamento e administração, Sra. HaNa SaMPaio GHaS-
SaN, brasileira, portadora da cédula de identidade nº 2313755 SSP/Pa 
e do cPf nº 297.292.202-63, residente e domiciliada nesta cidade, por 
acordo entre as partes, resolve rescindir, a contar da data de assinatura 
deste Termo, o Contrato nº 05/2020, firmado com a empresa ECO CONS-
TrUÇÕES E EMPrEENdiMENToS EirEli, inscrita  no  cNPJ/Mf sob  o nº 

02.723.502/0001-76, com endereço na Travessa Timbó, 1615 – B, Bairro 
Pedreira, cidade de Belém/Pa, cEP: 66.095-128, neste ato representada 
pelo Sr. EdSoN lUiZ TaVarES coHEN, brasileiro, portador da cédula de 
identidade nº 1655290 SSP/Pa e do cPf nº 298.466.092-72, residente e 
domiciliado nesta cidade, com fundamento no art. 79, inciso ii, da lei nº 
8.666/93, suas alterações posteriores e legislação correlata, na cláusula 
décima – da rESciSÃo do contrato nº 05/2020 e no Processo PaE nº 
2021/1246738, ficando certo que não existe qualquer ônus financeiro de-
corrente da presente rescisão.
Belém, 27 de janeiro de 2022.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração - SEPlad
EdSoN lUiZ TaVarES coHEN
Eco coNTrUÇÕES E EMPrEENdiMENToS EirEli

Protocolo: 754969
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos reLatiVa ao PreGÃo eLetrÔNico 
sePLad/dGL/srP Nº 011/2021.
a Secretária de Estado de Planejamento e administração/SEPlad, Hana 
Sampaio Ghassan, brasileira, domiciliada e residente nesta cidade, após 
adjudicação e Homologação das propostas apresentadas no Pregão Ele-
trônico SEPlad/dGl/SrP Nº 011/2021, nos termos da lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, e suas alterações, da lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, da lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da 
lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, do decreto Estadual nº  
991 de 24 de agosto de 2020, rESolVE registrar os preços destinados ao 
fornecimento de Material de Expediente, para os Órgãos da administração 
direta e Entidades da administração indireta do Poder Executivo do Es-
tado do Pará, oferecidos pelas propostas classificadas em primeiro lugar, 
nos termos do Edital e seus anexos, no certame acima mencionado, das 
seguintes empresas:
aTa-01/2022 - rcN coMÉrcio E SErViÇoS lTda, com sede na Trav. Pri-
meiro de Março, 239, loja 06, campina cep: 66.015-051. cidade Belém 
– Pará, fone: 91- 3015-8328 / 98421-1000 E-mail: rcnservicosgerais@
gmail.com, inscrita no cNPJ: 02.055.122/0001-00. representante, JoSÉ 
lUiZ SoUZa, rG n° 3334988 – SSP-Pa, cPf: 041.784.082-91. Para o gru-
po 01
aTa-02/2022 - aPolo coMErcial lTda com sede na: av. almirante Wan-
denkolk, nº 270 b - Umarizal - cEP: 66.055-030 - Tel.: 3355 2256, e-mail: 
apolocomercial@ig.com.br, inscrita no cNPJ: 02.567.637/0001-90. repre-
sentante, lUiZ HUMBErTo PiTEira GoNÇalVES, rG Nº 1767721/Pc/Pa, 
cPf: 306.274.002-72. Para os Grupos 05, 10, 12, 14 e 16.
aTa-03/2022 - NoVidadES caBaNo coMÉrcio dE arTiGoS dE PaPEla-
ria EirEli com sede na Travessa Padre Eutíquio nº 850 - térreo - campina 
- foNE: 91 3271-0568 / 3271-1572 BElÉM - Pará, e-mail: contatofefqua-
resma@bol.com.br / papelariadosestudantesbelem@gmail.com, inscrita 
no cNPJ: 05.194.705/0001-00. representante, MaNoEl oScar fErrEira 
QUarESMa, rG: 514826 SSP/Pa, cPf: 252.667.802-15. Para os grupos 
04, 06 e 08.
aTa-04/2022 - NEo BrS coMÉrcio dE ElETrodoMÉSTicoS lTda com 
sede na Passagem Nossa Senhora aparecida nº 164, bairro castanheira, 
Belém/Pa, Telefone/fax: (91) 2121-9000, E-mail: neobrsbelem@gmail.
com; inscrita no cNPJ: 07.041.480/0001-88. representante, JoSÉ BraYM 
SoUZa da SilVa, rG: 6935311 Pc/Pa, cPf: 956.878.312-15. Para os 
itens 25, 54, 73, 92, 93, 111 e 112.
aTa-05/2022 - f f dE alENcar EirEli com sede na Tv. We 43, cidade 
Nova Viii, n° 182, Bairro cidade Nova, ananindeua, Telefone: (91) 3207-
3967 / (91) 98593-0410 E-mail: estrela.dalva01@hotmail.com; inscrita no 
cNPJ: 09.165.782/0001-93. representante, fáBio fErrEira dE alEN-
car, rG: 3296495 Pc/Pa, cPf: 634.028.582-15. Para os grupos 02, 11, 
13, 15 e 17.
aTa-06/2022 - VS dElGado coMÉrcio dE arTiGoS dE EScriTÓrio 
EirEli com sede na rod. Br 316 Km 03, rua do fio N.22 - Guanaba-
ra – ananindeua, e - mail: vs.licitacao@yahoo.com fone: (91)3032-7894 
- fax: - (91)980202738 inscrita no cNPJ: 12.665.218/0001-44. repre-
sentante, JoSÉ GilBErTo fariaS SiQUEira, rG: 4750556-SSP-Pa, cPf: 
862.139.202-00. Para os grupos 03 e 07.
aTa-07/2022 - STar coMÉrcio dE aliMENToS lTda- com sede na rua 
das rosas, 198, Galpão, 04 - Parque Verde – e-mail: starcomerciobe-
lem@gmail.com fone: (91) 3199 - 7609 (91) 99904 – 2652, inscrita no 
cNPJ: 23.146.066/0001-90. representante, clEBEr daNTaS dE liMa, 
rG:2610310 SEGUP/Pa, cPf:612.442.442-87. Para o grupo 9
a íntegra da ata encontra-se disponível no site: www.compraspara.pa.gov.br
Hana Sampaio Ghassan 
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 754787
coNVÊNio N° 001/2022
Exercício: 2022
objeto: conceder estágio curricular remunerado e não remunerado aos 
estudantes regularmente matriculados nos cursos técnicos e profissionali-
zantes, nos órgãos da administração direta, Entidades autárquicas e fun-
dações do Governo do Estado do Pará.
Vigência do convênio: 31/01/2022 a 30/01/2027
Valor: r$ 0,00
dotação orçamentária: 00000
fonte de recurso: 00000
data da assinatura: 28/01/2022
ParTES:
Beneficiário: NORTE CENTRO EDUCACIONAL
concedente: Governo do Estado do Pará através da Secretaria de Estado 
de Planejamento e administração - SEPlad

Protocolo: 754792
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Portaria Nº 064/2022 – daF/sePLad de 27 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. 72, inciso ii da lei n° 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, o Processo nº 2022/106046;
rESolVE:
forMaliZar a concessão de 08 (oito) dias de afastamento, por motivo 
de casamento, ao servidor GaBriEl PErEZ rodriGUES, id. funcional nº 
5914177/5, ocupante do cargo de Procurador do Estado do Pará/coorde-
nador, lo tado na consultoria Jurídica, no período de 25 de janeiro de 2022 
a 01 de fevereiro de 2022, conforme certidão de casamento.
 rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, BElÉM 
27 dE JaNEiro dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 754817

aViso de aBertUra da coNcorrÊNcia PÚBLica - sePLad Nº 005/2021*
a Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad, atra-
vés da comissão Especial de licitação, comunica que realizará licitação, na 
modalidade concorrência, do tipo técnica e preço, conforme abaixo:
oBJETo : a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa ou 
instituição, pessoa jurídica, especializada na prestação de serviços de pla-
nejamento, organização, realização, processamento e resultado final para 
homologação de concurso Público para seleção de candidatos, visando o 
provimento de vagas em cargos de Nível Médio e Superior do instituto 
de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV, do Hospital ophir 
loyola – Hol, da fundação Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV 
e da fundação Santa casa de Misericórdia do Pará – fScMP, assim como 
toda e qualquer logística necessária à execução dos serviços, conforme 
especificações constantes neste Edital e seus anexos.
daTa da aBErTUra: 22 de março de 2022.
Hora dE aBErTUra: 09:00 (Horário de Brasília)
ENdErEÇo: Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SE-
Plad (Travessa do chaco, 2350, cEP. 66.093 - 542, Marco, Belém-Pa)
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: a partir da disponibilização do Edital no 
coMPraSPara.
a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal Eletrônico de compras do 
Governo do Estado do Pará - coMPraSPará, no endereço www.compras-
para.pa.gov.br, a partir do dia 01.02.2022.
*rePUBLicado eM raZÃo de correÇÕes No editaL.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo

Protocolo: 754822

Portaria Nº 16, de 28 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 orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2022 e, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 2142, de 26/01/2022 e 2147, de 28/01/2022.
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 16, de 28 de JaNeiro de 2022

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/
GrUPo de desPe-
sa/sUBGrUPo de 

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dEfESa Social
fESPdS

investimentos 6.846.764,53 6.846.764,53 6.846.764,53 6.846.764,54 27.387.058,13
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0377 6.846.764,53 6.846.764,53 6.846.764,53 6.846.764,54 27.387.058,13

outras despesas 
correntes 2.835.596,90 2.835.596,90 2.835.596,90 2.835.596,90 11.342.387,60

contrato Global
 0377 2.835.596,90 2.835.596,90 2.835.596,90 2.835.596,90 11.342.387,60

PMPa
outras despesas 

correntes 337.612,80 0,00 0,00 0,00 337.612,80

despesas ordinárias

 0301 337.612,80 0,00 0,00 0,00 337.612,80

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

SEcTET
investimentos 3.227.610,23 0,00 0,00 50.000,00 3.277.610,23

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0324 3.227.610,23 0,00 0,00 50.000,00 3.277.610,23
outras despesas 

correntes 7.643.248,26 2.419.800,92 3.143.377,28 4.733.896,92 17.940.323,38

contrato Global
 0324 2.095.584,67 2.055.584,67 2.050.584,67 1.128.670,68 7.330.424,69

despesas ordinárias
 0324 5.547.663,59 364.216,25 1.092.792,61 3.605.226,24 10.609.898,69

GESTÃo
EGPa

outras despesas 
correntes 32.788,10 0,00 0,00 0,00 32.788,10

despesas ordinárias
 0301 32.788,10 0,00 0,00 0,00 32.788,10

Enc. SEfa
inversões financeiras 15.831.708,61 0,00 0,00 0,00 15.831.708,61
aumento de capital

 0306 7.580.950,95 0,00 0,00 0,00 7.580.950,95
 0330 3.331.454,58 0,00 0,00 0,00 3.331.454,58
 4301 4.896.655,52 0,00 0,00 0,00 4.896.655,52
 6301 22.647,56 0,00 0,00 0,00 22.647,56

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 15.503.625,98 0,00 0,00 0,00 15.503.625,98

dEa
 0301 15.503.625,98 0,00 0,00 0,00 15.503.625,98

SETraN
investimentos 14.423.555,83 0,00 0,00 0,00 14.423.555,83

obras e instalações
 0301 14.423.555,83 0,00 0,00 0,00 14.423.555,83

PolÍTica Social
Hol

Pessoal e Encargos 
Sociais 27.087,39 0,00 0,00 0,00 27.087,39

dEa
 0669 27.087,39 0,00 0,00 0,00 27.087,39

PolÍTica SÓcio-cUlTUral
fcP

investimentos 985.089,60 0,00 0,00 0,00 985.089,60
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0301 985.089,60 0,00 0,00 0,00 985.089,60

outras despesas 
correntes 1.106.092,96 0,00 0,00 0,00 1.106.092,96

despesas ordinárias
 0301 1.106.092,96 0,00 0,00 0,00 1.106.092,96

SEcUlT
outras despesas 

correntes 0,00 2.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.000.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 2.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.000.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

ciência, Tecnologia 
e inovação 2.284.932,07 155.716,25 142.716,25 2.337.983,72 4.921.348,29

SEcTET
 0324 2.284.932,07 155.716,25 142.716,25 2.337.983,72 4.921.348,29

cultura 2.091.182,56 2.000.000,00 3.000.000,00 0,00 7.091.182,56
fcP
 0301 2.091.182,56 0,00 0,00 0,00 2.091.182,56

SEcUlT
 0301 0,00 2.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.000.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

15.503.625,98 0,00 0,00 0,00 15.503.625,98
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SEdoP
 0301 15.503.625,98 0,00 0,00 0,00 15.503.625,98

Educação 
Profissional e 
Tecnológica

8.585.926,42 2.264.084,67 3.000.661,03 2.445.913,20 16.296.585,32

SEcTET
 0324 8.585.926,42 2.264.084,67 3.000.661,03 2.445.913,20 16.296.585,32

Encargos Especiais 15.831.708,61 0,00 0,00 0,00 15.831.708,61
Enc. SEfa

 0306 7.580.950,95 0,00 0,00 0,00 7.580.950,95
 0330 3.331.454,58 0,00 0,00 0,00 3.331.454,58
 4301 4.896.655,52 0,00 0,00 0,00 4.896.655,52
 6301 22.647,56 0,00 0,00 0,00 22.647,56

infraestrutura e 
logística 14.423.555,83 0,00 0,00 0,00 14.423.555,83

SETraN
 0301 14.423.555,83 0,00 0,00 0,00 14.423.555,83

Manutenção da 
Gestão 59.875,49 0,00 0,00 0,00 59.875,49

EGPa
 0301 32.788,10 0,00 0,00 0,00 32.788,10

Hol
 0669 27.087,39 0,00 0,00 0,00 27.087,39

Segurança Pública 10.019.974,23 9.682.361,43 9.682.361,43 9.682.361,44 39.067.058,53
fESPdS

 0377 9.682.361,43 9.682.361,43 9.682.361,43 9.682.361,44 38.729.445,73
PMPa

 0301 337.612,80 0,00 0,00 0,00 337.612,80

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

0301 - recursos ordinários 32.388.765,27 2.000.000,00 3.000.000,00 0,00 37.388.765,27

0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
7.580.950,95 0,00 0,00 0,00 7.580.950,95

0324 - royaltie Mineral 10.870.858,49 2.419.800,92 3.143.377,28 4.783.896,92 21.217.933,61

0330 - operações de crédito 
internas 3.331.454,58 0,00 0,00 0,00 3.331.454,58

0377 - fESPdS - fundo 
a fundo 9.682.361,43 9.682.361,43 9.682.361,43 9.682.361,44 38.729.445,73

0669 - SUS / Servicos 
Produzidos 27.087,39 0,00 0,00 0,00 27.087,39

4301 - recursos de contra-
partida de Empréstimos 4.896.655,52 0,00 0,00 0,00 4.896.655,52

6301 - recursos de contra-
partida de convênios 22.647,56 0,00 0,00 0,00 22.647,56

ToTal 68.800.781,19 14.102.162,35 15.825.738,71 14.466.258,36 113.194.940,61

Portaria Nº 17, de 28/01/2022 - 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$ 440.000,00 (Quatrocentos e Quarenta Mil reais), na(s) 
dotação(ões) da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orça-
mentária(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

592011412212978339 - iMETroPará 0101 319113 200.000,00

901011030215078288 - fES 0103 334181 240.000,00

ToTal 440.000,00

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

592011412212978339 - iMETroPará 0101 319004 200.000,00

901011030215078288 - fES 0103 334041 240.000,00

ToTal 440.000,00

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: 755183

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo – sePLad
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de VaGas eM 

carGos de NÍVeL sUPerior
coNcUrso PÚBLico c-210

editaL Nº 16 sePLad/Pa, de 28 de JaNeiro de 2022
resULtado FiNaL deFiNitiVo e HoMoLoGaÇÃo

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad), após análise dos recursos interpostos contra o resultado final Pre-
liminar, no uso das suas atribuições legais, tornar público o rESUlTado 
fiNal dEfiNiTiVo E HoMoloGaÇÃo do concurso Público c-210.
art. 1º Encontra-se no anexo 01 o resultado final Preliminar dos candida-
tos Aprovados e Classificados dentro do número de vagas de Provimento 
Imediato, por cargo e por ordem de classificação.
art. 2º Encontra-se no anexo 02 o resultado final Preliminar dos candida-
tos Aprovados e Classificados para as Vagas de Cadastro de Reserva, por 
cargo e por ordem de classificação.
art. 3º Encontra-se no anexo 03 o resultado final Preliminar dos candida-
tos Aprovados e não Classificados para as Vagas de Provimento Imediato e 
Cadastro de Reserva, por cargo e por ordem de classificação.
Art. 4º O resultado do Concurso Público C-209 fica devidamente homologado.
art. 5º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 28 de janeiro de 2022.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
Anexo 01: Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados 
e Classificados para as Vagas Efetivas, por cargo e por ordem de 
classificação
O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Classificados para 
as Vagas Efetivas:
carGo 01: tecNico eM Gestao PUBLica – adMiNistracao está 
na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em 
língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em informática; 
nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em conhecimentos 
Específicos; nota da prova objetiva; nota da prova discursiva; nota da pro-
va de títulos; nota final.
1; 198; TáSSio GUiMarÃES SENGEr; 2; 0,3; 0,3; 0,8; 1,6; 3,4; 8,4; 10; 
0; 18,4 / 2; 2269; JÉSSica fErNaNda dE SoUSa SaNTaNa; 1,6; 0,2; 
0,3; 0,8; 1,6; 3,6; 8,1; 10; 0; 18,1 / 3; 3107; fEliPE caBral BarBoSa; 
1,2; 0,4; 0,3; 0,7; 1,4; 3,8; 7,8; 10; 0,25; 18,05 / 4; 3490; Márcio 
alEXaNdrE PiNHEiro dE NaZarÉ; 1,6; 0,4; 0,3; 0,7; 1,8; 3,4; 8,2; 9,5; 
0,25; 17,95.
carGo 02: tecNico eM Gestao PUBLica – BiBLiotecoNoMia 
está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota 
em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em informá-
tica; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções de 
Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova 
objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
1; 226; áGila Garcia BEZErra; 1,2; 0,2; 0,3; 0,3; 0,8; 0,8; 3,8; 7,4; 
10; 0; 17,4 / 2; 61; GHESSiKa aMaNda MiraNda MaciEl; 1,8; 0,6; 0,1; 
0,3; 0,6; 0,4; 3; 6,8; 10; 0,25; 17,05.
carGo 03: tecNico eM Gestao PUBLica - cieNcias coNtaBeis 
está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota 
em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em infor-
mática; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções de 
Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova 
objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
1; 78; HEiGliSoN da SilVa GoMES (caNdidaTo Pcd); 1; 0,8; 0,4; 0,1; 
0,7; 0,8; 3; 6,8; 7,25; 0; 14,05 / 1; 3342; rENaTa dE oliVEira TaVa-
rES; 1,6; 0,6; 0,4; 0,4; 0,7; 0,8; 3,8; 8,3; 9,75; 0,5; 18,55 / 2; 3477; 
aMaNda carValHo BarBoSa caMPElo; 1,2; 0,8; 0,4; 0,5; 0,7; 0,8; 
3,8; 8,2; 10; 0,25; 18,45 / 3; 3750; alaN SoarES lEMoS; 1,8; 0,6; 
0,3; 0,5; 0,7; 1; 4; 8,9; 9; 0,5; 18,4 / 4; 1868; dalila do NaSciMENTo 
araUJo; 1,6; 0,6; 0,2; 0,4; 0,7; 0,8; 3,4; 7,7; 10; 0,25; 17,95.
carGo 04: tecNico eM Gestao PUBLica - cieNcias ecoNoMi-
cas está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; 
nota em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em 
informática; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções 
de administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova 
objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
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1; 3815; MariaNa NaSciMENTo oliVEira; 1,6; 0,6; 0,2; 0,3; 0,7; 0,8; 
3,8; 8; 10; 1; 19 / 2; 3694; fraNciSco MoNTicEli ValiaS NETo; 1,6; 
0,6; 0,4; 0,4; 0,5; 1; 3; 7,5; 8,75; 1; 17,25.
carGo 05: tecNico eM Gestao PUBLica – estatistica está na 
seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em Língua 
Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em informática; nota 
em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções de administra-
ção Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova objetiva; 
nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
1; 188; GiSEllE SaNJad MaUÉS; 1,6; 0,4; 0,2; 0,4; 0,3; 0,2; 2,2; 5,3; 
10; 0,25; 15,55.
carGo 06: tecNico eM Gestao PUBLica – PsicoLoGia está na 
seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em Língua 
Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em informática; nota 
em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções de administra-
ção Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova objetiva; 
nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
1; 1367; lUiZa KariNa GoNÇalVES; 1,2; 0,8; 0,3; 0,4; 0,8; 0,8; 3,2; 
7,5; 10; 1,25; 18,75.
carGo 07: tecNico eM Gestao de iNFraestrUtUra – arQUite-
tUra está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; 
nota em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em 
informática; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções 
de Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova 
objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
1; 1034; MiNdiYara UaKTi PiMENTEl frEiTaS; 1,4; 0,4; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 
3,6; 8; 10; 1; 19 / 2; 1116; PaUla coElHo doS SaNToS aTaidE BriTo; 
1,8; 0,6; 0,3; 0,4; 0,6; 0,4; 3,2; 7,3; 10; 0,25; 17,55.
carGo 08: tecNico eM Gestao de iNFraestrUtUra - eNGeNHa-
ria ciViL está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; 
nome; nota em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota 
em informática; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota 
em Noções de Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; 
nota da prova objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; 
nota final.
1; 232; GaBriEl VillaS BoaS dE aMoriM liMa; 1,8; 0,6; 0,5; 0,4; 0,8; 
0,8; 2,6; 7,5; 10; 1,5; 19 / 2; 502; JoÃo MarcoS coSTa dE oliVEira; 
1,4; 0,6; 0,5; 0,4; 0,8; 0,8; 2,8; 7,3; 10; 0; 17,3 / 3; 29; SaMirES frEi-
TaS dE carValHo; 1,4; 0,6; 0,4; 0,4; 0,9; 0,8; 2,6; 7,1; 10; 0; 17,1 / 
4; 334; JoSE lUiZ SarMENTo rodriGUES JUNior; 1,4; 0,8; 0,5; 0,5; 1; 
0,8; 2,8; 7,8; 9,25; 0; 17,05.
carGo 09: tecNico eM Gestao de iNForMatica está na seguinte 
ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em Língua Por-
tuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em legislação; nota em 
Noções de direito; nota em Noções de administração Pública; nota em co-
nhecimentos Específicos; nota da prova objetiva; nota da prova discursiva; 
nota da prova de títulos; nota final.
1; 973; JaMilY NaiaNE SaNTiaGo riBEiro; 1,6; 0,8; 1; 0,9; 0,8; 2,8; 
7,9; 9,75; 0,5; 18,15 / 2; 1323; lEoNardo Sarraff NUNES dE MoraES; 
1,4; 0,7; 0,2; 0,5; 0,8; 3,8; 7,4; 8,5; 1,25; 17,15 / 3; 1030; aNToNio JoSÉ 
caSTro dE alMEida JUNior; 1,6; 0,5; 0,8; 0,7; 0,8; 2,6; 7; 10; 0; 17

Anexo 02: Resultado Final Definitivo dos candidatos aprovados e 
Classificados para as Vagas de Cadastro de Reserva, por cargo e 
por ordem de classificação
O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Classificados para 
as Vagas de cadastro de reserva:
carGo 01: tecNico eM Gestao PUBLica – adMiNistracao está 
na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em 
língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em informática; 
nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em conhecimentos 
Específicos; nota da prova objetiva; nota da prova discursiva; nota da pro-
va de títulos; nota final.
5; 2151; rUBENilSoN oliVEira da SilVa; 1; 0,3; 0,1; 0,9; 2; 3,6; 7,9; 
9,5; 0,5; 17,9 / 6; 3823; KlEMEr MaciEl do carMo; 1,4; 0,4; 0,3; 
0,8; 1,8; 3,2; 7,9; 9,5; 0,25; 17,65 / 7; 2525; THaliTa PriScila lEMoS 
GUiMaraES Maia; 1,2; 0,4; 0,2; 0,6; 2; 3,2; 7,6; 9,5; 0,25; 17,35 / 8; 
3259; EMEriTa KliVia fErNaNdES laGiN; 1,4; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,4; 
7,8; 9; 0; 16,8 / 9; 1997; MariE HEllEN da SilVa BriTo; 1,8; 0,2; 0,5; 
0,9; 1,6; 3; 8; 8,75; 0; 16,75 / 10; 1099; GrEiciaNE MaciEl MiraNda; 
1,4; 0,2; 0,5; 0,8; 1; 3,6; 7,5; 8,5; 0,5; 16,5 / 11; 3449; HUGo JordaN 
SaNToS SoUZa; 1,4; 0,3; 0,3; 0,7; 1,6; 3,6; 7,9; 8,5; 0; 16,4 / 12; 760; 
NaYaNE criSTiNa SilVa dE SoUZa; 1,4; 0,3; 0,4; 0,9; 1,6; 3,4; 8; 8; 
0,25; 16,25.
carGo 02: tecNico eM Gestao PUBLica – BiBLiotecoNoMia 
está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota 
em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em informá-
tica; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções de 
Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova 
objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
3; 1814; lUciaNo JÚNior SilVa da SilVa; 1,6; 0,6; 0,4; 0,5; 0,7; 0,4; 
2,6; 6,8; 9,75; 0,5; 17,05 / 4; 1720; PaUlo HENriQUE SilVa SaNToS; 
1,4; 0,8; 0,4; 0,4; 0,7; 1; 2,2; 6,9; 9,75; 0,25; 16,9 / 5; 1134; SilVaNE 
coNcEiÇÃo MalHEiroS MoNTEiro; 1; 0,8; 0,3; 0,3; 0,8; 0,6; 3; 6,8; 
10; 0; 16,8 / 6; 389; MaYco KlEBErSSoN MENEZES da SilVa; 1,4; 0,6; 
0,4; 0,4; 0,5; 1; 2,6; 6,9; 9,5; 0,25; 16,65.
carGo 03: tecNico eM Gestao PUBLica - cieNcias coNtaBeis 
está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota 
em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em infor-
mática; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções de 
Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova 
objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.

5; 2254; GaBriEl rocHa cardoSo; 1,6; 0,6; 0,3; 0,5; 0,8; 0,8; 3,8; 
8,4; 9,5; 0; 17,9 / 6; 1351; aMaNda SoUZa corrEa; 1,6; 0,4; 0,2; 0,2; 
0,8; 0,6; 3,6; 7,4; 10; 0,5; 17,9 / 7; 1637; JorGE orioN MarTiNS dE 
aNdradE; 1; 0,6; 0,4; 0,5; 0,8; 1; 3,6; 7,9; 9; 0,5; 17,4 / 8; 1801; Mo-
NiQUE dE aNdradE alMEida; 2; 1; 0,4; 0,4; 0,9; 0,8; 3,6; 9,1; 8; 0,25; 
17,35 / 9; 33; PaUlo GEorGE loPES MacHado; 1,8; 0,4; 0,3; 0,4; 0,8; 
0,6; 3,4; 7,7; 9; 0,5; 17,2 / 10; 1567; KariNa PiNHEiro da SilVa; 1,6; 
0,8; 0,2; 0,4; 0,9; 0,6; 2,8; 7,3; 9,5; 0,25; 17,05 / 11; 3108; rafaElY 
doS aNJoS caValcaNTE; 1,6; 0,6; 0,4; 0,4; 0,7; 0,6; 3,4; 7,7; 9; 0,25; 
16,95 / 12; 1356; faBio PErEira dE frEiTaS; 1,2; 0,6; 0,3; 0,3; 0,7; 
0,6; 3,6; 7,3; 9; 0,5; 16,8.
carGo 04: tecNico eM Gestao PUBLica - cieNcias ecoNoMi-
cas está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; 
nota em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em 
informática; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em No-
ções de Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da 
prova objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
3; 871; JaQUEliNE foNTEl dE QUEiroZ; 1,8; 0,8; 0,4; 0,3; 0,5; 0,6; 
3; 7,4; 8,75; 1; 17,15 / 4; 2795; JEffErSoN dE aBrEU MoNTEiro; 1,6; 
0,8; 0,3; 0,3; 0,5; 0,6; 3,2; 7,3; 9,5; 0; 16,8 / 5; 1990; arTHUr PHilliP 
alBErTH MarQUES da coSTa; 1,2; 0,8; 0,3; 0,3; 0,6; 0,8; 3,2; 7,2; 8,5; 
1; 16,7 / 6; 2292; lorENa arEdE BarBoSa fErNaNdES; 1,4; 0,8; 0,2; 
0,5; 1; 0,8; 2,8; 7,5; 9; 0; 16,5.
carGo 05: tecNico eM Gestao PUBLica – estatistica está na 
seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em Língua 
Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em informática; nota 
em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções de administra-
ção Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova objetiva; 
nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
2; 349; EliS aParEcida riBEiro dE liMa; 1,2; 0,6; 0,5; 0,2; 0,5; 1; 
1,4; 5,4; 10; 0; 15,4 / 3; 3521; criSTiaNE alVES doS SaNToS; 0,8; 0,6; 
0,2; 0,4; 0,6; 0,6; 2,4; 5,6; 9; 0,25; 14,85.
carGo 06: tecNico eM Gestao PUBLica – PsicoLoGia está na 
seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em Língua 
Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em informática; nota 
em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções de administra-
ção Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova objetiva; 
nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
2; 3733; aNNacaroliNa BoUlHoSa cUNHa PiNHEiro; 1,2; 0,6; 0,2; 0,3; 
0,6; 0,8; 3,6; 7,3; 7,25; 1,5; 16,05 / 3; 3267; BENEdiTo NoNaTo MoNTEi-
ro daVid NETo; 1,6; 0,4; 0,3; 0,3; 0,5; 0,8; 3,4; 7,3; 8,5; 0; 15,8.
carGo 07: tecNico eM Gestao de iNFraestrUtUra – arQUite-
tUra está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; 
nota em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em 
informática; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções 
de Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova 
objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
3; 275; ariaNE GoNÇalVES MarTiNS; 2; 0,8; 0,4; 0,5; 0,8; 0,6; 3,4; 
8,5; 9; 0; 17,5 / 4; 818; caMila caMPoS fErNaNdES; 1,6; 0,4; 0,5; 0,5; 
0,7; 0,8; 3,6; 8,1; 9; 0,25; 17,35 / 5; 2981; aliNE da coSTa carValHo; 
1,6; 0,6; 0,4; 0,4; 0,7; 0,6; 3,4; 7,7; 9,5; 0; 17,2 / 6; 317; fErNaNda 
coSTa oliVEira; 1,6; 0,8; 0,4; 0,5; 0,6; 1; 3; 7,9; 9; 0; 16,9.
carGo 08: tecNico eM Gestao de iNFraestrUtUra - eNGeNHa-
ria ciViL está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; 
nome; nota em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota 
em informática; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota 
em Noções de Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; 
nota da prova objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; 
nota final.
5; 1193; dENiEllE SoarES da coSTa; 1,2; 0,8; 0,4; 0,5; 0,7; 0,6; 3; 
7,2; 9,5; 0,25; 16,95 / 6; 989; aNToNio SoBriNHo dE lacErda Ma-
ToS; 1,4; 0,8; 0,5; 0,5; 0,4; 0,8; 2,8; 7,2; 9,5; 0,25; 16,95 / 7; 1933; 
raiMUNdo JEfErSoN PErEira da SilVa; 1,6; 0,4; 0,4; 0,3; 0,9; 0,4; 
2,6; 6,6; 10; 0,25; 16,85 / 8; 2435; PaUlo roBErTo alBUQUErQUE 
GoUVEia; 1,6; 0,8; 0,5; 0,5; 1; 0,8; 2,2; 7,4; 8,5; 0,25; 16,15 / 9; 883; 
ESTEVÃo fEliPE SilVa da cUNHa; 1,6; 0,8; 0,5; 0,5; 0,7; 0,6; 2,6; 7,3; 
8,75; 0; 16,05 / 10; 688; iSaBElla dE oliVEira BEcHiS; 1,4; 0,8; 0,4; 
0,4; 1; 0,8; 1,6; 6,4; 9; 0; 15,4 / 11; 1004; fEliPE MEirElES TEoBaldo; 
1,2; 0,4; 0,3; 0,3; 0,4; 1; 2,6; 6,2; 9; 0; 15,2 / 12; 191; Mario coSTa 
dE SoUSa JUNior; 1,2; 0,6; 0,3; 0,5; 0,7; 0,6; 2,2; 6,1; 8,75; 0; 14,85.
carGo 09: tecNico eM Gestao de iNForMatica está na seguinte 
ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em Língua Por-
tuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em legislação; nota em 
Noções de direito; nota em Noções de administração Pública; nota em co-
nhecimentos Específicos; nota da prova objetiva; nota da prova discursiva; 
nota da prova de títulos; nota final.
4; 3702; MaNoEl PaNToJa alVES JUNior; 1,6; 0,6; 0,8; 0,7; 0,8; 2,8; 
7,3; 9,25; 0,25; 16,8 / 5; 12; YaGo alBErTo MoUra da SilVa; 1,4; 0,8; 
1; 0,5; 0,4; 2,4; 6,5; 10; 0,25; 16,75 / 6; 3553; BENEdiTo MoNTEiro 
fErrEira JÚNior; 1,4; 0,7; 0,4; 0,5; 0,8; 2,4; 6,2; 8,75; 1,5; 16,45 / 7; 
887; adilSoN TaMaNQUEira lEao; 1,8; 0,6; 0,8; 0,6; 0,6; 2,4; 6,8; 9; 
0,25; 16,05 / 8; 3902; YGor filiPE MaGalHÃES dE carValHo; 1,4; 0,5; 
0,2; 0,8; 0,8; 3; 6,7; 8,25; 0; 14,95 / 9; 993; fEliPE TEiXEira GoNZa-
lEZ; 1; 0,6; 0,6; 0,7; 0,8; 2,4; 6,1; 8,5; 0,25; 14,85.

Anexo 03: Resultado Final Definitivo dos candidatos aprovados e 
Não Classificados para o número de Vagas Efetivas e para o Nú-
mero de Vagas de cadastro de reserva, por cargo e por ordem de 
classificação
O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Não Classificados 
para o Número de Vagas Efetivas e para o Número de Vagas de cadastro 
de reserva:
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carGo 01: tecNico eM Gestao PUBLica – adMiNistracao está 
na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em 
língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em informática; 
nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em conhecimentos 
Específicos; nota da prova objetiva; nota da prova discursiva; nota da pro-
va de títulos; nota final.
13; 950; TaTiaNNE ElENY aZEVEdo dE MoraiS; 1,6; 0,3; 0,3; 0,9; 1,6; 
3,6; 8,3; 7; 0,25; 15,55 / 14; 3076; BiaNca PiNHEiro dE SoUSa; 1,4; 
0,4; 0,5; 0,6; 1,4; 3,2; 7,5; 7,75; 0,25; 15,5 / 15; 506; NEUZilENa dE 
MaToS PErEira; 1,4; 0,4; 0,4; 0,6; 1,8; 3,6; 8,2; 7; 0; 15,2 / 16; 2997; 
KaMilla doUrado SaNTa roSa; 1,6; 0,4; 0,4; 0,6; 1,8; 3,4; 8,2; 7; 0; 
15,2 / 17; 3204; liliaNE aMaral BarBoSa; 1,8; 0,4; 0,2; 0,9; 1,6; 3; 
7,9; 7; 0,25; 15,15 / 18; 1082; alaiSE BarBoSa fErrEira; 0,6; 0,5; 
0,5; 0,9; 1,8; 3,8; 8,1; 7; 0; 15,1 / 19; 1065; aBElardo dE KaSSio 
loBaTo cordEiro; 1; 0,2; 0,5; 0,8; 1,6; 3,4; 7,5; 7; 0,5; 15 / 20; 3144; 
JUliaNa dE frEiTaS alVES; 1,4; 0,2; 0,4; 0,7; 1,2; 3,6; 7,5; 7,25; 0; 
14,75 / 21; 629; Maria JoSÉ araÚJo SaNToS; 1,4; 0,3; 0,3; 0,8; 1; 3,8; 
7,6; 6,75; 0,25; 14,6 / 22; 2513; aNdErSoN fraNciSco Baia PirES; 
1,2; 0,2; 0,5; 0,6; 1,8; 3,6; 7,9; 6,5; 0; 14,4.
carGo 02: tecNico eM Gestao PUBLica – BiBLiotecoNoMia 
está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota 
em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em infor-
mática; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções de 
Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova 
objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
7; 1168; HEldEr BriTo aViZ; 1,6; 0,8; 0,2; 0,3; 0,5; 0,8; 2,6; 6,8; 9,25; 
0,25; 16,3 / 8; 618; KariNa dE oliVEira SilVa; 1,2; 0,8; 0,3; 0,3; 0,8; 
0,8; 3,4; 7,6; 8; 0,5; 16,1 / 9; 3603; ariaNE NaZarÉ cardoSo do NaS-
ciMENTo; 1,6; 0,6; 0,2; 0,2; 0,4; 1; 3; 7; 8,5; 0; 15,5 / 10; 1358; Mo-
NiQUE coSTa PaNToJa; 2; 0,4; 0,2; 0,3; 0,5; 0,8; 2,6; 6,8; 7,5; 0; 14,3.
carGo 03: tecNico eM Gestao PUBLica - cieNcias coNtaBeis 
está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota 
em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em infor-
mática; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções de 
Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova 
objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
13; 282; lÍVia dE SoUZa caMPoS aGE; 1,2; 0,6; 0,4; 0,3; 0,7; 0,8; 3,4; 
7,4; 8,5; 0,5; 16,4 / 14; 1166; EloiSo MarTiNS PiMENTEl; 1,8; 0,6; 
0,3; 0,4; 0,8; 0,8; 3,4; 8,1; 8,25; 0; 16,35 / 15; 1442; dEViSoN ViEira 
GUiMaraES daS NEVES; 1,6; 0,6; 0,4; 0,5; 0,5; 0,6; 3,6; 7,8; 8,5; 0; 
16,3 / 16; 1353; SHEldoN SilVa PiNTo; 1,6; 0,8; 0,3; 0,2; 0,7; 0,8; 3,6; 
8; 7,5; 0,5; 16 / 17; 2141; KErlY dE NaZarÉ dE SoUZa rodriGUES; 
1,4; 0,6; 0,1; 0,5; 0,8; 1; 3; 7,4; 8; 0,25; 15,65 / 18; 439; YaN carloS 
SErrao ParENTE; 1,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,8; 0,8; 3,6; 7,8; 7,75; 0; 15,55 / 
19; 3798; MarcElo aUGUSTo PErEira BaraTa; 1,6; 0,6; 0,2; 0,2; 0,8; 
0,8; 3,8; 8; 7,5; 0; 15,5 / 20; 3787; clEidE rEGiNa NaSciMENTo coS-
Ta; 1,2; 0,6; 0,2; 0,4; 0,7; 0,6; 3,6; 7,3; 6,5; 0; 13,8.
carGo 04: tecNico eM Gestao PUBLica - cieNcias ecoNoMi-
cas está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; 
nota em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em in-
formática; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções 
de Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova 
objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
7; 2779; NaYara ViaNa riBEiro; 1,4; 0,6; 0,2; 0,3; 0,5; 0,8; 3,6; 7,4; 
8,75; 0,25; 16,4 / 8; 1589; JilcENaTalia SilVa PEdroSo; 1,6; 0,6; 0,5; 
0,4; 0,9; 0,6; 3; 7,6; 8,25; 0,25; 16,1 / 9; 85; PaTrÍcia lEal VEloSo; 1,4; 
0,6; 0,3; 0,3; 0,4; 0,6; 3,6; 7,2; 7,75; 1; 15,95 / 10; 2052; MarliSoN ra-
MoN GoMES NUNES; 1; 0,4; 0,4; 0,5; 0,8; 1; 3,8; 7,9; 7,5; 0; 15,4.
carGo 05: tecNico eM Gestao PUBLica – estatistica está na 
seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em Língua 
Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em informática; nota 
em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções de administra-
ção Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova objetiva; 
nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
4; 2136; JoSE ailToN NUNES dE liMa; 1,4; 0; 0,2; 0,4; 0,2; 0; 2,8; 5; 
6,75; 0; 11,75.
carGo 06: tecNico eM Gestao PUBLica – PsicoLoGia está na 
seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em Língua 
Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em informática; nota 
em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções de administra-
ção Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova objetiva; 
nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
4; 2486; carlaNaSciMENTo doS SaNToS; 1,2; 0,8; 0,2; 0,3; 0,5; 0,8; 
3,4; 7,2; 7,5; 0,5; 15,2.
carGo 07: tecNico eM Gestao de iNFraestrUtUra – arQUite-
tUra está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; 
nota em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em 
informática; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em No-
ções de Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota 
da prova objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota 
final.
7; 2132; aMaNda TaVarES E SoUZa; 1,6; 0,8; 0,5; 0,4; 0,7; 0,8; 3,4; 
8,2; 8; 0,25; 16,45 / 8; 3428; aNa lETicia aTaliBa daUMEc; 1,8; 0,4; 
0,4; 0,4; 0,6; 1; 3,2; 7,8; 8; 0; 15,8 / 9; 3098; EricK MaKliN MacHa-
do TáVora; 1,8; 0,8; 0,3; 0,2; 0,5; 0,8; 3; 7,4; 8; 0; 15,4 / 10; 2051; 
BarBara fErNaNda rodriGUES fErrEira; 1,2; 0,8; 0,4; 0,4; 0,5; 0,6; 
3,4; 7,3; 8; 0; 15,3.
carGo 08: tecNico eM Gestao de iNFraestrUtUra - eNGeNHa-
ria ciViL está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; 
nome; nota em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota 
em informática; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota 
em Noções de Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; 

nota da prova objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; 
nota final.
13; 1961; MUrilo PaES BarrETo MarQUES doS SaNToS; 1,2; 0,4; 0,5; 
0,4; 0,8; 0,6; 2,4; 6,3; 8,5; 0; 14,8 / 14; 2357; daVidE WilliaM Mo-
rEira dE MElo; 1,6; 0,2; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 2,4; 6,2; 8,5; 0; 14,7 / 15; 
3501; EliaS SaNToS da SilVa; 1,6; 0,6; 0,4; 0,3; 0,6; 0,8; 2,8; 7,1; 
7,5; 0; 14,6 / 16; 3042; lUiZ fláVio alMEida dE MENdoNÇa; 2; 0,2; 
0,4; 0,3; 0,5; 0,8; 2,2; 6,4; 7,5; 0; 13,9 / 17; 778; HElliToN JoHN crUZ 
coSTa; 1,4; 0,6; 0,5; 0,3; 0,4; 0,8; 2,8; 6,8; 7; 0; 13,8 / 18; 1447; JoSÉ 
VicTor MacHado NaSciMENTo; 1,4; 0,4; 0,3; 0,3; 0,5; 0,8; 2,8; 6,5; 
7; 0; 13,5 / 19; 3221; arY dE BarroS PErEira; 1,4; 0,6; 0,2; 0,3; 0,5; 
0,8; 2,8; 6,6; 6,5; 0; 13,1.
carGo 09: tecNico eM Gestao de iNForMatica está na seguinte 
ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em Língua Por-
tuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em legislação; nota em 
Noções de direito; nota em Noções de administração Pública; nota em co-
nhecimentos Específicos; nota da prova objetiva; nota da prova discursiva; 
nota da prova de títulos; nota final.
10; 3173; SilVio afoNSo da SilVa MarTiNS filHo; 1,8; 0,6; 1; 0,3; 
0,4; 2,4; 6,5; 8; 0,25; 14,75 / 11; 398; iVE KiNiVE SilVa frEiTaS; 1; 
0,5; 0,8; 0,9; 0,8; 2,2; 6,2; 8,5; 0; 14,7 / 12; 3745; JorGE rodriGUES 
carValHo; 1,6; 0,2; 0,6; 0,6; 0,4; 3; 6,4; 7; 0; 13,4 / 13; 3329; Mar-
cio MarTiNS fariaS; 1,2; 0,5; 0,8; 0,6; 1; 2,8; 6,9; 6,25; 0; 13,15 / 
14; 265; JEaNNE dE oliVEira PErEira; 1,8; 0,5; 0,6; 0,3; 0,8; 2,4; 6,4; 
6,25; 0; 12,65.

Protocolo: 755184

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/3174
Termo aditivo: 4º
data da assinatura:25/01/2022
Vigência:25/01/2022 a 25/01/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 16
Exercício:2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: MaUES ENdoScoPia TEraPEUTica S.S lTda-GaSTrocliNica
cNPJ nº03.524.943/0001-01
Endereço: cidadE NoVa Vi, TV WE 69 nº.302, Bairro coQUEiro, municí-
pio aNaNiNdEUa/Pa, cEP:67.140-000,
ordenador:BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
___________________________________________
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/3174
Termo aditivo: 4º
data da assinatura: 25/01/2022
Vigência: 25/01/2022 a 25/01/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:23
Exercício 2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: HoSPiTal daS clÍNicaS dE aNaNiNdEUa lTda
cNPJ nº03.264.911/0001-14
Endereço: rua de junho nº 650, Bairro aguas Brancas, aNaNiNdEUa/Pa, 
cEP:67.033-060,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 747982
terMo aditiVo ao coNtrato
Processo: 2021/1322466
Termo aditivo: 7º.
oBJETo: ProrroGaÇÃo do PraZo E rEPacTUaÇÃo do Valor coNTraTUal.
Valor Mensal: r$ 8.143,16
data de assinatura: 18/01/2022.
Vigência:18.01.2022 a 18.01.2023.
contrato: 028
Exercício: 2018
Projeto atividade: 8338
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
coNTraTada: aVal EMPrESa dE SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda.
cNPJ: nº. 00.331.788/0024-05
Endereço: Setor de indústria e abastecimento – Sai Trecho 17, rua 10, 
lote 285, cEP: 71.200-228
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 754900
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torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
A publicação do DOE nº.34017 do dia 21/01/2022, do 7.º Termo 
aditivo do contrato 028/2018.
Protocolo nº 752559.
orEdENador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 754934

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo de Portaria
errata da Portaria ret aP Nº 92 de 14 de janeiro de 2022, publica-
da no Diário Oficial do Estado nº 34.833, de 17/01/2022.
onde se lê:
(...) passando a constar: art. 6º, incisos i a iV da Emenda constitucional 
nº. 41/2003, os artigos 2° e 5° da Ec n° 47/05, art. 40, §5° da constitui-
ção federal/1988, e o art. 54-a, incisos i, ii, iii, e iV da lei complemen-
tar nº. 39/2002, com alterações introduzidas pela lei complementar nº. 
49/2005; art. 35, “caput” da lei n° 5.351/86 c/c art. 32, “caput” da lei n° 
7.442/10; art. 140, iii, lei 5.810/94; art. 131, § 1°, inciso Viii, da lei n° 
5.810/94 (...)
Leia-se:
(...) passando a constar: art. 40, §1º, iii, “a” da constituição federal (Ec 
nº41/2003) de acordo com a lei 10.887/2004, art. 54-B, incisos i, ii, iii, 
e iV da lei complementar nº. 39/2002; art. 35, “caput” da lei n° 5.351/86 
c/c art. 32, “caput” da lei n° 7.442/10; art. 140, iii, lei 5.810/94; art. 
131, § 1°, inciso Viii, da lei n° 5.810/94 (...)
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva

Protocolo: 754929

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º  086, de  28 de JaNeiro de 2022.
altera a Portaria n.º 276, de 04 de agosto de 2017, que dispõe sobre o 
Preço Médio Ponderado ao consumidor final - PMPf do produto cerveja.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, em exercício, no uso das atri-
buições que lhe confere o inciso ii do art. 6º do decreto n.º 1.604, de 18 
de abril de 2005,
considerando o disposto no § 6º do art. 8º da lei complementar n.º 87, 
de 13 de setembro de 1996 e o § 17 do art. 39 da lei n.º 5.530, de 13 
de janeiro de 1989, que tratam da aplicação de preço a consumidor final 
usualmente praticado no mercado, em condições de livre concorrência;
considerando  o  disposto  no  inciso  iii  do  art.  39  do  regulamento  
do  imposto  sobre operações  relativas  à  circulação  de  Mercadorias e  
sobre  Prestações  de  Serviço  de  Transporte interestadual e intermuni-
cipal e de comunicação - icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 
de junho de 2001,
rESolVE:
art. 1º a Portaria n.º 276, de 04 de agosto de 2017, que dispõe sobre o 
Preço Médio Ponderado ao consumidor final - PMPf do produto cerveja, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“aNeXo ÚNico

.......... .......... .......... .......... ..........

aMBEV S.a. 001441-5 Brahma duplo 
Malte

alumínio ou lata descartável - 361 
a 660ml 3,69

aMBEV S.a. 001442-3 Budweiser
alumínio ou lata descartável Multpa-

ck 15 - 361
a 660ml

52,87

aMBEV S.a. 001443-1 Stella artois
alumínio ou lata descartável Multpa-

ck 15 - 361
a 660ml

58,45

aMBEV S.a. 001444-9 Brahma duplo 
Malte

alumínio ou lata descartável Multpa-
ck 15 - 361

a 660ml
47,29

aMBEV S.a. 001445-6 Bohemia Pilsen
alumínio ou lata descartável Multpa-

ck 15 - 361
a 660ml

40,32

aMBEV S.a. 001446-4 Budweiser
alumínio ou lata descartável Mult-

pack 6 - até
310ml

17,77

aMBEV S.a. 001447-2 Budweiser
alumínio ou lata descartável Mult-

pack 15 - até
310ml

43,07

aMBEV S.a. 001448-0 Brahma duplo 
Malte

alumínio ou lata descartável Mult-
pack 6 - até

310ml
15,07

aMBEV S.a. 001449-8 Brahma duplo 
Malte

alumínio ou lata descartável Mult-
pack 15 - até

310ml
36,32

aMBEV S.a. 001450-6 Bohemia Pilsen
alumínio ou lata descartável Mult-

pack 6 - até
310ml

13,99

aMBEV S.a. 001451-4 Bohemia Pilsen
alumínio ou lata descartável Mult-

pack 15 - até
310ml

33,62

aMBEV S.a. 001452-2 Stella artois
alumínio ou lata descartável Mult-

pack 6 - até
310ml

18,85

aMBEV S.a. 001453-0 Stella artois
alumínio ou lata descartável Mult-

pack 15 - até
310ml

45,77

aMBEV S.a. 001083-5 colorado appia Garrafa de Vidro descartável - 361 
a 660ml 13,84

aMBEV S.a. 001087-6 coronita Extra Nac Garrafa de Vidro descartável - até 
270ml 4,06

aMBEV S.a. 001088-4 original alumínio ou lata descartável - 311 
a 360ml 3,55

aMBEV S.a. 001089-2 Skol Puro Malte Garrafa de Vidro descartável - 271 
a 310ml 3,34

aMBEV S.a. 001090-0 Stella artois Garrafa de Vidro descartável - 311 
a 360ml 4,99

aMBEV S.a. 001091-8 Stella artois alumínio ou lata descartável - 361 
a 660ml 4,64

cErPa cErV. ParaENSE S.a. 000012-5 cerpa draft alumínio ou lata descartável - 311 
a 360ml 2,25

cErPa cErV. ParaENSE S.a. 000492-9 cerpa draft alumínio ou lata descartável - até 
310ml 2,46

cErPa cErV. ParaENSE S.a. 001110-6 cerpa Export alumínio ou lata descartável - 311 
a 360ml 3,96

cErPa cErV. ParaENSE S.a. 000495-2 cerpa Export Garrafa de Vidro descartável - 311 
a 360ml 4,71

cErPa cErV. ParaENSE S.a. 000500-9 cerpa Gold alumínio ou lata descartável - 311 
a 360ml 2,25

cErPa cErV. ParaENSE S.a. 000499-4 cerpa Gold alumínio ou lata descartável - até 
310ml 2,46

cErPa cErV. ParaENSE S.a. 000834-2 cerpa Nevada alumínio ou lata descartável - 311 
a 360ml 2,03

cErPa cErV. ParaENSE S.a. 000835-9 cerpa Nevada alumínio ou lata descartável - até 
310ml 1,66

cErPa cErV. ParaENSE S.a. 001111-4 cerpa Prime alumínio ou lata descartável - 311 
a 360ml 3,86

cErPa cErV. ParaENSE S.a. 000505-8 cerpa Prime Garrafa de Vidro descartável - 311 
a 360ml 4,98

cErPa cErV. ParaENSE S.a. 000006-7 cerpa Tijuca alumínio ou lata descartável - até 
310ml 2,89

cErPa cErV. ParaENSE S.a. 000502-5 cerpa Tijuca Garrafa de Vidro descartável - 311 
a 360ml 4,50

cErPa cErV. ParaENSE S.a. 000503-3 cerpa Tijuca Garrafa de Vidro descartável - 361 
a 660ml 7,28

cErPa cErV. ParaENSE S.a. 001062-9 cerpa Tijuca Puro 
Malte

Garrafa de Vidro descartável - 311 
a 360ml 4,71

cErPa cErV. ParaENSE S.a. 001064-5 cerpa Tijuca Puro 
Malte

Garrafa de Vidro descartável - 361 
a 660ml 8,03

cErPa cErV. ParaENSE S.a. 001065-2 cerpa Tijuca Puro 
Malte

alumínio ou lata descartável - 311 
a 360ml 3,53

cErPa cErV. ParaENSE S.a. 001292-2 cerpa Tijuca Puro 
Malte

alumínio ou lata descartável- até 
270ml 2,78

.......... .......... .......... .......... .....” (Nr)

art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir 1º de fevereiro de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 754945

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
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Portaria Nº163 de 28 de janeiro de 2022 autorizar 1/2  diária ao 
servidor MaNoEl aiNETTE SaNToS, nº 0514942801, MoToriSTa, coor-
dENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, 
objetivo de conduzir veículo oficial, no período de 28.01.2022, no trecho 
Belém - castanhal - Vígia - Bujaru - Belém.
Portaria Nº 164 de 28 de janeiro de 2022 autorizar 1/2  diária ao 
servidor fErNaNdo MaToS NUNES, nº 0004897601, fiScal-c, coordE-
NaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, obje-
tivo de participar de fiscalização de trânsito em conjunto com o batalhão de 
policia rodoviária, no período de 28.01.2022, no trecho Belém - castanhal 
- Vígia - Bujaru - Belém.
Portaria Nº165 de 28 de janeiro de 2022 autorizar 1/2  diária ao 
servidor PaUlo SErGio EPifaNio dE SoUZa, nº 0070066502, aUdi-
Tor-c, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM 
TRÂNSITO, objetivo de participar de fiscalização de trânsito em conjunto 
com o batalhão de policia rodoviária, no período de 28.01.2022, no trecho 
Belém - castanhal - Vígia - Bujaru - Belém.
Portaria Nº125 de 21 de janeiro de 2022 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor VolNaNdES alVES da SilVa PErEira, nº 0591484201, aU-
diTor-a, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS 
EM TrÂNSiTo, objetivo de realizar visita técnica à unidade, no período de 
02.02.2022 à 04.02.2022, no trecho Belém - Marabá - Belém.
Portaria Nº 141 de 24 de janeiro de 2022 autorizar 1 e 1/2  diá-
rias ao servidor alEXaNdrE carloS GoNcalVES loBo, nº 0575771101, 
MoToriSTa, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da 
SErra do cacHiMBo, objetivo de conduzir veículo até a concessionária 
para realizar revisão, no período de 03.02.2022 à 04.02.2022, no trecho 
Serrra do cachimbo - Sinop - Serra do cachimbo.

Protocolo: 754801

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

ordeM de serViÇo e NotiFicaÇÃo FiscaL – cerat ParaGoMiNas
o ilmo. Sr. francisco assis carolino Junior, coordenador da cEraT Parago-
minas, desta Secretaria de Estado da fazenda, NoTifica aos titulares, só-
cios ou representantes legais da firma abaixo relacionada, nos termos dos 
artigos 11 da lei nº. 6.182/98 e dos artigos 65 e 66 da lei nº. 5.530/89, 
combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, aprovado pelo decreto 
nº. 4.676/01, a abertura de procedimento administrativo tributário cuja 
finalidade é Ação Fiscal de Rotina ou Pontual, na forma do art. 14, § 3o, 
iii da lei 6.182/98.
razão Social: NorTE BraSil MadEira EirEli (NorTE BraSil MadEira).
inscrição Estadual: 15.452.339-9
TErMo dE iNÍcio dE fiScaliZaÇÃo no 08.2022.82.0000001-3 - Período: 
de 03/2017 até 04/2017.
auditor fiscal solicitante: raiMUNdo NoNaTo dE oliVEira loPES, Matrí-
cula No 0585798801.
documentos solicitados:
- coNTraTo Social E alTEraÇÕES
- liVro dE rEGiSTro dE aPUraÇÃo dE icMS
- liVro dE rEGiSTro dE ENTradaS
- liVro dE rEGiSTro dE iNVENTário
- liVro dE rEGiSTro dE SaÍdaS
- liVro dE rEGiSTro dE UTiliZaÇÃo dE TErMoS dE ocorrÊNciaS
- NoTaS fiScaiS dE ENTradaS
- NoTaS fiScaiS dE SaÍda
Local p/ apanhar a Ordem de Serviço e a Notificação Fiscal: AV. PRESIDEN-
TE VarGaS, S/N – centro - Paragominas – Pa, fone: (91)3729-3730/0880.
a presente NoTificaÇÃo não enseja, por si, penalidades, porém tem o 
condão de cientificar, desde logo, que a presente medida caracteriza o 
início da ação fiscal pertinente, visando ao interesse do Erário Estadual.
No caso de haver aplicação de penalidades, no decorrer da ação fiscal, 
será o contribuinte notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data em que se considera notificado, na forma do Art. 14, § 3o, III da 
lei no 6.182/98, efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a interpor 
impugnação.
francisco assis carolino Junior
coordenador da cEraT Paragominas

Protocolo: 754786

.

.

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de iNtiMaÇÃo
A secretária-geral da Julgadoria de 1ª Instância da Secretaria de Estado 
da fazenda faZ SaBEr ao sujeito passivo PElc SErViÇoS dE iNforMá-
Tica lTda., inscrição Estadual nº 15.219.596-3, que o auto de infração e 
Notificação Fiscal nº 092019510000283-2 foi declarado NULO, em decisão 
definitiva, com base na Lei Estadual nº 6.182/98.
Belém (Pa), 28 de janeiro de 2022.
 aNa KáTia NaSciMENTo da PaZ SarMENTo
Secretária-Geral da Julgadoria de 1ª Instância
EdiTal dE iNTiMaÇÃo 
A secretária-geral da Julgadoria de 1ª Instância da Secretaria de Estado 
da fazenda faZ SaBEr ao sujeito passivo ENGarrafadora NorTE SUl 
lTda., inscrição Estadual nº 15.189.711-5, que o auto de infração e No-
tificação Fiscal nº 372014510000560-7 foi declarado NULO, em decisão 
definitiva, com base na Lei Estadual nº 6.182/98.
Belém (Pa), 28 de janeiro de 2022.
aNa KáTia NaSciMENTo da PaZ SarMENTo
Secretária-Geral da Julgadoria de 1ª Instância

Protocolo: 754863

oUtras MatÉrias
.

atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 
FaZeNdÁrios- tarF

aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 03/02/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18304, aiNf nº 
032015510002771-0, contribuinte carMEN SilVia SilVa da SilVa, cPf 
nº. 5812739234.
Em 03/02/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18070, aiNf nº 
092017510000674-4, contribuinte PaUliSTa coMErcio dE aliMENToS 
EirEli, insc. Estadual nº. 15408684-3, advogado: ElMaNo MarTiNS fEr-
rEira, oaB/Pa-8097.
Em 03/02/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18064, aiNf nº 
092017510000669-8, contribuinte PaUliSTa coMÉrcio dE aliMENToS 
EirEli, insc. Estadual nº. 15408685-1, advogado: ElMaNo MarTiNS fEr-
rEira, oaB/Pa-8097,
Em 03/02/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19208, aiNf nº 
102020510000125-0, contribuinte UrUara aliMENToS EirEli, insc. Es-
tadual nº. 15294223-8.
acÓrdÃos
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
acÓrdÃo N. 8284 – 1ª cPJ.rEcUrSoN.18771– dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 042016510010359-0). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE SEi-
XaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo ESPEcial. falTa dE 
rEcolHiMENTo. rEViSÃo do lEVaNTaMENTo fiScal. Parcial ProcE-
DÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão de primeira instância que declara 
a parcial procedência do crédito tributário descrito no aiNf, apoiada em 
diligência e provas dos autos.2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: 
UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 28/01/2022. daTa do acÓr-
dÃo: 28/01/2022.
acÓrdÃo N. 8281 – 1ª cPJ.rEcUrSoN.18537 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 662019510000053-3). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS 
aUGUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo Na SaÍda. NÃo rE-
colHiMENTo. 1. deixar de recolher o icMS, no prazo regulamentar, relati-
vamente à mercadoria sujeita à antecipação na saída do território paraense 
constitui infração à legislação tributária e sujeita o contribuinte à penali-
dade legalmente prevista. 2. recurso conhecido e parcialmente provido.
dEciSÃo: VoTo dE QUalidadE. Votos contrários: conselheiros Nelson 
Simões Nasser e Bernardo de Paula lobo, pela nulidade do aiNf. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 28/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 28/01/2022.
SEGUNda cÂMara PErMaNENTE dE JUlGaMENTo
acÓrdÃo N. 8221 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 17154 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 662017510000135-7) coNSElHEiro rElaTor: BrUNo TorrES 
dE SoUZa. EMENTa: icMS – iMPorTaÇÃo dirETa - coNVÊNio N. 27/90 
(draWBacK). EXTraÇÃo dE MiNÉrio (ProdUTo PriMário). ProcESSo 
dE iNdUSTrialiZaÇÃo NÃo coNfiGUrado. falTa dE rEcolHiMENTo 
do icMS. 1. a atividade que extrai minérios, produtos primários não indus-
trializados, não se enquadra como processo de industrialização para efeito 
da aplicação do convênio coNfaZ icMS n. 27/90, o qual trata do regime 
draWBacK. 2. Não há que se considerar industrialização a extração de mi-
nério que, classificado como não tributado na Tabela de Incidência do Im-
posto sobre Produtos Industrializados, não alcança o tratamento suficiente 
para deixar de ser considerado produto primário. 3. deixar de recolher o 
ICMS relativo à operação de importação de mercadorias configura infração 
à legislação tributária sujeita à penalidade prevista na lei, independente-
mente do recolhimento do imposto devido. 4. recurso conhecido e provido. 
dEciSÃo: VoTo dE QUalidadE. VoToS coNTrárioS: coNSElHEiroS 
NilSoN MoNTEiro dE aZEVEdo E JoSÉ EdUardo da SilVa PElo Pro-
ViMENTo do rEcUrSo. JUlGado Na SESSÃo do dia: 28/01/2022. daTa 
do acÓrdÃo: 28/01/2022.
acÓrdÃo N. 8220 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 18286 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 262018510001534-6) coNSElHEiro rElaTor: EMÍlio car-
loS ViEira dE BarroS. EMENTa: icMS – difErENcial dE alÍQUoTaS 
Por aTiVo NÃo rEGUlar. rEcolHiMENTo aNTEciPado. aPrEENSÃo dE 
MErcadoriaS. PrEliMiNar dE NUlidadE do aiNf Por iNSUficiÊN-
cia dE caPiTUlaÇÃo lEGal. rEJEiTada. iNcoNSTiTUcioNalidadE da 
lEGiSlaÇÃo TriBUTária. rEJEiTada. 1. rejeitada a preliminar de insu-
ficiência na capitulação legal do AINF, por restar comprovado que o lan-
çamento tributário possui fundamentação legal suficiente para permitir o 
conhecimento da acusação fiscal. 2. A situação de ativo não regular impõe 
o dever de recolher antecipadamente o icMS – diferencial de alíquotas, no 
ato da entrada das mercadorias em território paraense. 3. a apreensão de 
mercadorias serve à constituição de provas materiais e sua retenção ocorre 
em tempo suficiente para a devida caracterização da infração tributária. 4. 
Não compete aos Órgãos de Julgamento a apreciação de questionamentos 
relativos à validade da legislação tributária. 5. deixar de recolher icMS re-
lativo à operação com mercadoria oriunda de outra unidade da federação, 
destinada ao uso/consumo à integração ao ativo permanente do estabe-
lecimento, constitui infração tributária sujeita as cominações legais, inde-
pendente do recolhimento do imposto devido. 6. recurso conhecido e im-
provido.dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 28/01/2022. 
daTa do acÓrdÃo: 28/01/2022.
acÓrdÃo N. 8219 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 18452 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 372019510000377-5) coNSElHEiro rElaTor: EMÍlio car-
loS ViEira dE BarroS. EMENTa: icMS – difErENcial dE alÍQUoTaS 
Por aTiVo NÃo rEGUlar. rEcolHiMENTo aNTEciPado. aPrEENSÃo dE 
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MErcadoriaS. PrEliMiNar dE NUlidadE do aiNf Por iNSUficiÊN-
cia dE caPiTUlaÇÃo lEGal. rEJEiTada. iNcoNSTiTUcioNalidadE da 
lEGiSlaÇÃo TriBUTária. rEJEiTada. 1. rejeitada a preliminar de insu-
ficiência na capitulação legal do AINF, por restar comprovado que o lan-
çamento tributário possui fundamentação legal suficiente para permitir o 
conhecimento da acusação fiscal. 2. A situação de ativo não regular impõe 
o dever de recolher antecipadamente o icMS – diferencial de alíquotas, no 
ato da entrada das mercadorias em território paraense. 3. a apreensão de 
mercadorias serve à constituição de provas materiais e sua retenção ocorre 
em tempo suficiente para a devida caracterização da infração tributária. 4. 
Não compete aos Órgãos de Julgamento a apreciação de questionamentos 
relativos à validade da legislação tributária. 5. deixar de recolher icMS re-
lativo à operação com mercadoria oriunda de outra unidade da federação, 
destinada ao uso/consumo à integração ao ativo permanente do estabe-
lecimento, constitui infração tributária sujeita as cominações legais, inde-
pendente do recolhimento do imposto devido. 6. recurso conhecido e im-
provido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 28/01/2022. 
daTa do acÓrdÃo: 28/01/2022.
acÓrdÃo N. 8218 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 17254 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 182018510000111-0) coNSElHEiro rElaTor: EMÍlio car-
loS ViEira dE BarroS. EMENTa: icMS – difErENcial dE alÍQUoTaS 
aQUiSiÇÃo dE MErcadoria Para aTiVo fiXo. coNSTiTUcioNalidadE 
/ ValidadE da lEGiSlaÇÃo TriBUTária. PrEliMiNar rEJEiTada. 1.Não 
compete aos Órgãos de Julgamento a apreciação de questionamentos re-
lativos à validade e eficácia da legislação tributária. Preliminar rejeitada. 
Decisão unânime. 2. Não há que se falar em erro da Base de Cálculo uti-
lizada pela fiscalização quando esta foi calculada em conformidade com 
o art. 7º da lei nº 8.315/2015 que alterou a metodologia de cálculo do 
icMS diferencial de alíquota. 3. deixar de recolher icMS -diferencial de 
alíquota, relativo à operação com mercadoria, oriunda de outra Unidade da 
federação, destinada ao uso/consumo à integração ao ativo permanente 
do estabelecimento, constitui infração à legislação tributária e sujeita o 
contribuinte às cominações legais, independente do recolhimento do im-
posto. 4. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 27/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 28/01/2022.
acÓrdÃo N. 8217 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 17252 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 182018510000110-2) coNSElHEiro rElaTor: EMÍlio car-
loS ViEira dE BarroS. EMENTa: icMS – difErENcial dE alÍQUoTaS 
aQUiSiÇÃo dE MErcadoria Para aTiVo fiXo. coNSTiTUcioNalidadE 
/ ValidadE da lEGiSlaÇÃo TriBUTária. PrEliMiNar rEJEiTada. 1.Não 
compete aos Órgãos de Julgamento a apreciação de questionamentos re-
lativos à validade e eficácia da legislação tributária. Preliminar rejeitada. 
Decisão unânime. 2. Não há que se falar em erro da Base de Cálculo uti-
lizada pela fiscalização quando esta foi calculada em conformidade com 
o art. 7º da lei nº 8.315/2015 que alterou a metodologia de cálculo do 
icMS diferencial de alíquota. 3. deixar de recolher icMS -diferencial de 
alíquota, relativo à operação com mercadoria, oriunda de outra Unidade da 
federação, destinada ao uso/consumo à integração ao ativo permanente 
do estabelecimento, constitui infração à legislação tributária e sujeita o 
contribuinte às cominações legais, independente do recolhimento do im-
posto. 4. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 27/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 28/01/2022.
acÓrdÃo N. 8216 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 17250 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 182018510000112-9) coNSElHEiro rElaTor: EMÍlio car-
loS ViEira dE BarroS. EMENTa: icMS – difErENcial dE alÍQUoTaS 
aQUiSiÇÃo dE MErcadoria Para aTiVo fiXo. coNSTiTUcioNalidadE 
/ ValidadE da lEGiSlaÇÃo TriBUTária. PrEliMiNar rEJEiTada. 1.Não 
compete aos Órgãos de Julgamento a apreciação de questionamentos re-
lativos à validade e eficácia da legislação tributária. Preliminar rejeitada. 
Decisão unânime. 2. Não há que se falar em erro da Base de Cálculo uti-
lizada pela fiscalização quando esta foi calculada em conformidade com 
o art. 7º da lei nº 8.315/2015 que alterou a metodologia de cálculo do 
icMS diferencial de alíquota. 3. deixar de recolher icMS -diferencial de 
alíquota, relativo à operação com mercadoria, oriunda de outra Unidade da 
federação, destinada ao uso/consumo à integração ao ativo permanente 
do estabelecimento, constitui infração à legislação tributária e sujeita o 
contribuinte às cominações legais, independente do recolhimento do im-
posto. 4. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 27/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 28/01/2022.
acÓrdÃo N. 8182 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 17538 – dE ofÍcio (aiNf N. 
662018510000176-1). coNSElHEiro rElaTor: EMilio carloS ViEira 
dE BarroS. EMENTa: icMS – iMPorTaÇÃo dirETa - coNVÊNio N. 27/90 
(draWBacK). EXTraÇÃo dE MiNÉrio (ProdUTo PriMário). ProcESSo 
dE iNdUSTrialiZaÇÃo NÃo coNfiGUrado. falTa dE rEcolHiMENTo 
do icMS. 1. a atividade que extrai minérios, produtos primários não indus-
trializados, não se enquadra como processo de industrialização para efeito 
da aplicação do convênio coNfaZ icMS n. 27/90, o qual trata do regime 
draWBacK. 2. Não há que se considerar industrialização a extração de mi-
nério que, classificado como não tributado na Tabela de Incidência do Im-
posto sobre Produtos Industrializados, não alcança o tratamento suficiente 
para deixar de ser considerado produto primário. 3. deixar de recolher o 
ICMS relativo à operação de importação de mercadorias configura infração 
à legislação tributária sujeita à penalidade prevista na lei, independente-
mente do recolhimento do imposto devido. 4. recurso conhecido e provido. 
dEciSÃo: VoTo dE QUalidadE. Votos contrários: José Eduardo da Silva 
e Nilson Monteiro de azevedo pelo improvimento do recurso. JUlGado Na 
SESSÃo do dia: 17/12/2021. daTa do acÓrdÃo: 17/12/2021.

Protocolo: 755116

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

inexigibilidade Nº: 005/2022
data: 26.01.2022
Prazo: 36 (trinta e seis) meses
Valor Total Estimado anual: r$-915.299,00 (novecentos e quinze mil, du-
zentos e noventa e nove reais).
objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e de 
aconselhamento imparcial em tecnologia da informação na forma de assi-
naturas para acesso a bases de conhecimento, contendo pesquisas primá-
rias e interpretação de tendências bem como serviços complementares de 
apoio à consulta, interpretação e indicação das informações contidas nas 
referidas bases por 36 meses, podendo ser prorrogado até o limite máximo 
de cinco anos..
fundamento legal: art. 30, caput, e inciso ii, alínea “c” da lei nº 
13.303/2016.
contratado: GarTNEr do BraSil SErViÇoS dE PESQUiSa lTda
Endereço: a. Brigadeiro faria lima, 4300, Edifício fl corporate Building 8º andar
Bairro: itaim Bibi
cEP: 04.538-132 São Paulo/SP
Telefone: (11) 4349-6800
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello

Protocolo: 754996

.

.

oUtras MatÉrias
.

Nota de empenho da despesa: nº 007/2022
Valor: r$14.960,00 (quatorze mil, novecentos e sessenta reais);
data: 28.01.2022;
Vigência: 28.01.2022/27.02/2022;
objeto: aquisição de (005) unidades de condicionador de ar – Split 24.000 BTU’S.
PrEGÃo 0019/2021 – arP Nº 016/2021 - coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para aQUiSiÇÃo dE rEfriGEraÇÃo TiPo SPliT
contratado: P G liMa coM EirEli.
Endereço: alameda das Mangueiras nº 33 – ianetama – castanhal/Pa.
cEP:  68.745-000.
Telefone: (91) 3721-3037.
ordenador: ruth Pimentel Mello

Protocolo: 755032

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 128 de 24 de JaNeiro de 2022.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 
2022/86796.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora HEllEM Socorro ViEi-
ra SoUSa, matrícula nº. 54189024/1, Nutricionista, lotada na diretoria 
operacional, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da 
Portaria nº. 1.573/19.10.2017, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Pará n°. 33.486/26.10.2017, correspondente ao Triênio de 25.02.2014 a 
24.02.2017, no período de 03.03.2022 a 01.04.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 28.01.2022.
Simone Gabbay do Nascimento
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em exercício.
Portaria Nº. 143 de 26 de JaNeiro de 2022.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2022/30574
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, ao 
servidor diNoEl coSTa MENdES, matrícula nº. 57194086-1, ocupante do 
cargo de agente administrativo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lo-
tado no Departamento de Vigilância Sanitária, 02 (dois) meses de Licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 17/03/2014 a 16/03/2017.
aUToriZar que ao servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 31/01/2022 a 31/03/2022, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 28.01.2022.
Simone Gabbay do Nascimento
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde- Em exercício.
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Portaria Nº. 144 de 26 de JaNeiro de 2022.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no 
doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 2022/30574
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, ao 
servidor diNoEl coSTa MENdES, matrícula nº. 57194086-1, ocupante do 
cargo de agente administrativo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lo-
tado no Departamento de Vigilância Sanitária, 02 (dois) meses de Licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 17/03/2017 a 16/03/2020.
aUToriZar que ao servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01/04/2022 a 30/05/2022, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 28.01.2022.
Simone Gabbay do Nascimento
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde- Em exercício.
Portaria Nº. 127 de 19 de JaNeiro de 2022.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2022/27875.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora alciaNa BarrETo dE araUJo, matrícula nº. 6120237/1, agen-
te de Saúde, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no Núcleo de 
informação em Saúde, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 04.04.2013 a 03.04.2016.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 14.03.2022 a 12.04.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 28.01.2021.
Simone Gabbay do Nascimento
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em exercício.
Portaria Nº 135 de 25 de JaNeiro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2022/80210.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidor JoÃo BaTiSTa NETo, matrícula nº. 115509/1, cargo de agente de 
Saúde, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado na diretoria de Gestão 
do Trabalho e da Educação na Saúde, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 31.05.2003 a 30.05.2006.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 17.01.2022 a 17.03.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 28.01.2022.
Simone Gabbay do Nascimento
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em exercício.
Portaria Nº 136 de 25 de JaNeiro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2022/80210.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidor JoÃo BaTiSTa NETo, matrícula nº. 115509/1, cargo de agente de 
Saúde, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado na diretoria de Gestão 
do Trabalho e da Educação na Saúde, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 31.05.2006 a 30.05.2009.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 18.03.2022 a 16.05.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 28.01.2022.
Simone Gabbay do Nascimento
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em exercício.
Portaria Nº 137 de 25 de JaNeiro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2022/80210.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidor JoÃo BaTiSTa NETo, matrícula nº. 115509/1, cargo de agente de 
Saúde, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado na diretoria de Gestão 
do Trabalho e da Educação na Saúde, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 31.05.2009 a 30.05.2012.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 17.05.2022 a 15.07.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 28.01.2022.
Simone Gabbay do Nascimento
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em exercício.
Portaria Nº 138 de 25 de JaNeiro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2022/80210.

rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidor JoÃo BaTiSTa NETo, matrícula nº. 115509/1, cargo de agente de 
Saúde, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado na diretoria de Gestão 
do Trabalho e da Educação na Saúde, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 31.05.2012 a 30.05.2015.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 16.07.2022 a 13.09.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 28.01.2022.
Simone Gabbay do Nascimento
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em exercício.
Portaria Nº 139 de 25 de JaNeiro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2022/80210.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidor JoÃo BaTiSTa NETo, matrícula nº. 115509/1, cargo de agente de 
Saúde, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado na diretoria de Gestão 
do Trabalho e da Educação na Saúde, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 31.05.2015 a 30.05.2018.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 14.09.2022 a 12.11.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 28.01.2022.
Simone Gabbay do Nascimento
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em exercício.
Portaria Nº. 150 de 26 de JaNeiro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo PaE nº. 
2022/60907.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora fáBia VEloSo 
MoNTEiro, matrícula nº. 57195822/1, cargo de agente de Portaria, regime 
jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no departamento de finanças, goze 
de licença Prêmio, que lhe foi por meio da PorTaria Nº 920/27.07.2020, 
publicada no doE nº 34.295/29.07.2020 correspondente ao Triênio de 
10.03.2011 a 09.03.2014, no período de 16.03.2022 a 14.04.2022, no 
total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 28.01.2022.
Simone Gabbay do Nascimento
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em exercício.
Portaria Nº. 151 de 27 de JaNeiro de 2022.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2022/39056.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora Maria do PErPETUo Socorro XaViEr doS SaNToS, matrícula 
nº. 5147166/3, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Publica, regime 
Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na diretoria de administração e fi-
nanças, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 
06/08/2015 a 05/08/2018.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 03/03/2022 a 01/04/2022, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 28.01.2022.
Simone Gabbay do Nascimento
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde - Em exercício.

Protocolo: 754870

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria coLetiVa Nº 155 de 28 de JaNeiro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde, aos servidores abaixo re-
lacionados;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

115355/1 Maria TEiXEira dE SoUZa TEcNico dE laBo-
raTorio

08/11/2021 a 
12/11/2021

85082 – 
23/01/2022

5763410/2 MicHEliNE caValcaNTE raMoS aSSiSTENTE Social 17/11/2021 a 
23/11/2021

85067 – 
23/01/2022

5763410/3 MicHEliNE caValcaNTE raMoS aSSiSTENTE Social 17/11/2021 a 
23/11/2021

85067 – 
23/01/2022

726761/1 Joao aNToNio doS SaNToS filHo TEcNico dE laBo-
raTorio

17/11/2021 a 
30/11/2021

85209 – 
25/01/2022

727067/1 EUNicE fErrEira doS SaNToS TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

15/10/2021 a 
24/10/2021

1769/2021 – 
16/11/2021
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57198241/1 GErSilENE da coSTa E SilVa aGENTE dE PorTaria 16/12/2021 a 
15/03/2022

84453 – 
05/01/2022

54194148/1 iraci BriTo da SilVa aGENTE dE PorTaria 05/12/2021 a 
04/03/2022

84461 – 
05/01/2022

55586175/1 KarEN TiciaNa SalGado MarTiNS aGENTE dE PorTaria 19/11/2021 a 
17/01/2022

84008 – 
27/12/2021

57193879/1 Maria daS GracaS MElo fUrTado 
filHa

aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

22/12/2021 a 
19/02/2022

84689 – 
13/01/2022

5858828/2 MoNica cardoSo da crUZ NoroNHa fiSioTEraPEUTa 18/06/2020 a 
18/06/2020

66271 – 
25/10/2021

5900988/1 aNToNio da SilVa rodriGUES TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

14/10/2021 a 
21/10/2021

536/2021 – 
09/11/2021

57191586/2 aMaNda caSTro dE aZEVEdo coElHo TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

11/11/2021 a 
19/11/2021

582/2021 – 
26/11/2021

73504326/1 aNToNia laUrido PaZ TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

09/12/2021 a 
17/12/2021

625/2021 – 
14/12/2021

57234874/1 carla BicalHo dE oliVEira ENfErMEiro 08/11/2021 a 
11/11/2021

1772/2021 – 
25/11/2021

57201183/2 GErlaNd alVES doS SaNToS aGENTE dE arTES 
PraTicaS

03/11/2021 a 
01/01/2022

1764/2021 – 
11/11/2021

5905724/1 HEloiSa HElENa SoarES colarES dE 
carValHo ENfErMEiro 25/10/2021 a 

31/10/2021
568/2021 – 
23/11/2021

57194900/1 JoSiaNE carValHo florENZaNo farMacÊUTico 
BioQUÍMico

08/11/2021 a 
12/11/2021

570/2021 – 
23/11/2021

5897529/1 JoSE diViNo doS SaNToS aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

18/11/2021 a 
15/02/2022

318386/2021 – 
29/11/2021

5900952/1 Marcia ESTEVES NUNES TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

09/12/2021 a 
15/12/2021

627/2021 – 
14/12/2021

5892308/1 Maria WaNdErlY diaS dE SoUSa aGENTE dE PorTaria 30/11/2021 a 
06/12/2021

318395/2021 – 
06/12/2021

5266475/2 oliValdo JoSE araGao ValENTE aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

01/11/2021 a 
29/01/2022

68/2021 – 
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 28/01/2022.
Simone Gabbay do Nascimento
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em exercício.
Portaria coLetiVa Nº 156 de 28 de JaNeiro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde - Prorrogação, aos servido-
res abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

5218691/1 ElZa carValHo dE caSTro aSSiSTENTE Social 10/11/2021 a 
08/01/2022

84343 – 
03/01/2022

54194779/1 fraNciSca EdiNETE VEraS SaraiVa aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

17/12/2021 a 
14/02/2022

84460 – 
05/01/2022

5900961/1 Marco aNToNio MarQUES doS 
SaNToS ESTaTÍSTico 28/11/2021 a 

25/02/2022
84454 – 

05/01/2022

87459/1 Maria EMilia doS rEiS cardoSo aGENTE dE SaÚdE 15/12/2021 a 
14/03/2022

84483 – 
05/01/2022

725510/1 Maria fraNciNETE liMa do NaS-
ciMENTo aGENTE dE SaÚdE 29/11/2021 a 

26/02/2022
84350 – 

04/01/2022

5088160/1 Maria ilZa rodriGUES dE SoUSa aGENTE dE SaÚdE 12/12/2021 a 
11/03/2022

84348 – 
04/01/2022

5167418/1 aNa lUcia do carMo rodriGUES daTiloGrafo 21/10/2021 a 
18/01/2022

84000 – 
27/12/2021

725463/1 EliaNa MarTiNS doS SaNToS aGENTE dE SaÚdE 22/11/2021 a 
05/01/2022

82975 – 
03/12/2021

92150/1 Graca MaciEl Bol ENfErMEiro 28/08/2021 a 
31/10/2021

82854 – 
01/12/2021

54190766/1 laUriENE araUJo dE oliVEira aSSiSTENTE Social 29/10/2021 a 
27/12/2021

82776 – 
29/11/2021

5913089/1 raiMUNdo SaNTaNa dE carValHo aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

16/11/2021 a 
15/12/2021

82852 – 
01/12/2021

73504341/1 aNa lUcia BarBoSa liMa aGENTE dE arTES 
PraTicaS

30/11/2021 a 
29/01/2022

584/2021 – 
26/11/2021

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 28/01/2022.
Simone Gabbay do Nascimento
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em exercício.

Protocolo: 755040

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 078/sesPa/2021
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à ma-
téria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo 
prosseguimento dos autos para as próximas fases, HoMoloGo o PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 078/SESPa/2021, no valor total de r$ 77.090,32 (SETEN-
Ta E SETE Mil, NoVENTa rEaiS E TriNTa E doiS cENTaVoS).
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo E MaTErial PErMaNENTE HoSPi-
Talar Para a UNidadE MiSTa dE PacaJá (cNES -2616211) E UNidadE 
MiSTa dE cacHoEira do arari, coM rEcUrSoS da EMENda Parla-
MENTar Nº 31880003, coNforME coNdiÇÕES, QUaNTidadES E EXi-
GÊNciaS ESTaBElEcidaS NESTE EdiTal E SEUS aNEXoS.
eMPresa(s) VeNcedora(s):
1. iNTErToN coMErcio E iMPorTacao lTda, cNPJ Nº 00.968.806/0001-
78 , foi a vencedora dos itens: 07 e 12, pelo critério de menor preço por 
item, no total de r$ 4.305,00;
2. SaNTa TErEZiNHa coMErcio dE MoVEiS EirEli, cNPJ Nº 
04.063.503/0001-67, foi a vencedora dos itens: 10, 14 e 17, pelo critério 
de menor preço por item, no total de r$ 32.269,92;
3. f cardoSo E cia lTda, cNPJ Nº 04.949.905/0001-63, foi a vencedora 
dos itens 02, 04, 05, 08, 16, pelo critério de menor preço por item, no total 
de r$ 19.175,40.
4. V. S. coSTa & cia lTda, cNPJ Nº 05.286.960/0001-83, foi a vencedora dos 
itens 01, 09, pelo critério de menor preço por item, no total de r$ 8.400,00.
5. TH coMErcio dE MoVEiS EirEli, cNPJ Nº 30.317.183/0001-34, foi a 
vencedora dos itens 18, 19, pelo critério de menor preço por item, no total 
de r$ 12.940,00.
Valor ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 078/SESPa/2021: r$ 77.090,32 
(SETENTa E SETE Mil, NoVENTa rEaiS E TriNTa E doiS cENTaVoS).
Belém (Pa), 25 de janeiro de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa

Protocolo: 754897
terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP
Nº 053/sesPa/2021
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo pros-
seguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico SrP nº 053/SESPa/2021, no 
valor total de r$ 286.275,00 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e 
setenta e cinco reais).
oBJETo: registro de Preços para eventual e futura aquisição de medica-
mentos de saúde mental, para atender aos pacientes da Superintendên-
cia do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSiPE), por um período 
de 12 (doze) mesespara o Hospital Municipal de Benevides, com recursos 
oriundos da Emenda Parlamentar nº 31880003.
eMPresas VeNcedoras:
1. f cardoSo E cia lTda, cNPJ Nº 04.949.905/0001-63, foi a vencedo-
ra dos itens 03, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 20  pelo critério de 
menor preço, no valor total de r$ 161.485,00 (cento e sessenta e um mil, 
quatrocentos e oitenta e cinco reais).
2. criSTalfarMa coMÉrcio rEPrESENTaÇÃo iMPorTaÇÃo E EXPorTa-
ÇÃo lTda, cNPJ Nº 05.003.408/0001-30, foi a vencedora dos itens 09, 10 
e 19,  pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 79.980,00 (setenta 
e nove mil, novecentos e oitenta reais).
3. coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES Prado lTda, cNPJ Nº 05.049.432/0001-
00, foi a vencedora do item 15,  pelo critério de menor preço, no valor total 
de r$ 9.720,00 (nove mil, setecentos e vinte reais).
4. ciENTÍfica MÉdica HoSPiTalar lTda, cNPJ Nº 07.847.837/0001-10, 
foi a vencedora do item 08,  pelo critério de menor preço, no valor total de 
r$ 16.200,00 (dezesseis mil, duzentos reais).
5. UNi HoSPiTalar cEará lTda, cNPJ Nº 21.595.464/0001-68, foi a ven-
cedora dos itens 01, 02 e 04,  pelo critério de menor preço, no valor total 
de r$ 18.890,00 (dezoito mil, oitocentos e noventa reais).
Valor total do Pregão Eletrônico SrP nº 053/SESPa/2021: r$ 286.275,00 
(duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais).
Belém (Pa),  27 de janeiro de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa

Protocolo: 754985
terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico
Nº 103/sesPa/2021
 considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à ma-
téria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo 
prosseguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico nº 103/SESPa/2021, no 
valor total de r$ 26.739,99 (vinte e seis mil, setecentos e trinta e nove 
reais e noventa e nove centavos).
oBJETo: aquisição de equipamentos hospitalares, materiais permanentes 
e materiais de consumo para o Hospital Municipal de Benevides, com re-
cursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 31880003.
eMPresas VeNcedoras:
1. W TEdESco rEfriGEraÇÃo EirEli, cNPJ Nº 11.888.791/0001-54, foi 
a vencedora do item 01,  pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 
1.200,00 (um mil e duzentos reais).
2. 3S ViSioN HoSPiTalar - coMErcio aTacadiSTa dE ProdUToS HoS-
PiTalarES E EQUiPaMENToS lTda, cNPJ Nº 37.581.390/0001-40, foi a 
vencedora do item 02,  pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 
20.865,00 (vinte mil, oitocentos e sessenta e cinco reais).
3. diSTriBUidora flaMEd HoSPiTalar EirEli, cNPJ Nº 
20.121.311/0001-16, foi a vencedora do item 06,  pelo critério de menor 
preço, no valor total de r$ 3.000,00 (três mil reais).
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4. aMaZoN MEdical carE EirEli, cNPJ Nº 29.187.032/0001-20, foi a 
vencedora do item 09,  pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 
1.674,99 (um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e nove 
centavos).
Valor total do Pregão Eletrônico nº 103/SESPa/2021: r$ 26.739,99 (vinte 
e seis mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos).
Belém (Pa), 27 de janeiro de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa

Protocolo: 754997

.

.

FÉrias
.

Portaria N.º 159 de 28 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,
r E S o l V E:
coNcEdEr 15(quinze) dias de férias regulamentares a servidora Si-
MoNY do Socorro dE VilHENa GUiMarÃES, identidade funcional nº 
5878063/4, cargo de MÉdico VETEriNario, lotada no departamento de 
controle de Endemias, no período de 01 de fevereiro de 2022 a 15 de fe-
vereiro de 2022, referente ao período aquisitivo de 22 de outubro de 2020 
a 21 de outubro de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 28.01.2022.
Simone Gabbay do Nascimento
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde-em exercício

Protocolo: 755052

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 119 de 20 de JaNeiro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 050/ 17.01.2006, publicado 
no doE nº. 030.605 de 19.01.2006 e considerando o teor do processo nº. 
2021/170597.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo as Portarias nº 627 e nº 628 de 11.05.2021, publi-
cadas no doE nº 34.588 de 19.05.2021, que concedeu licença Prêmio, 
no período de 28.11.2021 a 27.03.2022 da servidora aNa Maria liMa 
do carMo, matrícula nº. 112380/1, farmacêutico, lotada na divisão de 
controle de doenças Transmissíveis.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 28.01.2022.
Simone Gabbay do Nascimento
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em exercício.

Protocolo: 754872

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria coLetiVa Nº 154 de 28 de JaNeiro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de;
rESolVE:
coNcEdEr, licença assistência, aos servidores abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

57216489/2 ilMa criSTiNa da SilVa NaS-
ciMENTo MaQUEiro 22/10/2021 até 

20/12/2021
318357/2021 – 

25/10/2021

92550/1 SUElY PENHa BarBoSa ENfErMEiro 30/11/2021 até 
30/12/2021

580/21 – 
29/11/2021

5900948/1 THaMMY SHEYla SoUSa SalGado TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

03/11/2021 até 
22/11/2021

571/2021 – 
23/11/2021

5901109/1 VaNia dE aGUiar PErEira TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

08/11/2021 até 
07/02/2022

586/21 – 
29/11/2021

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 28/01/2022.
Simone Gabbay do Nascimento
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em exercício.

Protocolo: 755043

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

errata
.

errata Nº 01 do editaL de aBertUra Nº 001/2022 de 26 de 
JaNeiro de 2022 do cUrso de atUaLiZaÇÃo eM teraPias Me-
dicaMeNtosas Na odoNtoLoGia
a Escola Técnica do Sistema Único de Saúde do Pará “ dr. Manuel ayres” 
- ETSUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, TorNaM PÚBlica a rEa-
liZaÇÃo do curso de atualização em Terapias Medicamentosas na odon-
tologia no Edital Nº 001/2022 de 26 de janeiro de 2022, nos termos que 
se seguem:
1 – onde se lê:
 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.
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;
anexo i: diSTriBUiÇÃo daS VaGaS - local de realização Horário: 17 às 21h
* Em caso de não preenchimento de vagas a ETSUS, poderá absolver de-
manda social espontânea.
Leia-se:
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 16h às 22h, conforme anexo i.
4.3 o período das inscrições ocorrerá a partir de 08:00h do dia 27 de ja-
neiro até às 17:00h do dia 04 de março de 2022;
anexo i: diSTriBUiÇÃo daS VaGaS - local de realização Horário: 16 às 22h
* Em caso de não preenchimento de vagas a ETSUS, poderá absorver de-
manda social espontânea.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 28 de janeiro de 2022.
Elizeth do Socorro da Silva Braga
diretora da ETSUS/Pa

Protocolo: 755089
errata Nº 02 do editaL de aBertUra Nº002/2022 de 26 de 
JaNeiro de 2022 do cUrso FUNdaMeNtos de odoNtoLoGia 
HosPitaLar e iNteNsiVa
a Escola Técnica do Sistema Único de Saúde do Pará “ dr. Manuel ayres” 
- ETSUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, TorNaM PÚBlica a rEali-
ZaÇÃo do curso  fundamentos de odontologia Hospitalar e intensiva no 
Edital Nº 002/2022 de 26 de janeiro de 2022, nos termos que se seguem:
onde se lê:
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.
2.1 o curso fundamentos de odontologia Hospitalar e intensiva, tem car-
ga horária de 40 horas, sendo 30h de teoria, 10h de prática;
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;
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;
anexo i: diSTriBUiÇÃo daS VaGaS - local de realização Horário: 17 às 21h
* Em caso de não preenchimento de vagas a ETSUS, poderá absolver de-
manda social espontânea.
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 disponibilidade 
para participar do curso fundamentos de odontologia Hospitalar e inten-
siva com liberação para cumprir a carga horária de 30 horas semanais.
Leia-se:
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 região Metropolitana i do Estado do Pará.
2.1 o curso fundamentos de odontologia Hospitalar e intensiva, tem car-
ga horária de 40 horas, sendo teoria 25h, prática 05h e atividades de 
dispersão 10h.
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 16h às 22h, 
conforme anexo i;
4.3 o período das inscrições ocorrerá a partir de 08:00h do dia 27 de janeiro 
até as 17:00h do dia 11 de fevereiro de 2022;
anexo i: diSTriBUiÇÃo daS VaGaS - local de realização Horário: 16 às 22h
* Em caso de não preenchimento de vagas a ETSUS, poderá absorver de-
manda social espontânea.
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 disponibilidade 
para participar do curso fundamentos de odontologia Hospitalar e inten-
siva com liberação para cumprir a carga horária de 40 horas semanais, 
sendo teoria 25h, prática 05h e atividades de dispersão 10h.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 28 de janeiro de 2022.
Elizeth do Socorro da Silva Braga
diretora da ETSUS/Pa

Protocolo: 755090
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

coNtrato
.

coNtrato
contrato: 05/2021
Processo n°: 2021/782973
Classificação do Objeto: Prestação de Serviço
objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento de gás 
tipo GlP, botijão de 13kg.
Quantidade mensal: 02 (dois botijões)
responsável pelo acompanhamento: raimunda rocha ferreira
cargo: agente de artes Práticas
Valor Total: r$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais)
Vigência: 28/01/2022 a 28/01/2023
orÇaMENTo
Projeto atividade: 4120008338c
fonte de recurso: 010300000
Elemento de despesa: 3390-30
coNTraTada: r M BaNdEira EirEli
cNPJ: 24.648.824/0001-30
Endereço: MaTriZ - rua acre/SN/Planalto- curionópolis/Pa.
coNTraTaNTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa-11º crS
cNPJ: 05.054.929/0001-17
Endereço: Br 230 Km 05,  Bairro Nova Marabá, Marabá/ Pará.
ORDENADORA: Irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 754959

.

.

oUtras MatÉrias
.

secretaria de estado de saÚde PÚBLica
11º ceNtro reGioNaL de saÚde

coMissÃo iNterGestores reGioNaL-cir caraJÁs
resoLUÇÃo cir caraJÁs Nº 029 de 14 de deZeMBro de 2021
a comissão intergestores regionais – cir carajás, no uso de suas atribui-
ções legais e,
coNSidEraNdo a lei 12.466, de 24 de agosto de 2011 que acrescenta os 
arts. 14-a e 14-B à lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências”.
coNSidEraNdo o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regu-
lamenta a lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, 
a assistência à saúde e a articulação interfederativa;
CONSIDERANDO que as Comissões Intergestores são instâncias de pactu-
ação consensual entre os entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS bem como referências para as transferências 
de recursos entre os entes federativos;
coNSidEraNdo a lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre 
a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental;
coNSidEraNdo o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regula-
menta a lei nº 8080/1990;
coNSidEraNdo o decreto nº 7.179, de 20 de maio de 2010, que institui o 
Plano integrado de Enfrentamento ao crack e outras drogas, cria o comitê 
Gestor e dá outras providências;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 2.197/GM/MS, de 14 de outubro de 2004, 
que redefine e amplia a atenção integral para usuários de álcool e outras 
drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 1.190/GM/MS, de 4 de junho de 2009, 
que institui o Plano Emergencial de ampliação do acesso ao Tratamento e 
Prevenção em álcool e outras drogas no Sistema Único de Saúde - SUS e 
define suas diretrizes gerais, ações e metas;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 4.279/GM/MS, de 30 de dezembro de 
2010, que estabelece diretrizes para a organização da rede de atenção à 
Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde;
coNSidEraNdo a Política Nacional de Humanização (PNH);
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 3088/GM/MS, de 23 de dezembro de 
2011, que institui a rede de atenção Psicossocial para atenção às pessoas 
com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do 
uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde;
coNSidEraNdo a necessidade da oferta de suporte hospitalar estratégico 
para a rede de atenção Psicossocial e para a rede de atenção às Urgências;
coNSidEraNdo os agravos relacionados à saúde mental trazidos com a 
Pandemia do coronavírus no Brasil nos anos de 2020 e 2021;
CONSIDERANDO o déficit na região de Carajás, no Estado do Pará, de lei-
tos hospitalares para o manejo de crises e surtos relacionados a transtor-
nos mentais e em decorrência do uso prejudicial de álcool e outras drogas.
coNSidEraNdo o consensuado na 11ª reunião ordinária realizada no dia 
14 de dezembro de 2021 na cidade de Marabá/Pará;
resolve:
art. 1º  aprovar a pactuação, entre os municípios de Parauapebas, canaã 
dos carajás, Eldorado do carajás e curionópolis, de 08 leitos psicossociais, 
nomeados “clínica Psicossocial Nise da Silveira”, instalados no Hospital Ge-
ral de Parauapebas “Manoel Evaldo Benevides”.

art. 2º a pactuação se dará mediante a realização de formação em manejo 
de crise com a rede de cada município e com a implantação de protocolo 
específico de regulação.
art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
Irlândia da Silva Galvão Valmir Silva Moura
Presidente da cir Secretário Municipal de Saúde de Marabá

Protocolo: 755131

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 015 de 28 de Janeiro de 2022
Nome: Manoel da Paz ribeiro dos Santos.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505060.
cPf: 260.470.632-68.
Período: 31.01 a 05.02.2022
Nº de diárias: 5,5 (cinco e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: São felix do Xingu.
Objetivo: Conduzir técnicos da Vigilância em Saúde.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - diretora do 12º crS 
/ SESPa - PorTaria Nº 1700/23.11.2021.

Protocolo: 754933
Portaria Nº 014 de 28 de Janeiro de 2022
Nome: José ivanaldo Sales da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504825.
cPf: 146.608.142-20.
Período: 30.01 a 04.02.2022.
Nº de diárias: 5,5 (cinco e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: cumaru do Norte.
objetivo: conduzir técnicos da divisão Técnica.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - diretora do 12º crS 
/ SESPa - PorTaria Nº 1700/23.11.2021.

Protocolo: 754932

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 097/2022–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:
designar o servidor desta autarquia JoSÉ MaUrÍcio GoNÇalVES GoN-
ÇalVES – Matrícula nº 5722738/1 - chefe da divisão de Manutenção, e 
no seu impedimento o servidor BrUNo cordEiro GaBY – Matrícula nº 
57229931/1, ambos administradores lotados na divisão de Manutenção 
do HOL, para a função de fiscais do Contrato Administrativo nº 013/2022-
HOL, firmado com a empresa ANDRADE ALCANTARA COMERCIO DE GENE-
roS aliMENTicioS lTda, cujo objeto é a aquisições de materiais elétri-
cos. Processo nº 2021/1039372
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ.

Protocolo: 754992

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 013/2022-HoL
objeto: aquisições de Materiais ElÉTricoS.
Valor Global: r$ 30.988,80 (trinta mil e novecentos e oitenta e oito reais 
e oitenta centavos).
data assinatura: 20/01/2022
Vigência: 20/01/2022 a 19/01/2023.
Pregão nº 181/2021- Processo nº 2021/1039372
orçamento: 10.302.1507.8880. 339030 fonte: 0103/0269
contratado: aNdradE alcaNTara coMErcio dE GENEroS aliMENTi-
cioS lTda, com sede no conjunto Guajara i, Travessa WE 63, Nº 1281 
(aNEXo a) – cEP: 67.143-390 – Bairro: coQUEiro – ananideua/Pa, 
foNE/faX: (91) 98603-3160 / (91) 98544-9024, E Mail: mamedecasae-
construcao@hotmail.com, inscrita no cNPJ sob o nº 27.934.956/0001-17.
diretor Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 754990
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aViso de LicitaÇÃo
.

AVISO DE LICITAÇÃO - Republicação
Pregão eletrônico N°016/2022 – HoL
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de SErViÇoS 
dE SUBSTiTUiÇÃo dE coBErTUra, adEQUaÇÃo E EXEcUÇÃo de iMPEr-
MEaBiliZaÇÃo dE calHaS E laJES, com fornecimento de material e mão 
de obra nos prédios do HoSPiTal oPHir loYola
data da abertura: 10/02/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 28 de janeiro de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 754836

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 003/2021-HoL - Pae
data de Homologação: 27/01/2022
Empresas contratadas: MaSTErMEdic coMÉrcio dE ProdUToS MÉdi-
coS HoSPiTalarES lTda
Valor Total: r$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos).
objeto: aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais – oPME da pa-
ciente Wellita dos Santos Silva, 180 (cento e oitenta) dias.
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei n° 8.666/93
Processo nº 2021/1412790
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 foNTE: 0103/0269 ElEMENTo 
dE dESP: 3390.30
ordenador responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 755112

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 003/2022-HoL
o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo nº 053/2021, em fa-
vor da empresa, MaSTErMEdic coMÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS HoS-
PiTalarES lTda, para contratação de empresa especializada, em caráter 
emergencial, para aquisição de oPME’S, para atender a paciente e Wellita 
dos Santos Silva, para o período de 180 (cento e oitenta) dias.
Valor Total: r$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais).
com fundamento no art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93. Processo nº 
2021/1412790
Belém, 27 de janeiro de 2022.
ordenador responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 755129

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 186/2021 - irP
Processo nº 2021/1019632
objeto: aquisição de aParElHo dE ElETrocardiÓGrafo.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
MTB TEcNoloGia lTda – EPP
Valor Total da licitação: r$ 51.600,00
Belém, 07 de Janeiro de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 754979

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 116/2022 - GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/1381590 de 
03/12/2021.
rESolVE:
i - rEVoGar, a partir de 17/01/2022 os termos da PorTaria Nº 623/2017 
– GAB/DG/HOL de 14/07/2017, que concedeu Gratificação de Tempo 
integral – GTi, a servidora JoSENildE da Graca coSTa rodriGUES,  
auxiliar de Enfermagem, matrícula n° 5636353/1.
II - CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 25/01/2022, 
de acordo com a legislação Vigente, no percentual de 50% sobre o salário 
- base, ao servidor JoSE NilToN liMa da SilVa, agente administrativo, 
matrícula n° 57227342/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol.
Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério da 
direção deste Hospital e não se incorporará para nenhum efeito à remune-
ração ou provento do(a) servidor(a).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 28 de janeiro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 755146

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 064/2022/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1086719
rESolVE:
dESiGNar o servidor Sra. SiMoNE da SilVa fErNaNdES, Enfermeira 
Generalista, matricula – 573.779/6, lotada na Gerência de cirúrgia Pe-
diatrica -GciP/dTaS. os contatos serão realizados através do telefone 
(91) 4009-2205 e do email: Simone.fernandes@santacasa.pa.gov.br, para 
exercer o encargo de fiscal do contrato nº 010/2022/fScMP, oriundo do 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº075/2021/FSCMP, firmado entre a FUNDAÇÂO 
SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará-fScMP e a empresa KSS co-
MErcio E iNdÚSTria dE EQUiPaMENToS MÉdico lTda, cNPJ/Mf sob 
o n.º 79.805.263/0001-28, cujo o objeto é a aquisição de equipamentos 
médico-hospitalares (foco cirúrgico com camera).
dESiGNar o servidor raPHaEl dE carValHo doS SaNToS rodriGUES, 
assistente administrativo, matrícula Nº 57234003/1, lotado na Gerência 
de Estrutura física funcional e Patrimônio–GEff, Telefone: (91) 4009- 
2305, email: raphael.rodrigues@santacasa.pa.gov.br, para, na ausência 
do titular, exercer o encargo de fiscal substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 28 de janeiro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 754881
Portaria Nº 065/2022/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1315932
rESolVE:
dESiGNar o servidor Sra. cYNTHia Mara BriTo liNS PErEira, médica, 
c.P.f.: 487.380.182- 68, lotada na diretoria Técnica assistencial - dTaS. 
os contatos serão realizados através do telefone (91) 4009- 2290 e dos 
e-mails dtassantacasa@gmail.com ou cmblins@gmail.com, para exercer o 
encargo de fiscal do contrato nº 011/2022/fScMP, oriundo do PrEGÃo 
ELETRÔNICO Nº 096/2021/FSCMP, firmado entre a FUNDAÇÂO SANTA 
caSa dE MiSEricÓrdia do Pará-fScMP e a empresa cirUBEl coMÉr-
cio E rEPrESENTaÇÕES dE ProdUToS MÉdicoS E HoSPiTalar EirE-
li, cNPJ/Mf sob o nº 05.323.167/0001-07, cujo o objeto é a aquisição 
de equipamentos médicos hospitalares, para atender o projeto aMBiMaMa.
dESiGNar o servidor MarcElo araÚJo MiraNda, coordenador de Equi-
pamentos, matrícula Nº 5854075-1/2, lotado na Gerência de Estrutura 
física funcional e Patrimônio-GEff, Telefone: (91) 4009-2305, email: mar-
celo.miranda@santacasa.pa.gov.br, para, na ausência do titular, exercer o 
encargo de fiscal substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 28 de janeiro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 754883
Portaria Nº 066/2022/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1315932
rESolVE:
dESiGNar o servidor Sra. cYNTHia Mara BriTo liNS PErEira, médica, 
c.P.f.: 487.380.182- 68, lotada na diretoria Técnica assistencial - dTaS. 
os contatos serão realizados através do telefone (91) 4009- 2290 e dos 
e-mails dtassantacasa@gmail.com ou cmblins@gmail.com, para exercer o 
encargo de fiscal do contrato nº 012/2022/fScMP, oriundo do PrEGÃo 
ELETRÔNICO Nº 096/2021/FSCMP, firmado entre a FUNDAÇÂO SANTA 
caSa dE MiSEricÓrdia do Pará-fScMP e a empresa orioN coMErcio 
dE arTiGoS MEdicoS lTda, cNPJ/Mf sob o nº 04.956.527/0001-45, cujo 
o objeto é a aquisição de equipamentos médicos hospitalares, para aten-
der o projeto aMBiMaMa.
dESiGNar o servidor MarcElo araÚJo MiraNda, coordenador de Equi-
pamentos, matrícula Nº 5854075-1/2, lotado na Gerência de Estrutura 
física funcional e Patrimônio-GEff, Telefone: (91) 4009-2305, email: mar-
celo.miranda@santacasa.pa.gov.br, para, na ausência do titular, exercer o 
encargo de fiscal substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 28 de janeiro de 2022.
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 754884



22  diário oficial Nº 34.848 Segunda-feira, 31 DE JANEIRO DE 2022

Portaria Nº 067/2022/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1315932
rESolVE:
dESiGNar o servidor Sra. cYNTHia Mara BriTo liNS PErEira, médica, 
c.P.f.: 487.380.182- 68, lotada na diretoria Técnica assistencial - dTaS. 
os contatos serão realizados através do telefone (91) 4009- 2290 e dos 
e-mails dtassantacasa@gmail.com ou cmblins@gmail.com, para exercer o 
encargo de fiscal do contrato nº 013/2022/fScMP, oriundo do PrEGÃo 
ELETRÔNICO Nº 096/2021/FSCMP, firmado entre a FUNDAÇÂO SANTA 
caSa dE MiSEricÓrdia do Pará-fScMP e a empresa EUroPa MÉdico 
SErVicE lTda EPP, cNPJ/Mf sob o nº 00.118.694/0001-66, cujo o objeto 
é a aquisição de equipamentos médicos hospitalares, para atender o pro-
jeto aMBiMaMa.
dESiGNar o servidor MarcElo araÚJo MiraNda, coordenador de Equi-
pamentos, matrícula Nº 5854075-1/2, lotado na Gerência de Estrutura 
física funcional e Patrimônio-GEff, Telefone: (91) 4009-2305, email: mar-
celo.miranda@santacasa.pa.gov.br, para, na ausência do titular, exercer o 
encargo de fiscal substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 28 de janeiro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 754885
Portaria Nº 068/2022/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1315932
rESolVE:
dESiGNar o servidor Sra. cYNTHia Mara BriTo liNS PErEira, médica, 
c.P.f.: 487.380.182- 68, lotada na diretoria Técnica assistencial - dTaS. 
os contatos serão realizados através do telefone (91) 4009- 2290 e dos 
e-mails dtassantacasa@gmail.com ou cmblins@gmail.com, para exercer o 
encargo de fiscal do contrato nº 014/2022/fScMP, oriundo do PrEGÃo 
ELETRÔNICO Nº 096/2021/FSCMP, firmado entre a FUNDAÇÂO SANTA 
caSa dE MiSEricÓrdia do Pará-fScMP e a empresa rUSSEr BraSil 
EirEli, cNPJ/Mf sob o nº 05.454.389/0001-69, cujo o objeto é a aquisi-
ção de equipamentos médicos hospitalares, para atender o projeto aM-
BiMaMa.
dESiGNar o servidor MarcElo araÚJo MiraNda, coordenador de Equi-
pamentos, matrícula Nº 5854075-1/2, lotado na Gerência de Estrutura 
física funcional e Patrimônio-GEff, Telefone: (91) 4009-2305, email: mar-
celo.miranda@santacasa.pa.gov.br, para, na ausência do titular, exercer o 
encargo de fiscal substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 28 de janeiro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 754886

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria Nº 62/2022 – caPe/GP/FscMP, de 26 de JaNeiro de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1467893;
rESolVE:
1. EXoNErar, dioGo MarcUS da SilVa riBEiro, id. funcional nº 
5958913/1, do cargo exclusivamente comissionado de Gerente, código 
GEP – daS 011.2, desta fundação, a contar de 01/01/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 26 de janeiro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 754816

errata
.

errata de Portaria
Portaria Nº 052/2022 - caP/cP/FscMP, de 19/01/2022, PU-
BLicada No doe Nº 34.612, de 25/01/2021.
JoaNa Maria BriTo BarBoSa, Mat. 57189724/2.
oNde se LÊ: 02/02/2022 a 03/02/2022 lEia-SE: 02/02/2022 a 03/03/2022
JorGiaNE corrEa dE liMa, Mat. 5173779/1.
oNde se LÊ: 01/02/2022 a 02/03/2022 lEia-SE: 02/02/2022 a 03/03/2022
liliaNE cardoSo BEZErra, Mat. 57193325/1.
oNde se LÊ: 02/02/2022 a 03/02/2022 lEia-SE: 02/02/2022 a 03/03/2022
Maria HElENa dE aZEVEdo rEiS, Mat. 5304385/2.
oNde se LÊ: 02/02/2022 a 03/02/2022 lEia-SE: 02/02/2022 a 03/03/2022
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 26 de Janeiro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 754782

coNtrato
.

coNtrato: 010/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aquisição de equipamentos médico - hospitalares (foco cirúrgico 
com camera)
Valor: r$275.632,00
data de assinatura: 28/01/2022
Vigência: 28/01/2022 a 28/01/2023
P.E. nº 075/2021/fScMP - PaE Nº 2021/1086719
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8289; foN-
TE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0301008850 e seus respectivos 
superavits;ElEMENTo dE dESPESa: 449052.
contratado: KSS coMErcio E iNdÚSTria dE EQUiPaMENToS MÉdico lTda;
cNPJ/Mf nº 79.805.263/0001-28;
Endereço: rua castro nº 29, Bairro cruzeiro, São José dos Pinhais/Pr, 
cEP: 83.010-080, Telefone: (41) 3382-2066
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 754874
coNtrato: 011/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS MÉdicoS HoSPiTalarES, Para 
aTENdEr o ProJETo aMBiMaMa
Valor: r$9.500,00
data de assinatura: 28/01/2022
Vigência: 28/01/2022 a 28/01/2023
P.E. nº 096/2021/fScMP - PaE Nº 2021/1315932
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8289; foN-
TE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0301008850, 0661007635 e 
seus respectivos superavits;ElEMENTo dE dESPESa: 449052.
contratado: cirUBEl coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES dE ProdUToS MÉ-
dicoS E HoSPiTalar EirEli;
cNPJ/Mf nº05.323.167/0001-07;
Endereço: rua dos Mundurucus, 3616,Bairro Guamá, Belém/Pa, cEP: 
66.063-495, telefone: (91) 3355-1366
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 754875
coNtrato: 012/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS MÉdicoS HoSPiTalarES, Para 
aTENdEr o ProJETo aMBiMaMa
Valor: r$12.016,70
data de assinatura: 28/01/2022
Vigência: 28/01/2022 a 28/01/2023
P.E. nº 096/2021/fScMP - PaE Nº 2021/1315932
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8289; foN-
TE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0301008850, 0661007635 e 
seus respectivos superavits;ElEMENTo dE dESPESa: 449052.
contratado: orioN coMErcio dE arTiGoS MEdicoS lTda;
cNPJ/Mf nº04.956.527/0001-45;
Endereço: rua calandra nº 31, Vila Germinal, São Paulo/SP,cEP: 02275-
000, Telefone: (11) 2589 0838/95376-2347
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 754876
coNtrato: 013/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS MÉdicoS HoSPiTalarES, Para 
aTENdEr o ProJETo aMBiMaMa
Valor: r$2.000,00
data de assinatura: 28/01/2022
Vigência: 28/01/2022 a 28/01/2023
P.E. nº 096/2021/fScMP - PaE Nº 2021/1315932
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8289; foN-
TE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0301008850, 0661007635 e 
seus respectivos superavits;ElEMENTo dE dESPESa: 449052.
contratado: EUroPa MÉdico SErVicE lTda EPP;
cNPJ/Mf nº00.118.694/0001-66;
Endereço: rua Waldemar Nery carneiro Montenegro,795, recife/PE, cEP: 
51.130-100, telefone: (81) 3231.4191
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 754877
coNtrato: 014/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS MÉdicoS HoSPiTalarES, Para 
aTENdEr o ProJETo aMBiMaMa
Valor: r$13.726,54
data de assinatura: 28/01/2022
Vigência: 28/01/2022 a 28/01/2023
P.E. nº 096/2021/fScMP - PaE Nº 2021/1315932
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8289; foN-
TE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0301008850, 0661007635 e 
seus respectivos superavits;ElEMENTo dE dESPESa: 449052.
contratado: rUSSEr BraSil EirEli;
cNPJ/Mf nº05.454.389/0001-69;
Endereço: r. antônia Martins luiz, 589, distrito industrial João Narezzi, 
indaiatuba/SP, cEP: 13347-404, Telefone/faX: (19) 3825-9900
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 754879
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FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

Portaria Nº 58, 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 de 01 de dezembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de 
dezembro de 2021.
rESolVE:
dESiGNar a servidora VaNia criSTiNa riBEiro BrilHaNTE, matrícula 
funcional nº. 54185692/ 4, para responder pela Gerencia assistencial Hos-
pitalar - GEaH da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna - fHcGV, devido a ausência da titular alESSaNdra liMa lEal, ma-
trícula funcional nº 5829364/ 2, no período de 27/01/2022 a 06/02/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
MarGarETH Maria BraUN GUiMaraES iMBiriBa
diretora Presidente / fHcGV

Protocolo: 754896

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: rescisão contratual
Término de vínculo: 28/01/2022
Tipo: distrato a pedido do servidor
Servidor Temporário: NaiaNE aUrElio fErNaNdES
Matrícula: 5963683/1
cargo/Órgão: Técnico de Enfermagem/fPEHcGV
ordenador: MarGarETH Maria BraUN GUiMarÃES iMBiriBa
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

Protocolo: 754909

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 55, de 26 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:
EXclUir o nome do servidor, abaixo relacionado, da PorTaria Nº 639, de 
14/12/2021, publicada no doE n° 34.808, de 23/12/2021, que concedeu 
licença Prêmio aos servidores da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, no mês de JaNEiro/2022.
1º PErÍodo

MatricULa NoMe triÊNio Periodo coN-
cedido

Portaria 
aNterior

54195162/1 ElEN roSE dE aNdradE riBEiro 18/11/2014 a 
17/11/2017

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: 754903

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão Eletrônico
Número: 11/2022
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de Marcapassos, em regime de antecipação, para realização de 
procedimentos cardíacos em pacientes do SUS, com assistência técnica du-
rante o procedimento e a avaliação ambulatorial de pacientes com marca-
passo implantado, por um período de 12 (doze) meses, na fundação Pública 
Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV), conforme especifi-
cações do Termo de referência -anexo i, o qual é parte integrante do edital, 
para fornecimento 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: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 11/02/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora responsável: MarGarETH Maria BraUN GUiMarÃES iMBiriBa

Protocolo: 754957

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 07/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 07/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 95/2021/fHcGV, Processo nº 2021/662098 ho-
mologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clíni-
cas Gaspar Vianna, em 20/12/2021.

OBJETO: Aquisição eventual de Introdutores no Serviço de Hemodinâmica 
em pacientes do SUS, por um período de 12 (doze) meses na fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
EMPrESa: SMT iMPorTadora E diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPi-
TalarES lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob 
nº 08.862.233/0001-05, com sede na av. Nonoai nº 360 – Bairro: Nonoai 
– Porto alegre/rS, cEP: 91720-000.

iteM esPeciFicaÇÕes QUaNt aPres. FaB/
Marca

VaLor 
UNitÁrio 

r$

VaLor
totaL r$

07
introdutor 6f femoral longo, com válvula he-

mostática, agulha de punção e fio guia, tamanho 
aproximado de 23cm

10 UNd aNNToM 
MEdical r$ 90,00 r$ 900,00

20
introdutor 10f femoral, com válvula hemos-
tática, agulha de punção e fio guia, tamanho 

aproximado de 11cm
10 UNd aNNToM 

MEdical r$ 90,00 r$ 900,00

ToTal: r$ 1.800,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 1.800,00 (Hum Mil e oitocentos reais).
dra. MarGarETH Maria BraUN GUiMarÃES iMBiriBa
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 754778
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 23/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 23/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 125/2021/fHcGV, Processo nº 2021/1010521, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 20/01/2022.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos de uso geral injetáveis para 
atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de tera-
pia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Públi-
ca Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 27/01/2022 a 26/01/2023.
EMPrESa: iNoVaMEd HoSPiTalar lTda, Pessoa Jurídica de direito Pri-
vado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 12.889.035/0001-02, inscrição Estadual 
nº 039/0157570, com sede na rua dr. João caruso, n° 2115, industrial, 
Erechim/rS, cEP: 99.706-250.

iteM descriÇÃo Necessidade 
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

04 adenosina 3mg/ml, 2 ml, via intravenosa, 
uso adulto 1.800 amp

2ml r$ 10,91 r$ 19.638,00

26 Epinefrina 1mg/ml 20.000 amp
1ml r$ 1,59 r$ 31,800,00

31 furosemida 10mg/ml 65.000 amp
2ml r$ 1,10 r$ 71.500,00

37 isossorbida (mononitrato) 10mg/ml 4.000 amp
1ml r$ 2,31 r$ 9.240,00

45 Nitroprussiato de Sódio 25mg/ml 3.000 amp
2ml r$ 16,78 r$ 50.340,00

50 Protamina (cloridrato) 10mg/ml 6.000 amp
5ml r$ 3,07 r$ 18.420,00

54 Vasopressina 20 Ui/ml 2.500 amp
1ml r$ 23,50 r$ 58.750,00

57 Vitamina K/ fitomenadiona iM 10mg/ml 3.000 amp 1ml r$ 3,13 r$ 9.390,00
Valor ToTal: r$ 269.078,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 269.078,00 (duzentos e sessenta 
e nove mil, setenta e oito reais).
dra. MarGarETH Maria BraUN GUiMarÃES iMBiriBa
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 754779
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: rEGilENE SoUSa aMoriM
Matrícula: 57234081/1
cargo:/lotação: Técnico de Enfermagem/fPEHcGV
Período: 27/12/2021 a 03/01/2022.
Grau de parentesco: filHo
N° da certidão: 066852 01 55 2022 00058 009 0053689 09

Protocolo: 755173

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 11 de 18 de JaNeiro de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
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arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
SaNTaNa dE alMEida fErrEira  – MaT. 104256-1, aGENTE dE SaÚdE
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 08 À 09/01/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 15 de 18 de JaNeiro de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SaNTa MÔNica EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
SaNTaNa dE alMEida fErrEira  – MaT. 104256-1, aGENTE dE SaÚdE
Nº 2.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 14 À 15/01/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 755158

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
Processo: 2021/418180
Nº do coNtrato: 08/2022
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a construção de 01 (uma) 
ponte em concreto armado, sobre o igarapé Maracanã (10,00m x 8,60mx3,00m), 
localizado na rodovia dos Borralhos, trecho: Pa-140 / Vila dos Borralhos, no mu-
nicípio de Maracanã, sob a jurisdição do 1º Núcleo regional.
Valor: r$ 649.911,83 (seiscentos e quarenta e nove mil, novecentos e 
onze mil, oitenta e três centavos).
daTa da aSSiNaTUra: 24/01/2022.
PraZo: 150 (cento e cinquenta) dias corridos, a contar da data de sua 
assinatura.
ModalidadE: Tomada de Preços nº 016/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7430; 
Natureza da despesa: 449051; fonte de recurso: 0124000000; origem 
do recurso: TESoUro.
dadoS da coNTraTada:
NoME: coNSTrUTora coNcordia r a S EirEli.
cNPJ: 23.918.807/0001-03.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 755170

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Nº.do convênio: 023/2022  Processo nº 2021/1232672
Valor Total: r$ 2.312.170,94 (dois milhões, trezentos e doze mil, cento e 
setenta reais e noventa e quatro centavos)
objeto: recuperação de 15,934 km de estradas vicinais, no município de 
Santa luzia do Pará/Pa.
data de assinatura: 28/01/2022 Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
inic. de Vig.: 28/01/2022 T. Vig.: 26/07/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; origem do recurso: Tesouro; fonte de recur-
so: 0124000000; Plano interno: 206coNEVcSY; ação detalhada: 273783.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa lUZia do Pará
cNPJ: 03.887.848/0001-02
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES

Protocolo: 755174

.

.

oUtras MatÉrias
.

errata do eXtrato de coNVÊNio
Objeto: Ratifico o nome da prefeitura no objeto do convênio nº 020/2022 
constante no extrato do dos autos do processo nº 2021/378633, publicado 
no diário Oficial nº 34.843 datado de 25/01/2022, a fim de retificar, nos 
seguintes termos:
onde se lê:
construção de 07 pontes de concreto nas estradas vicinais, no município 
de Piçarra/Pa. leia-se:  construção de 07 pontes de concreto nas estradas 
vicinais de são Geraldo do araguaia/Pa.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 755168

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

coNtrato
.

contrato nº 01/2022.
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado do 
Pará- ARCON-PA/ Imprensa Oficial do estado - IOEPA.
Objeto: prestação de serviços de publicações de matérias no Diário Oficial 
do Estado do Pará.
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
Vigência: 31/01/2022 a 30/01/2023.
assinatura: 31/01/2022.
ordenador responsável: Eurípedes reis da cruz filho.
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: 754556

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

errata
.

a rescisÃo UNiLateraL, referente ao contrato nº 72/2021, pu-
blicada no doe nº 36.806 do dia 22/12/2021, protocolo 744717, 
terá sua redação alterada, conforme texto abaixo:
coNtrato Nº  072 /2021-sedaP
coNtratada:  doNorte coMÉrcio e serViÇo eireLi
reFerÊNcia:  Processo Nº 2021/625433
rescisÃo UNiLateraL
a Secretária de desenvolvimento agropecuário e da Pesca -SEdaP, repre-
sentada pelo seu Secretário Giovanni corrêa Queiroz, após tomar conheci-
mento da iNadiMPlÊNcia (descumprimento) ao contrato nº 72/2021 por 
parte da empresa contratada doNorTE coMÉrcio E SErViÇo EirEli e 
por não ter atendido avisos e notificações diversos,  nos termos do cons-
tante no Processo nº 2021/625433, decide  rESciNdir UNilaTEralMEN-
TE o referido contrato, ex vi do art. 77 e 78, i da lei nº 8.666/93 e cláusula 
décima Sexta (da rescisão) incisos 16.2,1, 16.3 e 16.4, da referida avença, 
sem direito a qualquer indenização, em tudo observado o direito do contra-
ditório e ampla defesa.
Belém-Pa,  17  de  dezembro  de 2021.
GioVaNNi corrÊa QUEiroZ
Secretário de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 755014

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

3º termo aditivo ao convênio N° 04/2021 - sedaP
oBJETo: acréscimo de valor ao convênio mediante autorização do aporte 
financeiro de contrapartida por parte do Município convenente, alterando 
o Plano de Trabalho quanto ao item EScaVadEira HidráUlica SoBrE 
ESTEiraS, passando o valor do item de r$ 650.000,00 (seiscentos e cin-
quenta mil reais) para r$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais), con-
siderando o aumento dos preços vigentes no mercado.
do Valor do acrÉSciMo: r$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) 
o que corresponde ao acréscimo de aproximadamente 1,80%(um vírgula 
oitenta por cento) ao valor global do convênio, passando o valor total do 
convênio de r$ 14.968.000,00 (Quatorze milhões, novecentos e sessenta 
e oito mil reais) para r$ 15.238.000,00 (quinze milhões, duzentos e trinta 
e oito mil reais) e a contrapartida de r$ 1.496.800,00 (Hum Milhão, Qua-
trocentos e noventa e seis mil e oitocentos reais) para r$ 1.766.800,00(um 
milhão, setecentos e sessenta e seis mil e oitocentos reais).
ENdErEÇo: avenida Vinte e dois Março, nº 915, cEP: 68.380-000, no 
Município de São félix do Xingu, Estado do Pará.
daTa dE aSSiNaTUra: 28/01/2022
ordENador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 755028
2º termo aditivo ao convênio N° 20/2021 - sedaP
oBJETo: acréscimo de valor ao convênio mediante autorização do aporte 
financeiro de contrapartida por parte do Município convenente, alterando 
o Plano de Trabalho quanto ao item EScaVadEira HidráUlica SoBrE 
ESTEiraS, passando o valor do item de r$ 650.000,00 (seiscentos e cin-
quenta mil reais) para r$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais), con-
siderando o aumento dos preços vigentes no mercado.
do Valor do acrÉSciMo: r$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil re-
ais) o que corresponde ao acréscimo de aproximadamente 15,86% (quinze 
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vírgula oitenta e seis por cento) ao valor original do convênio, passando 
o valor total do convênio de r$ 1.868.970,00 (um milhão, oitocentos e 
sessenta e oito mil, novecentos e setenta reais) para r$ 2.138.970,00 
(dois milhões, cento e trinta e oito mil, novecentos e setenta reais) e a 
contrapartida de r$ 337.188,00 (trezentos e trinta e sete mil, cento e 
oitenta e oito reais) para r$ 607.188,00 (seiscentos e sete mil, cento e 
oitenta e oito reais).
Endereço: avenida Vinte e dois Março, nº 915, cEP: 68.380-000, no Muni-
cípio de São félix do Xingu, Estado do Pará.
daTa dE aSSiNaTUra: 28/01/2022
ordENador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 755026

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 026/2022 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: Gabriel foro Siqueira carGo: Supervisor MaTrÍcUla: 
5962882/1. oriGEM:Belém/Pa . dESTiNo: Barcarena, abaetetuba e iga-
rapé-Miri/Pa oBJETiVo: Visita aos secretários de agricultura e prefeitos.  
PErÍodo: 28 a 30 /01/2022 Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas meia) ordENa-
dor: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 027/2022 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: carlos da Paixão Silva.  carGo: Braçal MaTricUla: 
14478/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Paragominas/Pa. oBJETiVo: 
Prestar apoio durante a entrega de equipamento pertencente ao mobiliário 
desta SEdaP. PErÍodo: 31/01 a 05/02/2022 Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia) 
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
 

Protocolo: 755009

FÉrias
.

 Portaria Nº 026 de 28 de JaNeiro  de 2022
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
rESolVE:
coNcEdEr férias regulamentares no mês de MarÇo/2022, aos servidores 
da Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, 
conforme mapa abaixo:

Nº MatricULa NoMe P. aQUisitiVo GoZo de FÉrias
1 12130/1 arliNdo liMa PaiVa 01/02/21 a 31/01/22 01/03/22 a 30/03/22
2 11045/1 aroldo do N PiNTo 15/02/21 a 14/02/22 03/03/22 a 01/04/22
3 14311/ 1 aNToNio BriTo da coNcEiÇao 21/01/21 a 20/01/22 01/03/22 a 30/03/22
4 23230/1 aNToNio JorGE QUiNdErE fErrEira 01/03/21 a 28/02/22 21/03/22 a  19/04/22
5 22837/1 clENilToN dE liMa BarroS 01/02/22 a 31/01/22 01/03/22 a 30/03/22
6 10332/1 clEidE rEGiNa da SilVa iMBiriBa 03/03/21 a 02/03/22 30/03/22 a 28/04/22
7 5947307/1 clEidiaNa MoNTEiro MoNTEiro 08/03/21 a 07/03/22 08/03/22 a 06/04/22
8 15733/1 dircE lEa c. fErrEira 03/03/21 a 02/03/22 03/03/22 a 01/04/22
9 23272/1 faBio JoSE GoNÇalVES 01/03/21 a 28/02/22 03/03/22 a 01/04/22
10 5899716/1 faBio lUciaNo SoUSa MaraMaldo 28/05/22 a 27/05/21 03/03/22 a 01/04/22
11 10022/1 HErBErT MaToS fErrEira 01/11/20 a 31/10/21 02/03/22 a 31/03/22
12 23019/1 TiaGo cUNHa dE lUcENa 01/03/21 a 28/02/22 01/03/22 a 30/03/22
13 6328750/1 iraci riBEiro doS SaNToS JUNior 10/03/21 a 09/03/22 10/03/22 a 08/04/22
14 14818/ 1 iVaNiZE doS SaNToS carValHo 11/01/21 a 10/01/22 01/03/22 a 30/03/22
15 10235/1 JaMYllE filoMENa S dE carValHo 01/02/21 a 31/01/22 21/03/22 a 19/04/22
16 12750/1 laErcio PErEira VUlcao 01/03/21 a 28/02/22 01/03/22 a 30/03/22
17 16039/1 Mario faVacHo cordoVil 01/02/21 a 31/01/22 03/03/22 a 01/04/22
18 21431/1 MaNUEl JoSE SoarES corrEa 01/03/21 a 28/02/22 01/03/22 a 30/03/22
19 23060/1 oSWaldo PErEira da SilVa E SilVa 01/03/21 a 28/02/22 03/03/22 a 01/04/22
20 23060/ 1 oSMar fErrEira dE SoUZa 01/03/21 a 28/02/22 01/03/22 a 30/03/22

21 5951907/ 1 roBErTa TorGa 11/11/20 a  10/11/21 07/03/22 a 21/03/22 E 
01/06/  a 15/06/22

22 3173356/1 UBiraN MESSiaS dE aNdradE coSTa 09/03/20 a 08/03/21 01/03/22 a 30/03/22

rEGiSTrE-SE PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
roSiValdo BaTiSTa
diretor administrativo e financeiro da SEdaP

Protocolo: 754781

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 009/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE oUrÉM.
oBJETo dE cESSÃo: 35 (TriNTa E ciNco) MoTorES À GaSoliNa, Hori-
ZoNTal, MoNociliNdro, 4TEMPoS, PoTÊNcia 6,5HP, ParTida MaNUal, 
coM raBETa dE 2,20 METroS E HÉlicE 3 PÉS.
daTa dE aSSiNaTUra: 28/01/2022
ViGÊNcia: 28/01/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 755149

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

terMiNo de ViNcULo de serVidor teMPorario
Órgão: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa
ato: Processo nº 2022/104206 de 27.01.2022
Término de vínculo: 31/01/2022
Tipo: distrato, a pedido, do contrato Temporário nº 21/2021, de servidor temporário
Servidor Temporário: WElliNGToN MarQUES PErEira - matricula nº 5961496/1
 cargo: assistente administrativo
ordenador: BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS.

Protocolo: 755081

diÁria
.

Portaria Nº 456/2022 de 28/01/2022
objetivo: Para realizarem trabalhos de vistorias na área da codEc, perí-
metro a e B, no município de São João de Pirabas.
Período: 31/01 a 04/02/2022 (4,5) diárias
Servidores:
-80845162/1- João Bosco fortes de castro Júnior (Téc.-dEaf)
-80845201/1- Jorge do carmo dos Santos farias (ass. Téc. dEaf)
-3166180/1- José Maria de oliveira Picanço (of. administrativo)
-5941950/2- Wilson Soares da Vera cruz (Motorista)
ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 754803

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº0098/2022- adeParÁ de 28 de JaNeiro de 2022
Portaria Estadual que regulamenta o controle e Monitoramento de Sal-
monella spp. nos Estabelecimentos avícolas comerciais de frango e Perus 
de corte e nos Estabelecimentos de abate de frangos, Galinhas, Perus de 
corte e reprodução, registrados no Serviço de inspeção Estadual – SiE.
o diretor Geral, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo parágra-
fo único, incisos i e ii do art. 138 da constituição Estadual e considerando 
as exigências da lei federal nº 10.520/2002, o disposto no artigo 5º, inciso 
ii da lei Estadual nº 6.474/2002, do decreto federal nº 10.024/2019 e do 
decreto Estadual nº 534/2020.
coNsideraNdo a lei Estadual nº 6.679, de 10 de agosto de 2004 e o 
disposto no decreto nº 1.417, de 1º de outubro de 2015 que aprova o re-
gulamento da inspeção e fiscalização industrial e Sanitária dos Produtos e 
origem animal, do Estado do Pará, ou em norma que venha a substituí-lo.
coNsideraNdo o decreto federal nº 9.013, de 29 de março de 2017 
e suas alterações, que regulamenta a lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 
1950, e a lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, que dispõem sobre o 
regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal.
coNsideraNdo a instrução Normativa n° 20, de 21 de outubro de 
2016, que dispõem sobre o controle e o monitoramento de Salmonella 
spp. nos estabelecimentos avícolas comerciais de frango e perus de corte 
e nos estabelecimentos de abate de frangos, galinhas, perus de corte e 
reprodução. 
coNsideraNdo a necessidade do controle e monitoramento de Salmo-
nella spp. na cadeia de produção de frangos e perus de corte, registrados 
no Serviço de inspeção Estadual -SiE/Pa. o diretor Geral da agência de 
defesa agropecuária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o art. 2º da lei Estadual nº 6.482, de 17 de setembro de 2002, o 
art. 7º do decreto nº 0393, de 11 de setembro de 2003 e o art. 2° da lei 
Estadual nº 6.679, de 10 de agosto de 2004, conforme decreto Estadual 
N° 1.417/20015
resoLVe:

caPÍtULo i
das disPosiÇÕes Gerais 

art. 1º Ficam estabelecidos os procedimentos de fiscalização a serem ado-
tados para o controle e o monitoramento de Salmonella spp. nos estabele-
cimentos avícolas comerciais de frangos e perus de corte (anexo i) e nos 
estabelecimentos de abate de frangos, galinhas, perus de corte e reprodu-
ção (anexos ii a Vii), registrados no Serviço de inspeção Estadual (SiE), 
com objetivo de reduzir a prevalência desse agente e estabelecer um nível 
adequado de proteção ao consumidor, na forma desta Portaria. 
art. 2º o controle e monitoramento de Salmonella spp. na cadeia de pro-
dução de frangos e perus incluirá as seguintes ações:
i - controle e monitoramento de Salmonella spp. nos estabelecimentos 
avícolas comerciais de frangos e perus de corte;
ii - verificação do status sanitário dos lotes de galinhas e perus de repro-
dução, encaminhados para o abate;
iii - monitoramento e controle de Salmonella spp. nos estabelecimentos 
de abate de aves registrados no SiE;
iV - adoção de medidas de controle específicas para Salmonella typhimu-
rium e Salmonella enteritidis por se tratarem de patógenos de grande re-
levância em saúde pública;



26  diário oficial Nº 34.848 Segunda-feira, 31 DE JANEIRO DE 2022

V - adoção de medidas de controle específicas para Salmonella pullorum e 
Salmanella gallinarum por se tratarem de patógenos de grande relevância 
em saúde animal;
Vi - gestão de risco, com base no banco de dados dos sorovares de Sal-
monella spp.; e
Vii - revisão periódica e sistemática das ações de monitoramento e controle.
Parágrafo único. a diretoria de defesa e inspeção animal – ddia/ GEda/ 
GSiE /adEPará realizará gestão de risco, com base nos dados epidemio-
lógicos e no banco das sorovares em relação aos patógenos de grande 
relevância em saúde pública.

caPÍtULo ii
do coNtroLe de SaLmOneLLa Spp. Nos estaBeLeciMeNtos 

aVÍcoLas coMerciais de FraNGos e PerUs de corte
Seção I

das exigências aplicáveis aos estabelecimentos avícolas 
comerciais de Frangos e Perus de corte

art. 3º os estabelecimentos avícolas comerciais de frangos e perus de cor-
te deverão implementar um programa de controle e monitoramento para 
Salmonella spp. nos seus plantéis avícolas.
art. 4º Para fins de controle de Salmonella spp., de que trata o art. 3º 
desta portaria, todos os lotes de frangos e perus de corte dos esta-
belecimentos avícolas comerciais serão submetidos a coletas de 
amostras para a realização de ensaios laboratoriais para detecção de 
salmonelas, segundo metodologia oficial utilizada pela Coordenação Geral 
de laboratórios agropecuários, da Secretaria de defesa agropecuária, do Mi-
nistério da agricultura Pecuária e abastecimento - cGal/Sda/MaPa.
Parágrafo único. Para fins de aplicação desta portaria, entende-se como 
lote o grupo de aves da mesma espécie, finalidade e idade, alojadas em 
um ou mais galpões do mesmo núcleo.
art. 5º as coletas de amostras de que trata o art. 4º desta portaria serão 
realizadas o mais próximo possível da data do abate do lote das aves, de tal 
maneira que os resultados sejam conhecidos antes do seu envio para o abate.
art. 6º o gerenciamento dos procedimentos de coletas de amostras dos 
lotes de frangos e perus de corte estará sob responsabilidade do médico 
veterinário que realiza o controle sanitário do estabelecimento avícola.
art. 7º o número de galpões por núcleo dos estabelecimentos avícolas 
comerciais de frangos e perus de corte a ser amostrado será definido de 
acordo com os seguintes critérios:
i - quando os estabelecimentos avícolas possuírem núcleos com vários 
galpões será realizada a coleta em uma amostragem representativa dos 
galpões de cada núcleo, conforme a tabela do anexo i desta portaria; e
ii - os galpões a serem monitorados serão escolhidos priorizando-se aque-
les com aves que apresentem quaisquer sinais clínicos, índices zootécnicos 
abaixo do esperado, aves submetidas a situações ou períodos de estresse, 
dentre outros fatores que favoreçam a detecção do agente patogênico.
art. 8º Para estabelecimentos avícolas comerciais de frangos e perus de 
corte registrados no Serviço Veterinário Estadual (SVE), as amostras a se-
rem coletadas por galpão selecionado do núcleo, conforme o art. 7º desta 
portaria, obedecerão ao seguinte:
i - dois suabes de arrasto ou propés, agrupados em um pool, umedecidos 
com meio de conservação, sendo que cada suabe ou propé deverá perfazer 
cinquenta por cento da superfície do galpão; ou
ii - trezentas amostras de fezes de aproximadamente um grama cada, 
preferencialmente cecais, serão coletadas em diferentes pontos distribuí-
dos ao longo do galpão, reunidas em um único pool.
Parágrafo único. de acordo com as amostras coletadas nos incisos i e ii 
do caput deste artigo, será realizado um ensaio bacteriológico por galpão 
selecionado para a amostragem do núcleo.
art. 9º Para estabelecimentos avícolas comerciais de frangos e perus de 
corte não registrados no SVE, as amostras a serem coletadas por galpão 
do núcleo obedecerão ao seguinte:
i - quatro suabes de arrasto ou propés, divididos em dois pools, contendo 
dois suabes de arrasto ou propés em cada, umedecidos com meio de con-
servação, sendo que cada dois suabes ou propés deverá perfazer cinquenta 
por cento da superfície do galpão; ou
ii - trezentas amostras de fezes de aproximadamente um grama cada, 
preferencialmente cecais, serão coletadas em diferentes pontos distribu-
ídos ao longo do galpão, divididas em dois pools de cento e cinquenta 
gramas em cada.
Parágrafo único. de acordo com as amostras coletadas nos incisos i e 
ii do caput deste artigo, serão realizados dois ensaios bacteriológicos por 
galpão selecionado para a amostragem do núcleo.
art. 10º. Para núcleos com aves que apresentem sinais clínicos compa-
tíveis com Salmonella gallinarum e Salmonella pullorum, serão coletados 
imediatamente fragmentos de aproximadamente um centímetro cúbico de 
órgãos de dez aves doentes, sendo um pool de dez fígados, um pool de 
dez corações, um pool de dez baços, um pool de dez cecos com tonsilas 
cecais por galpão.
art. 11º. Para a coleta de amostras, os suabes de arrasto e propés serão 
previamente umedecidos com um dos meios de conservação, sendo:
i - água peptonada tamponada um por cento;
ii - solução fisiológica;
iii - solução de ringer um quarto; ou
iV - outro meio seguro de conservação indicado pela cGal.
art. 12º. após serem coletadas, as amostras serão acondicionadas e en-
viadas o mais breve possível ao laboratório, mantendo a umidade e a tem-
peratura entre dois graus centígrados e oito graus centígrados, aceitando 
uma variação de um grau centígrado a mais ou a menos.
art. 13º. as amostras coletadas serão enviadas ao laboratório com lacres 
invioláveis e numerados.
art. 14º as amostras serão enviadas ao laboratório com formulário de 
coleta contendo, no mínimo, as seguintes informações:

i - número do formulário de coleta;
ii - número do lacre da amostra;
iii - data da coleta da amostra;
iV - município e Unidade federativa (Uf) do estabelecimento avícola;
V - identificação do estabelecimento avícola;
Vi - nome e código de propriedade do estabelecimento avícola cadastrado 
no Serviço Veterinário Estadual – SVE;
Vii - número de registro do estabelecimento avícola no Serviço Veterinário 
Estadual (SVE);
Viii - identificação da empresa integradora ou cooperativa, quando houver;
iX - nome e código da empresa integradora ou cooperativa cadastrado no 
Serviço Veterinário Estadual – SVE;
X - proprietário do estabelecimento avícola;
Xi - nome e código proprietário do estabelecimento avícola cadastrado no 
Serviço Veterinário Estadual – SVE;
Xii - cadastro de Pessoa física (cPf) ou cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (cNPJ) do proprietário, quando for o caso;
Xiii - identificação do núcleo de origem das aves e o número total de 
galpões existentes no núcleo conforme cadastro no Serviço Veterinário Es-
tadual – SVE;
XiV - identificação do galpão amostrado;
XV - idade das aves;
XVi - tipo de ave: frango, galinha ou peru;
XVii - tipo e quantidade de amostras coletadas;
XViii - meio de conservação utilizado; e
XiX - identificação e assinatura do médico veterinário responsável pelo 
gerenciamento dos procedimentos de coletas.
art. 15º. No momento da coleta das amostras, as aves não deverão es-
tar sob efeito de agentes antimicrobianos para bactérias gram-negativas, 
e não deverá ser utilizado nenhum produto com ação antimicrobiana no 
ambiente.
Parágrafo único. a exigência do caput deste artigo não se aplicará ao uso 
de agentes melhoradores de desempenho presente nas rações.
art. 16º. Para diagnóstico de Salmonelas, poderão ser utilizadas as se-
guintes técnicas laboratoriais:
i - detecção do agente por isolamento em meio de cultura;
ii - detecção do agente por métodos moleculares;
iii - identificação antigênica do agente; e
iV - identificação do agente por métodos moleculares.
art. 17º. os estabelecimentos avícolas comerciais de frangos e perus de 
corte registrados no SVE poderão escolher o laboratório onde serão reali-
zados os ensaios laboratoriais para Salmonelas.
ParÁGraFo ÚNico. ao menos uma vez a cada seis meses, os ensaios 
serão realizados em laboratórios credenciados da rede Nacional de labo-
ratórios Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agro-
pecuária (SUaSa).
art. 18º. Para estabelecimentos avícolas comerciais de frangos e perus de 
corte não registrados, os ensaios laboratoriais para Salmonelas serão obri-
gatoriamente realizados em laboratórios credenciados da rede Nacional de 
laboratórios agropecuários do SUaSa.
art. 19º. os custos referentes à coleta, ao envio e à realização do ensaio 
laboratorial, serão de responsabilidade do estabelecimento avícola.
art. 20º. os estabelecimentos avícolas comerciais de frangos e perus de 
corte manterão os relatórios de ensaios laboratoriais e demais documentos 
auditáveis que comprovem os procedimentos de monitoramento e ações 
sanitárias por cinco anos disponíveis para auditorias do Serviço Veterinário 
Estadual - SVE.
art. 21º. o médico veterinário que realiza o controle sanitário do estabe-
lecimento avícola fará o relatório com os resultados laboratoriais obtidos 
no programa de controle e monitoramento para Salmonella spp. de acordo 
com os fluxos e procedimentos estabelecidos pelo SVE.
ParÁGraFo ÚNico. o SVE compreende os Médicos Veterinários Esta-
duais pertencentes a adEPará e Serviços Veterinários Municipais (SVM).
art. 22º. os estabelecimentos avícolas comerciais de corte passarão por 
uma avaliação clínica, epidemiológica e zootécnica de seus lotes, realizada 
por um médico veterinário, segundo os critérios a seguir:
i - para estabelecimentos registrados no SVE, será realizada, no mínimo, 
uma avaliação a cada seis meses; e
ii - para estabelecimentos não registrados no SVE, serão realizadas, no 
mínimo, uma avaliação a cada três meses.
§ 1º o médico veterinário registrará na ficha de acompanhamento do 
Lote (FAL) as avaliações realizadas, suas considerações, sua identificação 
e assinatura.
§ 2º Todos os lotes deverão estar sob acompanhamento ou supervisão 
sanitária de um médico veterinário.
art. 23º. os laboratórios não pertencentes à rede Nacional de laborató-
rios agropecuários do SUaSa emitirão os relatórios de ensaios contendo, 
no mínimo, as informações constantes do art. 14 desta portaria além das 
seguintes:
i - número de registro do relatório de ensaio no laboratório;
ii - identificação do laboratório e a portaria de credenciamento, quando for 
laboratório credenciado;
iii - data do recebimento das amostras pelo laboratório e da expedição 
do resultado;
iV - resultados dos ensaios laboratoriais, sendo:
a) Negativo para Salmonella spp.;
b) Positivo para Salmonella enteritidis;
c) Positivo para Salmonella typhimurium;
d) Positivo para Salmonella gallinarum;
e) Positivo para Salmonella pullorum;
f) Positivo para Salmonela monofásica - Salmonella (1,4[5],12:-:1,2);
g) Positivo para Salmonela monofásica - Salmonella (1,4[5],12:i:-); ou
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h) Positivo para Salmonella spp., quando da detecção de outros sorovares 
que não os descritos nas alíneas b, c, d, e, f e g deste artigo.
V - metodologia de ensaio utilizada;
Vi - identificação do responsável pela coleta; e
Vii - identificação e assinatura do analista do laboratório responsável pela 
análise das amostras.
ParÁGraFo ÚNico. os laboratórios credenciados emitirão relatórios de 
ensaios segundo normativa específica.
art. 24º. os diagnósticos positivos para Salmonella enteritidis, Salmonella 
Typhimurium, Salmonella gallinarum e Salmonella pullorum em estabele-
cimentos comerciais de frangos e perus de corte serão encaminhados pelo 
laboratório exclusivamente ao SVE onde se localiza o estabelecimento e 
Gerência do Programa Estadual de Sanidade avícola do Estado do Pará.
art. 25º. Para a interpretação dos resultados dos ensaios laboratoriais 
para pesquisa de Salmonella, um núcleo será considerado positivo quando 
pelo menos um ensaio de qualquer galpão do núcleo apresentar diagnósti-
co positivo para esse agente patogênico.
ParÁGraFo ÚNico. Um núcleo positivo para salmonela implicará que 
todo lote de frangos ou perus de corte alojado no momento da coleta 
das amostras será considerado positivo independentemente do número de 
aves e galpões existentes no núcleo.

Seção II
do trânsito de Lotes de Frangos e Perus de corte e de Galinhas e 

Perus de Reprodução
art. 26º. No Boletim Sanitário de abate de frangos e perus de corte, cons-
tarão as informações referentes aos ensaios laboratoriais realizados segun-
do o programa de controle e monitoramento para Salmonella spp., sendo 
as seguintes:
i - número de registro do relatório de ensaio no laboratório; e
ii - resultados dos ensaios laboratoriais, sendo:
a) Negativo para Salmonella spp;
b) Positivo para Salmonella enteritidis;
c) Positivo para Salmonella typhimurium;
d) Positivo para Salmonella gallinarium;
e) Positivo para Salmonella pullorum;
f) Positivo para Salmonela monofásica - Salmonella (1,4[5],12:-:1,2);
g) Positivo para Salmonela monofásica - Salmonella (1,4[5],12:i:-); ou
h) Positivo para Salmonella spp. quando da detecção de outros so-
rovares que não os descritos nas alíneas b, c, d, e, f e g deste artigo. 
Parágrafo único. Para cada galpão do núcleo de origem das aves será 
emitido um Boletim Sanitário com o resultado do ensaio laboratorial cor-
respondente a todo o núcleo, conforme previsto no art. 26 desta portaria.
art. 27º. No Boletim Sanitário de abate de galinhas e perus de reprodu-
ção, constarão as informações referentes à certificação sanitária do núcleo 
de origem das aves, sendo as seguintes:
i - o número de certificado sanitário;
ii - o status sanitário do núcleo para Salmonella enteritidis, Salmonella 
typhimurium, Salmonella gallinarum e Salmonella pullorum, sendo con-
siderada a ausência destas salmonelas os status de “liVrE” ou “liVrE e 
VaciNado” para os casos em que a vacinação tenha sido autorizada con-
forme normativa de certificação sanitária vigente; e
iii - Positivo para Salmonella sp., quando da detecção de outros sorovares.
ParÁGraFo ÚNico. Para cada galpão do núcleo de origem das aves será 
emitido um Boletim Sanitário, com o status sanitário do núcleo.
art. 28º. No campo “Observações” da Guia de Trânsito Animal (GTA) de 
abate de lotes de frangos e perus de corte constarão:
i - as informações dos incisos i e ii do caput do art. 26 desta portaria; e
ii - número de registro do estabelecimento avícola no SVE, ou a informa-
ção «sem registro», quando o estabelecimento não for registrado.
art. 29º. Na GTa de abate de lotes de galinhas e perus de reprodução 
constarão:
i - as informações do inciso ii ou iii do caput do art. 27 desta portaria;
ii - número do certificado sanitário do estabelecimento de reprodução de 
origem das aves; e
iii - número de registro do estabelecimento avícola de origem das aves no MaPa.

Seção III
Das Ações Sanitárias Adotadas pelos Estabelecimentos Avícolas 

comerciais de Frangos e Perus de corte
art. 30º. Para os núcleos dos estabelecimentos avícolas de frangos e pe-
rus de corte positivos para Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, 
Salmonella gallinarum e Salmonella pullorum serão adotadas as seguintes 
ações sanitárias sob responsabilidade do médico veterinário que realiza o 
controle sanitário do estabelecimento:
i - fermentação das camas de todos os aviários do núcleo ou outro trata-
mento aprovado pelo departamento de Saúde animal - dSa/Sda/MaPa, 
capaz de inativar as Salmonelas;

ii - remoção e descarte de toda a cama e do esterco do núcleo após o 
tratamento previsto no inciso anterior, sendo proibida a reutilização no 
alojamento de aves;
iii - limpeza e desinfecção das instalações e equipamentos após a remo-
ção de toda a cama e esterco do aviário;
iV - adoção de vazio sanitário de, no mínimo, de quinze dias depois de 
concluídos os procedimentos de limpeza e desinfecção dos galpões; e
V - investigação para identificar a fonte de infecção e as vias de transmis-
são para as aves, bem como adoção de um plano de ação para prevenção 
de novas infecções.
Parágrafo único. o médico veterinário comprovará ao SVE a realização 
dos procedimentos descritos nos incisos i, ii, iii, iV e V deste artigo, por 
meio de registros auditáveis.

Seção IV
Das Ações Adotadas pelo SVE

art. 31º. o SVE determinará a realização de coletas aleatórias a qualquer 
tempo nos estabelecimentos avícolas comerciais de frangos e perus de cor-
te, bem como o aumento do número e tipo de amostras a serem coletadas 
e o número de galpões a serem amostrados para Salmonelas, com base 
nos seguintes critérios:
i - medidas de biosseguridade adotadas;
ii - ocorrência de casos suspeitos ou positivos na região ou no próprio 
estabelecimento;
iii - investigações epidemiológicas;
iV - divergência entre resultados do monitoramento instituído por esta 
portaria e outros testes laboratoriais executados pela empresa; ou
V - outras condições epidemiológicas pertinentes. 
ParÁGraFo ÚNico. Tratando-se do item iV deste artigo, caso o es-
tabelecimento avícola comercial de frangos e perus de corte conteste o 
resultado positivo (Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Sal-
monella pullorum, Salmanella gallinarum, Salmonellas monofásicas (Sal-
monella (1,4[5],12:-:1,2  e Salmonella (1,4[5],12:i:-)) e Salmonella spp.) 
provenientes de laboratórios não credenciados pelo MaPa o SVE aceitará 
apenas l de coleta única para o (s) mesmo (s)  lote (s) do núcleo positivo 
ficando proibida a realização de outra coleta. Logo, os estabelecimentos de 
frangos e perus de corte deverão realizar coleta única que possibilite uma 
amostra reserva. o novo ensaio laboratorial da amostra contestada deve-
rá ser realizado exclusivamente em laboratório credenciado pelo MaPa. o 
formulário de colheita do novo ensaio laboratorial deve corresponder aos 
mesmos números de lacres descritos no primeiro formulário de colheita 
referente ao resultado contestado. os estabelecimentos terão um prazo de 
2 dias para contestar resultado positivo (Salmonella typhimurium, Salmo-
nella enteritidis,  Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonellas 
monofásicas (Salmonella (1,4[5],12:-:1,2  e Salmonella (1,4[5],12:i:-)) e 
Salmonella spp.) de laboratórios não credenciados pelo MaPa.
os resultados dos ensaios laboratoriais emitidos por laboratórios credenciados 
pelo MaPa são incontestáveis não admitindo-se novo ensaio laboratorial.
art. 32º. Nos estabelecimentos avícolas comerciais de frangos e perus de 
corte, o SVO definirá a realização ou o acompanhamento das coletas e o 
laboratório que realizará os ensaios.
art. 33º. O trânsito de frangos e perus de corte provenientes de núcleos 
positivos para Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Salmonella 
gallinarum e Salmonella pullorum atenderá às seguintes condições:
i - emissão da GTA exclusivamente com a finalidade de abate ou destrui-
ção, imediatamente ou ao final do ciclo produtivo das aves;
ii - emissão de GTa pelo SVE;
iii - emissão de prévia autorização para o recebimento das aves pelo SVE 
da UF de destino, no caso de trânsito interestadual; e
iV - bloqueio da emissão da GTa pelo SVE até o recebimento das compro-
vações das ações sanitárias exigidas no parágrafo único do art. 30 desta 
portaria, para o próximo alojamento de frangos e perus de corte em núcle-
os que apresentaram positividade para Salmonella enteritidis, Salmonella 
Typhimurium, Salmonella Gallinarum e Salmonella Pullorum.
art. 34º. O trânsito de frangos e perus de corte provenientes de núcleos 
positivos para Salmonella spp. atenderá à seguinte condição: emissão da 
GTA exclusivamente com a finalidade de abate em estabelecimento com 
serviço de inspeção, imediatamente ou ao final do ciclo produtivo das aves. 
Fica proibido o trânsito de frangos e perus de corte provenientes de núcle-
os positivos para Salmonella spp. para locais de aglomeração com finali-
dade comercial.
art. 35º. o SVo avaliará o resultado da investigação prevista no inciso iV 
do art. 30 desta portaria e poderá determinar a realização de:
i - investigação dos núcleos de reprodução e incubatórios de origem das aves;
ii - interdição do núcleo;
iii - bloqueio na emissão da GTa; e
iV - medidas adicionais de controle sanitário.
art. 36º. Em caso de detecção de salmonelas monofásicas, cujas fór-
mulas antigênicas sejam Salmonella (1,4[5],12:-:1,2) ou Salmonella 
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(1,4[5],12:i:-), serão adotadas as medidas previstas em casos de positivi-
dade para Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium: abate em se-
parado dos demais lotes seguido de imediata higienização das instalações 
e equipamentos e; sequestro e destinação da produção para tratamento 
térmico que garanta a eliminação desse patógeno ou fabricação de carne 
Mecanicamente Separada – cMS; 

caPitULo iii
dos coNtroLes de Salmonellas spp. Nos estaBeLeciMeNtos de 

aBate de aVes reGistrados No sie
Seção I 

das exigências aplicáveis aos estabelecimentos de abates 
registrados no sie

art. 37° Ficam estabelecidos os procedimentos de fiscalização a serem 
adotados para o controle e o monitoramento de Salmonella spp. nos esta-
belecimentos de abate de frangos, galinhas, perus de corte e reprodução, 
registrados no Serviço de inspeção Estadual (SiE), com objetivo de reduzir 
a prevalência desse agente e estabelecer um nível adequado de proteção 
ao consumidor, na forma desta Portaria e dos seus anexos ii a Vii, incluin-
do as seguintes exigências:
i - os estabelecimentos de abate de frangos e perus de corte deverão 
instituir em seus programas de autocontrole ações de controle e moni-
toramento de Salmonella spp. desde a obtenção da matéria-prima até o 
produto final. 
ii - Na recepção de frangos e perus de corte e de galinhas e perus de repro-
dução será verificada a informação sobre a condição sanitária para Salmonella 
spp. no Boletim Sanitário, no laudo laboratorial para pesquisa de Salmonella 
spp. e na GTa, conforme a seção ii do capítulo ii desta Portaria.
iii - o monitoramento de Salmonella spp. em carcaças de frangos e perus 
será realizado pelos estabelecimentos de abate registrados no SiE por meio 
de ciclos de amostragem conforme o disposto no anexo ii desta Portaria.
iV - Para determinação dos ciclos de amostragem será utilizada a classifica-
ção dos estabelecimentos de acordo com o volume de abate conforme segue:
a) Estabelecimentos pequenos (P) com um abate diário inferior a cinquen-
ta mil frangos e galinhas ou dezesseis mil perus; 
b) Estabelecimentos médios (M) com um abate diário de cinquenta mil e 
um a cem mil frangos e galinhas ou superior a dezesseis mil e um perus; 
c) Estabelecimentos grandes (G) com um abate diário de cem mil e um 
a duzentos mil frangos e galinhas; e d) Estabelecimentos muito grandes 
(GG) com um abate diário superior a duzentos mil e um frangos e galinhas. 
art. 38° Para fins de determinação da classificação disposta no art. 37°, item 
iV desta Portaria, será considerado o volume médio semanal de abate. 
art. 39º o ciclo de amostragem será composto pelo número (n) de amostras 
a serem coletadas e o número máximo de amostras positivas aceitáveis (c). 
Parágrafo único. Para a interpretação dos resultados, será utilizado o 
plano de duas classes, no qual deve constar presença ou ausência de Sal-
monella spp.
art. 40º os ciclos serão independentes por espécie, sendo que os frangos 
de corte e as galinhas de reprodução constituirão um grupo e os perus de 
corte e de reprodução constituirão outro para atendimento desta Portaria. 
art. 41º os estabelecimentos deverão manter o índice de contaminação 
por Salmonella spp. não superior ao número máximo de amostras positivas 
aceitáveis (c) constantes do anexo ii desta Portaria. 
ParÁGraFo ÚNico. o ciclo será considerado violado quando o número 
de amostras positivas for maior que o número aceitável (c). 
art. 42º O ciclo somente será finalizado depois de recebido o último re-
sultado, mesmo após ter sido ultrapassado o limite máximo de positivos 
aceitável durante a sua execução. 
Parágrafo único. O ciclo não será interrompido caso não seja finalizado 
no mesmo ano em que tenha iniciado. 
art. 43º a coleta das amostras será realizada aleatoriamente, consideran-
do iguais chances de todos os lotes, linhas de abate, dias e hora dos turnos 
de abate a serem amostrados. 
ParÁGraFo ÚNico. os lotes que apresentarem resultado positivo para 
Salmonella typhimurium ou Salmonella enteritidis expressos na GTa e no 
Boletim Sanitário serão excluídos do sorteio. 
art. 44º a coleta de amostra seguirá o disposto no anexo ii desta Portaria 
e atenderá os seguintes requisitos: 
i - a amostra de frango será composta por uma carcaça inteira coletada de forma 
aleatória imediatamente após o gotejamento e antes da embalagem primária; 
ii - a amostra de peru será composta por, no mínimo, quinhentos gramas 
de partes de pele e músculo da região pericloacal, do pescoço e das asas, 
coletadas de uma carcaça selecionada de forma aleatória, imediatamente 
após o gotejamento e antes da embalagem primária; 
iii - no caso de carcaças não submetidas ao processo de pré-resfriamento 
por imersão, a coleta será realizada após o resfriamento e antes da em-
balagem primária. 
art. 45º É proibida a utilização de produto com ação antimicrobiana du-
rante a coleta. 

art. 46º A amostra será identificada e acompanhada das seguintes informações: 
i - tipo de ave: frango, galinha ou peru; 
ii - aptidão: corte ou reprodução; 
iii - data, hora e turno da coleta;
iV- linha de abate;
V - número da amostra do ciclo e número do ciclo; 
Vi - número do registro do estabelecimento no SiE. 
art. 47º a amostra atenderá aos critérios de recebimento estabelecidos 
pelos laboratórios. 
art. 48º após serem coletadas, as amostras serão acondicionadas e en-
viadas o mais breve possível ao laboratório, mantendo a temperatura entre 
zero grau centígrado e oito graus centígrados, aceitando uma variação de 
um grau centígrado a mais ou a menos. 
ParÁGraFo ÚNico. caso a logística de envio da amostra não permita 
que a mesma chegue resfriada conforme descrito no caput deste artigo, 
excepcionalmente poderá ser enviada uma amostra congelada no estado 
sólido, desde que devidamente justificado. 
art. 49º os seguintes registros auditáveis sobre a coleta e envio da amos-
tra serão mantidos: 
i - informações constantes do art. 46 desta Portaria; 
ii - informações sobre a condição sanitária das aves para Salmonella spp. 
constantes no Boletim Sanitário, no laudo laboratorial para pesquisa de 
Salmonella spp e na GTa; 
iii - estado de conservação da amostra, resfriada ou congelada;
iV - data e hora do envio. 
art. 50° o estabelecimento poderá escolher o laboratório que realizará 
o ensaio, desde que obedeça às exigências contidas nesta Portaria e às 
metodologias preconizadas pela cGal/Sda/MaPa e disponíveis no sitio 
eletrônico do MaPa: www.gov.br/agricultura/pt-br. 

Seção II
das Medidas de controle adotadas pelos 

estabelecimentos de abate
art. 51º os estabelecimentos de abate deverão adotar medidas preventi-
vas que assegurem ao FEA, a identificação de lotes de frangos e perus de 
corte e de galinhas e perus de reprodução positivos para Salmonella spp., 
exceto Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium. a informação de 
que o lote é positivo para Salmonella deverão vir expressas no Boletim 
Sanitário (lote é positivo para Salmonella spp.). O SIE deverá verificar se 
o abatedouro frigorífico adotou as medidas preventivas necessárias, tais 
como o abate em separado dos demais lotes, seguido de imediata higie-
nização das instalações e equipamentos. Parágrafo único: o não atendi-
mento ao art. 51 desta Portaria implica em lavratura de auto de infração 
com base no inciso iX do art. 496 do decreto n° 9.013/2017/MaPa, e suas 
alterações combinado com o art. 51 desta Portaria. 
art. 52º Para o abate de lotes de frangos e perus de corte e de galinhas e 
perus de reprodução positivos para Salmonella typhimurium ou Salmonella 
enteritidis, serão adotadas as seguintes ações: 
i - abate em separado dos demais lotes, seguido de imediata higienização 
das instalações e equipamentos; e ii - sequestro e destinação da produção 
para tratamento térmico que garantam a eliminação desses patógenos ou 
fabricação de carne mecanicamente separada - cMS. 
ParÁGraFo ÚNico: o não atendimento ao art. 52 desta Portaria implica 
em lavratura de auto de infração com base no inciso XXVi do art. 496 do 
decreto n° 9.013/2017/MaPa, e suas alterações combinado com o art. 52 
desta Portaria. 
art. 53º Em caso de detecção de Salmonelas monofásicas, cujas fór-
mulas antigênicas sejam Salmonella (1,4[5],12:-:1,2) ou Salmonella 
(1,4[5],12:i:-), serão adotadas as medidas previstas em casos de positivi-
dade para Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium. 
art. 54º os lotes de frangos e perus de corte e de galinhas e perus de re-
produção que estiverem acompanhados da GTa e do Boletim Sanitário pre-
enchidos em desconformidade com as orientações contidas nesta Portaria 
serão abatidos adotando-se as ações constantes do art. 52 desta Portaria. 
art. 55º O estabelecimento de abate deverá realizar o trânsito da carne e 
produtos de aves obtidos de lotes positivos para Salmonella typhimurium 
ou Salmonella enteritidis e Salmonellas monofásicas de que tratam os art. 
52 e art. 53 desta Portaria destinados para tratamento térmico em outra 
unidade deverá seguir o disposto no art.10, item XXiX do decreto 9013, de 
2017/MaPa e suas alterações. 
Parágrafo único: O documento a ser utilizado para respaldar o trânsito 
deverá ser a declaração de destinação industrial (anexo V). 
art. 56° a detecção de Salmonellas de que tratam os art. 52 e art. 53 de 
interesse em saúde pública pelo Serviço de inspeção Estadual - SiE nas 
análises dos ciclos oficiais, conforme o art. 61 desta portaria. 
§ 1º o produto deverá ser transportado embalado, conforme rotulagem 
aprovada por esta adepará, conforme legislações vigentes. 
§ 2º O SIE, deverá na notificação da irregularidade, solicitar as informa-
ções de rastreabilidade dos produtos envolvidos e determinar ao estabele-
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cimento o recolhimento dos produtos para destinação adequada por meio 
de registros auditáveis de sua realização (parágrafo único do art. 81 do 
decreto n° 9.013, de 2017/MaPa, e suas alterações). 
§ 3º Quando o estabelecimento de abate optar como destinação a con-
denação dos produtos de origem animal deverá apresentar a declara-
ção de condenação ao SiE com base no § 1º do art. 493 do decreto n° 
9.013/2017/MaPa, e suas alterações (anexo Vi). 
§ 4º o responsável legal do estabelecimento deverá emitir uma declara-
ção dando ciência da obrigação contida no § 1º do art. 493 do decreto n° 
9.013/2017/MaPa, e suas alterações (anexo Vii). 
art. 57º Quando ocorrer violação do ciclo de monitoramento de Salmo-
nella spp. em frangos e perus, o estabelecimento de abate deverá iden-
tificar a causa da violação, revisar os programas de autocontrole, adotar 
ações corretivas e preventivas com o objetivo de restabelecer a conformi-
dade em relação a esse agente. Parágrafo único: a constatação de não 
adoções das ações cabe autuações com base no inciso iX do art. 496 do 
decreto n° 9.013/2017/MaPa, e suas alterações combinado com o art. 57 
desta Portaria. 
art. 58º Quando ocorrer a violação de um ciclo oficial, após ser notificado 
pelo SiE, o estabelecimento de abate deve: 
i - realizar investigação para identificar a causa da violação, bem como 
adotar plano de ação para prevenção de novas violações; 
ii - revisar os programas de autocontrole, com o objetivo de restabelecer 
a conformidade em relação a esse agente; 
iii - comprovar ao SiE as ações adotadas, por meio de registros auditá-
veis em até vinte dias a contar da data da notificação. 
§ 1º a constatação de não adoções das ações, por meio de registros audi-
táveis, o SiE deverá lavrar auto de infração com base no inciso iX do art. 
496 do decreto n° 9.013/2017/MaPa, e suas alterações combinado com o 
art. 58 desta Portaria. 
§ 2º Se a comprovação ao SiE das ações adotadas não ocorrer em até 20 
dias a contar da data de notificação, o auto de infração terá como base o 
inciso iii do art. 58 desta Portaria. 
art. 59° Quando ocorrer a violação de dois ciclos oficiais consecutivos, 
após ser notificado pelo SIE, o estabelecimento de abate além de atender 
ao disposto no art. 58 desta Portaria deve solicitar de seus fornecedores 
intensificação das ações de biosseguridade. 
§ 1º a constatação de não adoções das ações, por meio de registros audi-
táveis, o SiE deverá lavrar auto de infração com base no inciso iX do art. 
496 do decreto n° 9.013/2017/MaPa, e suas alterações combinado com o 
art. 59 desta Portaria. 
§ 2º Se a comprovação ao SiE das ações adotadas não ocorrer em até 20 
dias a contar da data de notificação, o auto de infração terá como base o 
inciso iii do art. 58 desta Portaria. 
art. 60° Quando ocorrer violação de três ciclos oficiais consecutivos, 
após ser notificado pelo SIE, o estabelecimento de abate além de atender 
ao disposto no art. 59 desta Portaria, também deve: 
i - expedir o produto final após ensaio laboratorial de pesquisa de Sal-
monella spp. em laboratórios credenciados pela agência de defesa agro-
pecuária do Estado do Pará – adEPará ou rede Nacional de laboratórios 
agropecuário do SUaSa. 
ii – caso seja detectado Salmonella spp. a cultura deverá ser tipificada 
para identificação do sorovar, podendo ser utilizados testes rápidos para 
identificar os sorovares de Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis 
ou salmonelas monofásicas de relevância em saúde pública, conforme dis-
posto no inciso iV do art. 2° desta Portaria. 
iii – Caso seja identificada Salmonella typhimurium, Salmonella enteri-
tidis ou salmonelas monofásicas a produção deverá ser diretamente des-
tinada para tratamento térmico que garanta a eliminação do patógeno. 
iV – caso a análise laboratorial tenha excluído a presença de Salmonella 
typhimurium, Salmonella enteritidis ou salmonelas monofásicas, a produ-
ção poderá ser destinada para o comércio estadual, atendendo a legislação 
especifica. 
V – Essas ações restritivas perdurarão até que se obtenha um ciclo oficial 
conforme (n=8 c=2) 
§ 1: Quando o estabelecimento não comprovar as ações adotadas por meio 
de registros auditáveis, o SiE deverá lavrar auto de infração com base no 
inciso iX do art. 496 do decreto n° 9.013/2017/MaPa, e suas alterações 
combinado com o art. 60 desta Portaria.
§ 2: caso não seja constatado o sequestro e destinação adequada da pro-
dução do lote com resultado positivo para Salmonella typhimurium, Sal-
monella enteritidis ou salmonelas monofásicas, o SiE deverá lavrar auto de 
infração com base no inciso XXVi do art. 496 do decreto n° 9.013/2017/
MaPa, e suas alterações combinado com o art. 60 desta Portaria. 
art. 61° Quando o estabelecimento for notificado pelo SIE que duran-
te a execução do ciclo oficial foram identificados os sorovares Salmonella 
Typhimurium ou Salmonella enteritidis deve: 
i - realizar investigação para identificar a causa, bem como adoção de um 
plano de ação para prevenção; 

ii - revisar os programas de autocontrole, com o objetivo de restabelecer 
a conformidade em relação a esse agente; 
iii - comprovar ao SiE as ações adotadas, por meio de registros auditá-
veis em até vinte dias a contar da data da notificação;
iV - Solicitar dos seus fornecedores intensificação das ações de biosse-
guridade. 

Seção III
Das ações de Fiscalização do SIE

art. 62° Na recepção de frangos e perus de corte e galinhas e perus de 
reprodução, durante a inspeção ante mortem o SiE deverá conferir se as 
informações constantes do Boletim Sanitário e GTa atendem as determi-
nações desta Portaria. 
art. 63º O SIE realizará a verificação do controle de Salmonella spp. em 
frangos e perus nos estabelecimentos de abate por meio de ciclos de amos-
tragem oficiais conforme o disposto no Anexo III desta Portaria.
art. 64° O ciclo oficial será realizado conforme descrito nos arts. 37 a 49 
desta Portaria. 
Parágrafo Único: Caso o ciclo seja violado antes de sua finalização, o 
SIE local deverá notificar o estabelecimento e adotar as medidas descritas 
nos art. 58, art. 59 e art. 60 desta Portaria, conforme o caso. art. 65º o 
sorteio das amostras oficiais será realizado e divulgado pela Gerência do 
Serviço de inspeção Estadual - GSiE, sendo a grade de sorteio disponibili-
zada previamente aos SiEs responsáveis pela coleta. art. 66º as amostras 
oficiais serão analisadas nos laboratórios que integram a Rede de Laborató-
rios credenciados pela agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará ou rede Nacional de laboratórios agropecuário do SUaSa. 
art. 67º Quando ocorrer violação do ciclo oficial, o SIE deve: 
i - notificar imediatamente o estabelecimento de abate;
ii - verificar as ações adotadas pelo estabelecimento, com objetivo de 
restabelecer a conformidade em termos do controle de Salmonella spp. 
ParÁGraFo ÚNico: A violação do ciclo oficial, por si só não caracteriza 
infração ou descumprimento de legislação sanitária, portanto não cabe la-
vratura de auto de infração. 
art. 68º Quando a avaliação dos registros gerados pela investigação do 
estabelecimento de abate indicar falhas no controle de Salmonella spp. 
na cadeia produtiva de frangos e perus, a Gerência de Programa Estadual 
de Sanidade avícola e organismo aquático - GPESaao por meio de seus 
serviços competentes realizará auditoria na cadeia. 
art. 69º No caso de identificação dos sorovares Salmonella typhimurium 
ou Salmonella enteritidis em amostra oficial, o SIE deve: 
i - notificar o estabelecimento de abate;  
ii - verificar o cumprimento do disposto no art. 61 desta Portaria. 
art. 70° Após o término do ciclo oficial, o SIE preencherá a planilha ele-
trônica constante do anexo iV desta Portaria e a enviará para Gerência 
de carnes, ovos e derivados - Gcar que consolidará os dados e os enca-
minhará a Gerência do Serviço de inspeção Estadual - GSiE que por sua 
vez, os encaminhará anualmente ao GPESaao por Sistema de informações 
Gerenciais do Serviço de inspeção Estadual – SiGSiE. 

caPitULo iV
dos ProcediMeNtos da rede de LaBoratÓrios Federais de 

deFesa aGroPecUaria
art.71º as amostras enviadas em desacordo aos critérios de recebimento 
(preenchimento adequado dos campos da SOA de ensaio; identificação e 
assinatura do responsável pela coleta; amostra devidamente lacrada com 
o numero descrito na Soa; acondicionamento e temperatura de acordo as 
normas vigentes), serão rejeitadas pelo laboratório.

caPitULo V
das disPosiÇÕes FiNais

art.72º aos estabelecimentos que não se adequarem ao disposto nesta Portaria 
serão aplicadas as sanções administrativas previstas na legislação vigente.  
art. 73º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação nos esta-
belecimento de abate de aves registrados no SiE.
art. 74º os estabelecimentos avícolas comerciais de Frangos e Pe-
rus de corte terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias para se adequarem 
ao disposto nesta portaria a contar da data da sua publicação.
art. 75º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE 
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo – diretor Geral 
aNEXo i - amostragem para coleta de amostras nos estabelecimentos avícolas
aNEXoS ii – ciclo de amostragem de autocontrole para abate de frangos e Perus 
ANEXO III – Ciclos de Amostragens Oficiais para abate de Frangos e Perus 
aNEXo iV– Planilha Eletrônica de resultados 
aNEXo V – declaração de destinação industrial 
aNEXo Vi – declaração de condenação 
aNEXo Vii – Modelo de declaração para uso do Estabelecimento sob ins-
peção Estadual
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aNeXo i
amostragem para coleta de amostras nos estabelecimentos avícolas

Número de galpões no núcleo Número de galpões a serem monitorados
1 a 3 todos
4 3
5 a 10 4

11 em diante 5

aNeXo ii

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de deseNVoLViMeNto aGroPecUÁrio e da Pesca 

aGÊNcia de deFesa aGroPecUÁria do estado do ParÁ/adePara 
GerÊNcia do serViÇo de iNsPeÇÃo estadUaL 

GerÊNcia de carNe, oVos e deriVados 
serViÇo de iNsPeÇÃo estadUaL - sie

ciclo de amostragem de autocontrole para abate de Frangos e Perus

1.da  amostragem  de  autocontrole  
para  o  abate  de  frangos

Prevalência esperada de 20%, Probabilidade de 80%                                                                                  n = número de amostras coletadas c = número de amostras positivas

Classificação  dos  estabelecimentos n c Número de ciclos/ano Frequência de coleta

P 8 2 6 1 amostra/semana

M 26 6 4 2 amostras/semana

G 51 12 5 5 amostras/semana

GG 51 12 10 10 amostras/semana

2.da  amostragem  de  autocontrole  para  
o  abate  de  perus

Prevalência esperada de 20%, Probabilidade de 80%                                                                                  n = 
número de amostras coletadas c = número de amostras positivas

Classificação  dos  estabelecimentos n c Numero de ciclos/ano Frequencia de coleta

P 8 2 6 1 amostra/semana

M 51 12 5 5 amostras/semana

aNeXo iii

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de deseNVoLViMeNto aGroPecUÁrio e da Pesca 

aGÊNcia de deFesa aGroPecUÁria do estado do ParÁ/adePara 
GerÊNcia do serViÇo de iNsPeÇÃo estadUaL 

GerÊNcia de carNe, oVos e deriVados 
serViÇo de iNsPeÇÃo estadUaL - sie

Ciclo de Amostragens Oficiais para abate de Frangos e Perus

1.Da Amostragem oficial para o abate de frangos Prevalência esperada 20%, Probabilidade de 80%

Classificação  dos  estabelecimentos n c Número de ciclos/ano Frequência de coleta

P 8 2 2 1 amostra/3 semanas

M 8 2 2 1 amostra/3 semanas

G 8 2 3 1 amostra/2 semanas

GG 8 2 3 1 amostra/2 semanas

n= número de amostras 
a serem coletadas c= 
número máximo de 
amostras positivas 

aceitáveis

2. Da amostragem oficial 
para o abate de perus.

Prevalência esperada 
20%, Probabilidade 80%

Classificação  dos  estabelecimentos n c Numero de ciclos/ano Frequencia de coleta

P 8 2 2 1  amostra/3  semanas

M 8 2 3 1  amostra/2  semanas

n= número de amostras 
a serem coletadas c= 
número máximo de 
amostras positivas 

aceitáveis
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GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de deseNVoLViMeNto aGroPecUÁrio e da Pesca 

aGÊNcia de deFesa aGroPecUÁria do estado do ParÁ/adePara 
GerÊNcia do serViÇo de iNsPeÇÃo estadUaL 

GerÊNcia de carNe, oVos e deriVados 
serViÇo de iNsPeÇÃo estadUaL - sie

aNeXo iV da Portaria N.° 0098/2022 - PLaNiLHa eLetrÔNica de resULtados - sie
MEMoraNdo Nº ___/___/____

ASSUNTO: VERIFICAÇÃO DE Salmonella spp. na cadeia de produção de frangos e perus.
Encaminhamos informações referentes a verificação oficial de Salmonella spp. em carcaças de frangos e perus

EMPrESa: SiE:
ENdErEÇo: cEP:
MUNicÍPio: Uf:
TElEfoNE: E-mail:
Relatório referente ao ciclo oficial nº.

cLassiFicaÇÃo dos estaBeLeciMeNtos de acordo coM o VoLUMe de aBate:
cod. FraNGos cod. PerUs

P aTÉ 50.000 fraNGoS/dia P aTÉ 16.000 PErUS/dia
M dE 50.001 a 1000.000 fraNGoS/dia M aciMa dE 16.001 PErUS/dia
G dE 100.001 a 200.000 fraNGoS/dia

GG aciMa dE 200.001 fraNGoS/dia

UF sie
tiPo 
da 
aVe

cLassiFicaÇÃo 
dos estaBeLeci-

MeNtos

Nº do 
cicLo

Nº da 
aMostra do 

cicLo

data 
coLeta 
aMos-

tra

dia da 
seMaNa tUrNo LiNHa Hora Nº do 

Lacre
aPtidÃo 
das aVes

VoLUMe 
de aBate 
do dia

resUL-
tado a 
caMPo

coNserVaÇÃo 
da aMostra

data 
do 

eNVio

HorÁrio 
do eNVio

resULtado 
da aMostra

soro-
Var

ateNder Às iNstrUÇÕes Para PreeNcHiMeNto da PLaNiLHa disPostas No aNeXo iii da Portaria Nº XX, de 21 de seteMBro de 2021.
resPoNder Às seGUiNtes PerGUNtas:

o ciclo oficial foi Violado? (    ) SiM (    ) NÃo
SE a rESPoSTa da PErGUNTa aciMa for SiM, rESPoNdEr ÀS dEMaiS PErGUNTaS:
a EMPrESa foi NoTificada oficialMENTE da ViolaÇÃo do ciclo? (    ) SiM (    ) NÃo aNEXar a NoTificaÇÃo
a EMPrESa aPrESENToU aS aÇÕES corrETiVaS/PrEVENTiVaS, coNforME PrEVÊ a 
PorTaria? (    ) SiM (    ) NÃo aNEXar aS aÇÕES da EMPrESa frENTE À ViolaÇÃo.

o ciclo Violado É rEiNcidENTE? (    ) SiM (    ) NÃo oBS: SE SiM, QUaNTaS VEZES? __________
oBSErVaÇÕES:

Instruções para preenchimento: UF - Informar a UF de localização do SIE SIE - Informar o número do SIE Tipo da ave - informar se frango ou peru Classificação dos estabelecimentos- informar se P,M, G ou GG de acordo com o volume de produção Nº 
do CICLO - informar o número do ciclo referente ao ano que está sendo analisado Nº AMOSTRA DO CICLO- Informar o número da amostra coletada de forma sequencial. Ao final de cada ciclo oficial a numeração da amostra deve ser reiniciada. 01 DATA 
COLETA AMOSTRA- Informar a data da coleta da amostra oficial. DD/MM/AAAA DIA DA SEMANA- informar com as 3 primeiras letras (SEG-TER-QUA-QUI-SEX-SAB-DOM) TURNO: 1, 2 ou 3 - códigos referentes às amostras coletadas no primeiro, segundo 
ou terceiro turno liNHa: 1, 2, 3, 4 - códigos referentes à denominação da linha de abate (linha 1, 2, 3 ou 4) Hora:,1, 2, 3, 4....8 - códigos para informar a hora da coleta em relação ao turno (primeira, segunda, terceira... hora do turno de abate) 
obs: Não informar hora fracionada somente o número ordinal APTIDÃO DAS AVES: Informar a aptidão das aves , se CORTE ou REPRODUÇÃO NÚMERO DO LACRE: Informar o número do lacre da amostra oficial. VOLUME DE ABATE DO DIA: Informar 
a quantidade de aves abatidas no dia da coleta. rESUlTado a caMPo: informar o resultado do ensaio de Salmonela a campo aUSENTE, PrESENTE ou dEScoNHEcido (Quando não for apresentado resultado do ensaio a campo até o abate do lote). 
ESTADO DE CONSERVAÇÂO: Informar o estado de conservação da amostra oficial para envio ao laboratório. Se CONGELADA ou RESFRIADA. DATA DO ENVIO: Informar a data de envio da amostra oficial ao laboratório. DD/MM/AAAA HORÁRIO DO ENVIO: 
Informar o horário de envio da amostra oficial ao laboratório. HH:MM RESULTADO DO ENSAIO: Informar o resultado do ensaio oficial. Se Ausente ou Presente SOROVAR IDENTIFICADO: Informar o resultado da tipificação. Ex.: Salmonella Enteritidis, 
SalmonellaTyphimurium, etc. rESPoNdEr aS SEGUiNTES PErGUNTaS: o ciclo oficial foi Violado? ( ) SiM ( ) NÃo SE a rESPoSTa da PErGUNTa aciMa for SiM, rESPoNdEr aS dEMaiS PErGUNTaS: a EMPrESa foi NoTificada oficialMENTE 
da ViolaÇÃo do ciclo? ( ) SiM ( ) NÃo aNEXar a NoTificaÇÃo. a EMPrESa aPrESENToU aS aÇÕES corrETiVaS/PrEVENTiVaS, coNforME a PrEVÊ a PorTaria? ( )SiM ( )NÃo aNEXar aS aÇÕES da EMPrESa frENTE a ViolaÇÃo. o ciclo 
Violado É rEiNcidENTE? ( ) SiM ( ) NÃo oBS: SE SiM, QUaNTaS VEZES? _____________ o B S E rVa Ç Ã o : ___________________________________________________________ aSSiNaTUra E cariMBo do MÉdico VETEriNário do SiE 

aSSiNaTUra E cariMBo do MÉdico VETEriNário do SiE

aNeXo V
tiMBre e NoMe eMPresariaL do eMissor

decLaraÇÃo de destiNaÇÃo iNdUstriaL Para ProdUtos de oriGeM aNiMaL Nº

Em atenção ao disposto no inciso XXIX do art. 10 do Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017/MAPA, e suas alterações declaramos  que os produtos abaixo discriminados foram destinados industrialmente  para a elaboração  
de outros produtos comestíveis,  devendo ser submetidos ao(s) seguinte(s) tratamento(s)(1):

Finalidade do produto(2):

Produto Marca sie 
Produtor

data de 
Produção Validade temperar tura 

em °c
Natureza dos 

Volumes
Nº de 

volumes Peso Líquido (Kg)

Total
Nome empresarial: Município: UF:

Nota FiscaL:
sie do expedidor:

Destinatário (identificar o nº de 
registro quando couber): dia e hora da lacração:

Meio de Transporte: Identificação do Contentor: Nº do lacre:

observações(3): dEclaraÇÃo Válida Por 15 diaS           cariM-
Bo do cNPJ (indicar local e data) assinatura e carimbo do emitente

Modelo estabelecido pela Portaria N° 0098/2022 - Gcar/GSiE/ddia/adEPará em atenção ao disposto no art. 10, item XXiX do decreto nº 9.013, de 2017/MaPa e suas alterações.                                                                                                                          
Página 1/1
(1) Tratamento: informar o tratamento a que devem ser submetidos os produtos (ex.: cozimento, esterilização comercial) e/ou p rodutos específicos a serem fabricados. 
(2) Finalidade do Produto: informar, conforme o caso, a finalidade específica de uso dos produtos (ex.: uso como matéria-prima na fabricação de produtos específicos discriminados no campo) 
(3) Observações: incluir informações relevantes sobre o tratamento a ser realizado (ex.: identificação de patógeno a ser eliminado); permi tida indicação de endereço eletrônico para envio de confirmação do recebimento da carga.
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aNeXo Vi

tiMBre e NoMe eMPresariaL do eMissor

decLaraÇÃo de coNdeNaÇÃo de ProdUtos de oriGeM aNiMaL Nº

Em atenção ao disposto no inciso XXVI do art. 10 do Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017/MAPA, declaramos  que os produtos abaixo discriminados foram destinados à condenação:

Finalidade do produto(1):

Produto Marca sie 
Produtor Data de Produção Validade temperar tura 

em °c
Natureza dos 

Volumes Nº de volumes Peso Líquido 
(Kg)

Total

Nome empresarial: Município: UF:
Nota FiscaL:

sie do expedidor:

Destinatário (identificar o nº de registro 
quando couber): dia e hora da lacração:

Meio de Transporte: Identificação do Contentor: Nº do lacre:

observações(2): dEclaraÇÃo Válida Por 15 diaS                     cariMBo 
do cNPJ (indicar local e data) assinatura e carimbo do emitente

Modelo estabelecido pela Portaria N° 0098/2022 - Gcar/GSiE/ddia/adEPará em atenção ao disposto no art. 493 do decreto nº 9.013, de 2017 /MaPa e suas alterações.                                                                                                                         
Página 1/1

(1) finalidade do Produto: informar, conforme o caso, ‘fabricação de farinhas e produtos gordurosos para alimentação animal’ ou ‘inutilização/destruição’. 
(2) Observações: incluir informações relevantes sobre o tratamento a ser realizado. É permitida indicação de endereço eletrônico para envio de confirmação do recebimento da carga.

anexo Vii da Portaria nº 0098/2022/Gcar/Gsie/ddia/adeParÁ
Modelo de declaração para uso por estabelecimentos sob inspeção Estadual.

 (marca/logomarca da empresa)

decLaraÇÃo
(raZÃo Social ou Nome, cNPJ ou cPf), localizado à (endereço completo), registrado no (nome do órgão Estadual) sob o nº (xxxx), por seu (responsável 
legal ou Responsável técnico) abaixo identificado, DECLARO que o estabelecimento retro identificado dispõe de instalações e equipamentos necessários 
para realização dos tratamentos de aproveitamento condicional, de destinação industrial ou de condenação de produtos de origem animal abaixo listados, 
em consonância com as exigências contidas no Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017/MAPA, em especial o disposto no  inciso XVI do art. 73, e estou 
ciente da obrigação contida no §1º do art. 493 do mesmo decreto:
- (listar tratamentos)

local (cidade/Uf), data (dd/mm/aaaa).

(Nome completo, nº de inscrição no conselho profissional, no caso de RT)
ou
(Nome completo, cPf ou cNPJ do responsável legal)

ciente, em xx de xx de xxxx.

(assinatura e carimbo de identificação  do representante do serviço oficial)

Protocolo: 755186
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tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: terMo de distrato

Pae 202295134

TÉrMiNo dE ViNcUlo: 31.01.22

MoTiVo: a PEdido

ÓrGÃo: aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará

SErVidor(a) TEMPorário(a): Joao VicTor GUalBErTo da SilVa

MaTricUla: 5960823/1

fUNÇÃo: fiScal ESTadUal aGroPEcUário

ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo – dirETor GEral

Protocolo: 755080

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 0089/2022 - adeParÁ, de 26 de JaNeiro de 2022

a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 

por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 

Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-

feridas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 

Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.

coNSidEraNdo, o que determina o art. 77, iX e art. 98, 99 e 100 da lei 

nº 5.810/94.

r E S o l V E:

coNcEdEr licENÇa PrÊMio dE fEVErEiro.22, aos servidores abaixo:

Pae Matrícula Nome triênio

dias Período de gozo

30 60  

202296695 57198639/2 alESSaNdro fraNca 
alfaia 2009/2012  X 02.2.22 a 01.04.22

2022103782 5533945/1 aNdrE lUiZ dE BarroS 
fiGUEirEdo 2012/2015  X 15.02.22 a 15.04.22

20211433770 57223938/1 alEXaNdro dE SoUSa 
BorGaro 2016/2019 X  01.02.22 a 02.03.22

20211452232 5888158/2 caSSio Polla 2013/2016 X  01.02.22 a 02.03.22

202240862 5066034/1 dioGo GUErrEiro rEalE 2013/2016 X  07.02.22 a 09.03.22

202272769 54187262/1 flaVio roBErTo corrEa 
Maia 2007/2010 X  14.02.22 a 15.03.22

202250927 54185790/1 Maria daS NEVES S. 
r.  NEYra 2013/2016 X  14.02.22 a 15.03.22

202269569 23035/1 PaUlo dE TarSo M. dE 
caSTro 2006/2009  X 01.02.22 a 01.04.22

20211300793 55588436/1 raiKa diaS da SilVa 2016/2019 X  02.02.22 a 03.03.22

rEGiSTrE-SE PUBliQUE-SE E cUMPra-SE

MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa

Gerente de área de Gestão de Pessoas

alEX faBiaNo dE alMEida HaGE

diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 754998

errata
.

Na Portaria de Férias nº 8245 de 14/12/21, publicada no doe nº 

34810 de 27 de dezembro de 2021 do servidor JoYLsoN BeNtes 

caNto, Mat. 55588125/1

onde se lê: Período de Gozo 17.01.22 a 15.02.22

Leia-se: Período de Gozo 24.01.22 a 22.02.22

Protocolo: 755086

coNtrato
.

coNtrato Nº 05/2022

Processo N° 2021/517718

Valor ToTal: r$ 4.052,40

ViGÊNcia: 28/01/2022 à 27/01/2023

claSSificaÇÃo do oBJETo: aQUiSiÇÃo dE EPi’S Para ESTrUTUrar 

E MaNTEr o SiSTEMa UNificado dE aTENÇÃo À SaÚdE aNiMal do 

ESTado do Pará

JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.

coNTraTada: SaNToS SafETY coNSUlToria E SolUloÇÕES EM SEG 

do TraB lTda , cNPJ nº 37.769.025/0001-40

ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 754830

coNtrato Nº 04/2022

Processo N° 2021/517718

Valor ToTal: r$ 13.800,00

ViGÊNcia: 28/01/2022 à 27/01/2023

claSSificaÇÃo do oBJETo: aQUiSiÇÃo dE EPi’S Para ESTrUTUrar 

E MaNTEr o SiSTEMa UNificado dE aTENÇÃo À SaÚdE aNiMal do 

ESTado do Pará

JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.

coNTraTada: rEiS coMÉrcio aTacadiSTa E VarEJiSTa dE diV arT E 

SUPriMENToS lTda, cNPJ nº 29.332.265/0001-79

ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 754833

coNtrato Nº 03/2022

Processo N° 2021/517718

Valor ToTal: r$ 6.382,90

ViGÊNcia: 28/01/2022 à 27/01/2023

claSSificaÇÃo do oBJETo: aQUiSiÇÃo dE EPi’S Para ESTrUTUrar 

E MaNTEr o SiSTEMa UNificado dE aTENÇÃo À SaÚdE aNiMal do 

ESTado do Pará

JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.

coNTraTada: licEri coMErcio dE ProdUToS EM GEral lTda, cNPJ nº 

26.950.671/0001-07

ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 754835

FÉrias
.

Portaria Nº 0088/2022  adeParÁ, de 26 de  JaNeiro de 2022

a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 

por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 

Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-

feridas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 

Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.

coNSidEraNdo o decreto nº 1462 de 12/04/21 que determina o  art.1º e 

regulamenta o art 74º da lei 5810 de 24 de janeiro de 1994.

conceder férias regulamentares aos servidores da agência de defesa agro-

pecuária do Estado do Pará, referente aos meses de fEVErEiro 22.
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Protocolo Matrícula Nome Período de aquisitivo Período de Gozo dias Lotação

2021/1237530 54187204/ 1 afoNSo frEiTaS do ValE 2019/2020 01.02.22 a 02.03.22 30 Pfa GUrUPi

MaPa 5948956/ 1 alEX EUlEr caSTro da SilVa PaUla 2020/2021 10.02.22 a 24.02.22 15 oriXiMiNa

2021/1329080 55588136/ 1 alEXaNdrE da SilVa cUNHa 2020/2021 03.02.22 a 04.03.22 30 BrEU BraNco

MaPa 54193881/2 alEXaNdrE GoMES lEiTE 2020/2021 01.02.22 a 02.03.22 30 SEdE

2021/1346764 57234571 aNdrESSoN rodriGUES PraTa 2019/2020 16.12.21 a 14.01.22 30 iTaiTUBa

2021/1451537 54191193/ 1
 EMaNoEl SilVa SodrE 2019/2020 01.02.22 a02.03.22 30 SiE 022

2022/15525 55585935/1 aNa claUdia dE SoUZa BEZErra 2020/2021 18.02.22 a 20.03.22 30 ParaGoMiNaS

2021/1238941 54187263/ 1 aNToNio PaUlo diaS PiNHEiro 2019/2020 01.02.22 a 02.03.22 30 Pfa Sao GEraldo

2021/126609405 55587389/ 1 BarTo MoNTEiro loPES 2021/2022 17.02.22 a 18.03.22 30 doM EliZEU

2021/1478708 57190338/1
 carloS alBErTo dE SoUZa MElo 2019/2020 27.01.22 a 25.02.22 30 SEdE

2021/861164 5861500/3 dENiS claUdio SilVa do ESPiriTo SaNTo 2019/2020 01.02.22 a 02.03.22 30 PoSTo iTiNGa

2021/68015 5114640/ 4 EliElSoN GoMES Maia 2020/2021 01.02.22 a 02.03.22 30 GicV

2021/1396456
 

5905503/1
 

EliSa rocHa daNTaS SoarES
 2019/2020 24.01.22 a 07.02.22

 30 SEdE

2021/126966 57234514/ 1 EliZaBETE NiKolaK 2021/2022 01.02.22 a 02.03.22 30 SaNTa Maria do Pará

2021/126609405 54187130/ 1 EVaNGEliNo MEdEiroS dE NaSciMENTo 2020/2021 01.02.22 a 02.03.22 30 Pfa iTiNGa

2021/1267347 57215435/ 2 faBiaNa PoSSaTo 2020/2021 01.02.22 a 02.03.22 30 TUcUMÃ

2021/1329080 5948597/ 1 fraNciSco ailToN B. dE carValHo 2020/2021 01.02.22 a 15.02.22 15 NoVo rEParTiMENTo

2021/1329938 57218653/ 3 GEorGE fraNciSco SoUZa SaNToS 2019/2020 07.02.22 a 18.02.22 12 cEdido

2021/1237530 57201611/ 2 GErlaN MaToS alVarENGa 2020/2021 01.02.22 a 02.03.22 30 caPaNEMa

2021/923700 5950196/ 1 GiUSEPPE GariBaldi loUrEiro ParENTE 2020/2021 01.02.22 a 02.03.22 30 SEdE

2021/1305860 54186927/1 GUSTaVo liMa do NaSciMENTo 2017/2018 01.02.22 a 03.03.22 30 SEdE

2021/1242519 54195804/ 1 iVoNilSoN fErrEira da SilVa 2021/2022 01.02.22 a 02.03.22 30 MoNTE alEGrE

MaPa 54193762/ 1 Joao QUEiroZ rodriGUES 2019/2020 01.02.22 a 02.03.22 30 MocaJUBa

2022/63655 54187568/ 1
 

JoSE iVaNEU liMa
 2020/2021 14.02.22 a 15.03.22 30 TUcUrUi

 

2022/11779 54195805/ 1 Karla JUliETa coSTa da S. dE SoUSa 2019/2020 07.02.22 a 21.02.22 15 SEdE

MaPa 57225350/ 1 lETicia do Socorro loBaTo cHaVES 2019/2020 23.02.22 a 24.03.22 30 SEdE

2021/1488454 57174823/ 1 lUiZ carloS cordEiro dE GUaMa 2020/2021 14.02.22 a 15.03.22 30 SEdE

2022/1032 54186978/ 1 MarcElo oliVEira dE caSTro 2019/2020 14.02.22 a 15.03.22 30 GSMT

2021/1367085 57190367/1 MarcoS NaSciMENTo MoUra 2020/2021 01.02.22 a 02.03.22 30 PoSTo PorTo dE MoZ

2021/1263627 54185857/ 1 NorMaNdo roliM daNTaS 2019/2020 01.02.22 a 02.03.22 30 rEdENÇÃo

2022/33594
 

5882842/3
 PEdro diNaEl MoTa GoMES 2020/2021 01.02.22 a 02.03.22 30 caPiTÃo PoÇo

2021/123894 6403722/ 1 SaNdra PErEira da SilVa 2020/2021 01.02.22 a 02.03.22 30 SÃo GEraldo do araGUai

2021/144709 57223284/2
 

TaTiaNa ZaNElla
 2021/2022 01.02.22 a 02.03.22 30 alTaMira

2021/1386347 57223525/ 1 THairoNi dE caMPoS SaNTiaGo 2020/2021 01.02.22 a 02.03.22 30 iriTUia

2021/1099755 57175277/ 1 UlYSSES JaNUario dE MoUra NETo 2020/2021 15.02.22 a 16.03.22 30 cUrioNÓPoliS

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE

MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa

Gerente de área de Gestão de Pessoas

alEX faBiaNo dE alMEida HaGE

diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 755029
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EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

 Portaria Nº0025/2022 – 27/01/2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas resolve:
rEMaNEJar, a pedido, o Extensionista rural ii JaNair caMPElo da coS-
Ta – Matricula nº 54196731/1, do Escritório regional do Tocantins, para 
exercer suas funções no Escritório local de abaetetuba, vinculado ao re-
gional do Tocantins, a partir de 01.02.2022.
roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo – Presidente

Portaria Nº0026/2022 – 27/01/2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas resolve:
c o l o c a r, a Extensionista rural i, Márcia dE PadUa BaSToS Ta-
GorE – Matricula nº 3179729/1, a disposição da Secretaria de Estado de 
desenvolvimento agropecuário e da Pesca/SEdaP, de acordo com o Termo 
de cooperação Técnica nº 03/2019, com Ônus para a EMaTEr – Pará, a 
contar de 01.02.2022 a 29.12.2022. (PaE – 2022/47921)
roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo – Presidente

Portaria Nº0027/2022 – 28/01/2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas resolve:
r E M a N E J a r, a pedido, o Extensionista rural i arilSoN BriTo da 
SilVa - Matricula funcional nº 54192838/2, do Escritório local de Belterra/
Escritório regional de Santarém, para exercer suas funções no Escritório 
local de Santarém, ambos vinculados ao regional de Santarém, a partir de 
01.02.2022 - (PaE-2022/2172).
roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo – Presidente

Portaria Nº0028/2022 – 28/01/2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas resolve:
T r a N S f E r i r, a Extensionista rural i daNiElla MoNica GoUVEa dE 
SoUZa - Matricula funcional nº 57206606/1, do Núcleo de Programação 
e orçamentação – NPo/cPlaN, para exercer suas funções no Escritório 
regional das ilhas, a partir de 01.02.2022.
roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo – Presidente

Portaria Nº0029/2022 – 28/01/2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas resolve:
r E V o G a r, os efeitos da Portaria de nº 0429/2019, que designou o Ex-
tensionista rural i, GilMar fEiToSa dE SoUSa -  Matricula funcional nº 
55585656/1 para exercer a Função Gratificada de Chefe do Escritório Local 
de Maracanã/regional de castanhal, a partir de 01.02.2022.
roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo – Presidente

Portaria Nº0030/2022 – 28/01/2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas resolve:
d E S i G N a r, o Extensionista rural ii, dJaVaN UliSSEiS dE liMa 
fariaS – Matricula funcional nº 54186774/2, para exercer a função Gra-
tificada de Chefe do Escritório Local de Maracanã/Escritório Regional de 
castanhal. a contar de 01.02.2022.
roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo – Presidente

Portaria Nº0031/2022 – 28/01/2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas resolve:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação ao Técnico de 
Planejamento – daNiEl fraNco coUTiNHo - Matricula nº 57175818/1, a 
contar de 02.02.2022:
i - r E V o G a r, os efeitos da Portaria de nº 0835/2019, que o designou 
para exercer a Função Gratificada de Responsável pelo Núcleo de Progra-
mação e orçamentação/cPlaN.
ii – T r a N S f E r i r, do Núcleo de Programação e orçamentação - NPo/
cPlaN, para exercer suas funções no Escritório regional das ilhas.
roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo – Presidente

Portaria Nº0032/2022 – 28/01/2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas resolve:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação a auxiliar de admi-
nistração – orlaNdiNa alMEida dE araÚJo - Matricula nº 54197149/1, 
a contar de 02.02.2022.
i - r E V o G a r, os efeitos da Portaria de nº 514/2017, que a designou 
para exercer a Função Gratificada de Chefe da Seção de Prestação de con-
tas - SPc/coafi.
ii – r E M a N E J a r, da Seção de Prestação de contas SPc/coafi, para 
exercer suas funções no Núcleo de Programação e orçamentação – NPo/
cPlaN.
III – D E S I G N A R, para exercer a Função Gratificada de Responsável 
pelo Núcleo de Programação e orçamentação – NPo/cPlaN.
roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo – Presidente

Portaria Nº0033/2022 – 28/01/2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas resolve:
E X o N E r a r, a contar de 01.02.2022, EllEN KaSSia dE fiGUEirEdo 
PiNHEiro BarrETo – Matricula funcional 5901857/2, do cargo comissio-
nado de Emprego de Confiança II.
roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo – Presidente

Protocolo: 755020
Portaria Nº0034/2022 – 28.01.2022

o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
NoMEar, a contar de 01.02.2022, Jair carloS PiNTo coSTa, para exer-
cer o Cargo Comissionado Emprego de Confiança II, ficando lotado na Di-
retoria administrativa/diad.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0035/2022 – 28.01.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
NoMEar, a contar de 01.02.2022, aNdrÉa dE NaZarÉ SaNToS da coS-
Ta, para exercer o cargo comissionado de assessora Especial da direto-
ria Executiva, ficando lotada na Assessoria para Assuntos de Auditagem/
aUdiT.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0036/2022 – 28.01.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação à empregada ra-
faEla rioS alVES lEiTE – Matrícula 5938154/2, a contar de 01.02.2022:
i – E X o N E r a r, do cargo comissionado de assessora Jurídica.
II – N O M E A R, para exercer o Cargo Comissionado Emprego de Confian-
ça II, ficando lotada na Assessoria Jurídica/AJUR.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0037/2022 – 28.01.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
NoMEar, a contar de 01.02.2022, fracElY cardoSo ViNaGrE MENdES, 
para exercer o Cargo Comissionado de Assessora Jurídica, ficando lotada 
na assessoria Jurídica/aJUr.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Protocolo: 755000

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato de PrestaÇÃo 
de serViÇo Nº 004/2020

data da assinatura: 28/01/2022
Vigência: 19/02/2022 à 19/02/2023
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da 
vigência do contrato de prestação de serviço nº 004/2020, pelo período de 
12 (doze) meses, em virtude da necessidade de continuidade na prestação 
dos serviços, consoante o que preceitua a lei nº 13.303/2016.
dotacão orçamento:
Programa: 1297 – Manutenção da gestão
P.i./aÇÃo: 4120008338-c - operacionalização das ações administrativas
Elemento de despesa: 3390-35 - Serviços de consultoria
fonte de recursos: 0101 – Tesouro do Estado
contratada: EMPrESa GS coNTadorES aSSociadoS S/S lTda
Endereço: Tv. 14 de Março, nº 1189, Umarizal, Belém-Pará, cEP: 66.055-
490
ordenador: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo

Protocolo: 755049

.

.

diÁria
.

Portaria de diaria Nº 006/2022;BENEficiário:GlaUBEr 
florÊNcio da cUNHa; MaTrÍcUla :57175853/1;fUNÇÃo:EMPrEGo dE 
coNfiaNÇa iii;oBJETiVo:acoMPaNHar o PrESidENTE da EMPrESa, 
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo, ao MUNicÍPio dE caMETá, oB-
JETiVo dE rEUNir coM a EQUiPE do EScriTÓrio local E aSSiNaTUra 
dE TErMo dE cooPEraÇÃo TÉcNica coM a PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
caMETá;PErÍodo:26 À 27.01.202:Nº dE diáriaS :1,5(UMa E MEia);-
dESTiNo:caMETá;ordENador dE dESPESa:roSiVal PoSSidÔNio do 
NaSciMENTo.

Protocolo: 754791
Portaria de diaria Nº 005/2022;BENEficiária:roSiVal PoS-
SidÔNio do NaSciMENTo; MaTrÍcUla:3175685/1;fUNÇÃo:PrESi-
dENTE;oBJETiVo: dE rEUNir coM a EQUiPE do EScriTÓrio local E 
aSSiNaTUra dE TErMo dE cooPEraÇÃo TÉcNica coM a PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE caMETá;Nº dE diáriaS:1,5(UMa E MEia);PErÍodo:26 
À 27.01.2022 :dESTiNo:caMETá;ordENador dE dESPESa:KEiMENSoN 
BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 754788
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CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 005/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto dessa Em-
presa; e considerando o decreto nº 870 de 04/10/2013 que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de designar fiscal para supervisionar, fiscalizar e acompa-
nhar a execução dos contratos:
rESolVE:
designar os servidores leandro José Monteiro ribeiro, matrícula Nº 
80845866/1, como fiscal e Rafaela Veloso Matos Nascimento, matrícu-
la 5957400/1, como suplente de fiscal, do Contrato Administrativo Nº 
001/2022 firmado com a empresa LEILA FLEXA DO REIS, com vigência de 
25/01/2022 à 25/01/2023.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 27 de Janeiro de 2022.
NEUZa crUZ dEl TETTo SilVa
diretora Presidente em Exercício cEaSa/Pa

Protocolo: 755069

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Processo nº 2021/1215402 RECONHEÇO a Dispensa de licitação nº 
001/2022 para a contratação da empresa
lEila flEXa doS rEiS (cNPJ: 35.914.552/0001-90), com sede na av. al-
cindo cacela, 2763, Nazaré, Belém/Pa, cEP nº 66.065-205, no valor global 
de r$ 29.880,00 (vinte e nove mil oitocentos e oitenta reais), referente à 
prestação de serviços especializado na locação de Máquinas de impressão 
e reprodução para atender a centrais de abastecimento do Pará, nos ter-
mos do artigo 29, inciso ii, da lei federal nº 13.303/2016.
os recursos orçamentários necessários para atender à despesa acima 
mencionada constarão conforme a seguir especificado:
 

Unidade orçamentária 58201

fontes de recurso 0261006356

Programa 23122129783380000

Natureza de despesa 33.90.40.00 – Serv. de Tec.da inform.e com. -PJ

Sub-elemento 33.90.40.12 – locação de Máquinas e Equipamentos -Tic

Belém, 24 de janeiro de 2022.
NEUZa crUZ dEl TETTo SilVa
diretora Presidente em Exercício da cEaSa/Pa
RATIFICO a Dispensa de Licitação nº 001/2022 para a contratação da 
empresa lEila flEXa doS rEiS (cNPJ: 35.914.552/0001-90), com sede 
na av. alcindo cacela, 2763, Nazaré, Belém/Pa, cEP nº 66.065-205, no 
valor global de r$ 29.880,00 (vinte e nove mil oitocentos e oitenta reais), 
referente à prestação de serviços especializado na locação de Máquinas 
de impressão e reprodução para atender a centrais de abastecimento do 
Pará, nos termos do artigo 29, inciso ii, da lei federal nº 13.303/2016.
Belém, 24 de janeiro de 2022.
PUBliQUE-SE
NEUZa crUZ dEl TETTo SilVa
diretora Presidente em Exercício da cEaSa/Pa

Protocolo: 755039

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 00071/2022-dGaF/GaB/seMas, de 27/01/2022.
Nome: JaQUEliNE ciBEllE fErrEira dE MENEZES
Matrícula: 5932618/2
função: Técnico em Gestão Pública
concessão: 22 (vinte e dois) dias de afastamento para Tratamento de Saú-
de Período: 12/09/2021 a 03/10/2021
Nº do Benefício – iNSS: 6366611169
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 755151

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
doTaÇÃo orÇaMENTária: 27.101.18.122.1297.8339.31.90.04
aUToriZaÇÃo: ProcESSo 2021/1447066-SEMaS
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS
PErÍodo: 31/12/2021 à 31/03/2023
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
SErVidorES:
alEX PalHETa NUNES
aliNE Maria HENriQUES UcHoa
alYSSoN daViS MoNTEiro MacEdo
aNToNia riTa XaViEr da crUZ
BrENo TaVarES PErEira
caMillE fiGUEirEdo SilVa caMPoS
cESaNildE airES SaraiVa
clEdENilSoN Garcia dE alMEida
daNiEllE doS SaNToS fErrEira
darlENE crUZ dE alBUQUErQUE
dElToN araUJo da SilVa
ElENZilda SilVa BarBoSa MENEZES
EliSaNGEla dioMara PiMENTEl SaNToS (Pcd)
EriKa lariSSa PadilHa caSTro GoMES
HEloYZE GaBriElla doS SaNToS coSTa XaViEr
HErcilia MElo MoNTEiro coSTa
iZaBEl criSTiNa corrEa coSTa
Joao carloS dE SoUZa ViEira
JoSiElEN PENiN frEiTaS
KEllY criSTiNa MoNTEiro dE SoUZa
lariSSa MiKaEla SilVa SaNToS
lUcaS fErrEira da SilVa
lUiS MarcEliNo VilHENa PaNToJa
MarcEllE VaScoNcEloS dUraNS dE oliVEira
raiZa frEiTaS GoiS
roBErTa SaMila da SilVa araGao
SilVia criSTiNa raiol da SilVa
THiEllE SilVa MaToS
WElliNToN BarBoSa MadEira
fUNÇÃo: aSSiSTENTE dE iNfraESTrUTUra
SErVidorES:
JoSE aNToNio doMiNGUES TEiXEira JUNior
JoSiMar do NaSciMENTo PErEira
fUNÇÃo: aUXiliar oPEracioNal
SErVidorES:
JoSafaT loPES cardoSo
laiSE PiNTo dE alMEida
lEoNaldo MarQUES PaMPloNa
Marcio TadEU doS SaNToS BriTo
Maria dE loUrdES liMa
NaYara MoNiQUE SilVa dE Sa
fUNÇÃo: MoToriSTa
SErVidorES:
EliElSoN dE JESUS MEdEiroS SoUSa
faBio riBEiro fiEl
JoSE rUBENi liMa dE aBrEU
MicHEl doS SaNToS BoTElHo
VaGNEr SaNToS caETaNo
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica
SErVidor: daVid JUNior SaNToS dE SoUZa
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNfraESTrUTUra
SErVidor: MarcElo lUiZ MoNTEiro dE MoNTEiro
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE
SErVidorES:
adMir NEGrao MacEdo
aGirlaYNE dE SoUZa rEiS
alEXaNdrE NaSciMENTo fErrEira
aliNNE NaYara NEGrao dE MElo
aNa JUlia doS SaNToS aMaral coSTa
aNdrEa coNcEicao BoNaTo colarES
aParEcida do Socorro da SilVa WaNZElEr
BEaTricE cHriSTiNE PiEdadE PiNHo
BiaNca PErEira caNTao
BrENda MEliSE MorBacH ParEdES HacHEM
cHarlES BENEdiTo GEMaQUE SoUZa
ciNTHYa KarEN aSSUNcao do roSario dUarTE
clEaNE doS SaNToS dE SoUSa MiGliaT
clEidE liMa fErNaNdES
daNiEllE BarBoSa SarMaNHo
EdENilcE oliVEira dE oliVEira
EdSoN Marcio araUJo da crUZ
EliSaMa caNcio MorEira
ElMa SUElENE da SilVa oliVEira
EriKa lUiZa SoUZa dE araUJo
ESiValdo BarroSo rUfiNo
EVErToN araUJo caValcaNTE
faBricio ViTaliNo NEVES aGUiar
fErNaNda VaNESSa dE alMEida corrEa NaSciMENTo SilVa
fraNciMarY da SilVa carNEiro
GiSElli caSTilHo MoraES
GlaUBEr NoNaTo fErrEira oliVEira
GlaYSoN fraNciSco BEZErra daS cHaGaS
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GlEidSoN SaNToS BarroS
GUSTaVo NEVES SilVa
HEldEr THadEU dE oliVEira
iGor dE oliVEira ViTal
irlaNE QUarESMa da SilVa
iVaNa fErNaNdES dE SoUSa
JESSica dE SoUZa MEUrEr
JoSE dE riBaMar BENTo da SilVa JUNior
JoSE fErrEira da rocHa
JoSilENa daMaScENo SilVa
JoYcE aNaNda PaiXao dUarTE
laila rEBEca da SilVa NUNES
lariSSa MarTiNS BarBoSa d’aracE
lENilSoN fErrEira PalHETa
lEoNi SErrao BElaTo
lETicia BraGa GoMES
lETicia dE SoUSa BorGES
lUcaS Baia MaGalHaES
lUiZ fErNaNdo frEiTaS rodriGUES
MarcoS aNdrE PiMENTEl dE MacEdo
MarcoS ENoQUE lEiTE liMa
Maria dE JESUS riBEiro PaNToJa
MarilUcia TEiXEira SilVa
MicHEllE Maria corrEa
MoEMa racHEl riBEiro dE VaScoNcEloS
NaYara MoNTEiro BarrEiroS
NaYra MicHEllY daS cHaGaS SoUZa
olGaNETH MorEira dE oliVEira
oSMar roMaN JUNior
Paola HaiSSE NEGrao diaS
PaUla PriScila fErrEira GoMES
raPHaEl loBaTo Prado NEVES
rEGiaNE roBErTa SaNToS MENdoNca
ricHard PiNHEiro rodriGUES
roBErTo WaGNEr caBral BaTiSTa
SaNdrEia PErEira MESQUiTa
SaUlo fEliPE SoUZa NErY
SoNia TElMa SilVa oliVEira
TaSSia do Socorro SErra NUNES
TaUaNY MarTiNS ViEira
THadEU caNTao dE SoUSa
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica
SErVidorES:
aNdErSoN ValENTE dE frEiTaS
aZiEl MoraES da lUZ
KaMilia SiVaNNY SoUZa
lUiZ GoNZaGa QUEiroZ caSTro
MaGNo alEXaNdrE coSTa VilHENa
MicHEllE criSTiNa dE araUJo oliVEira
NaTalia ViaNa riBEiro dE SoUZa
PriScila TaMara diaS BarroS
rildo aNToNio Marcal caldaS
SaMara BraSil HaGE aMaNaJaS PENa
TaiS MEdEiroS SilVa
WladiMir dE SoUZa BriTo
PErÍodo: 05/01/2022 à 31/03/2023
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
SErVidorES:
alaN SidNEY coSTa corrEa
daYaNE SaNToS riBEiro
JaNiNE dE SoUSa rodriGUES
KaTHllEN PacHEco dE aViZ
lUiS alEXaNdrE BEZErra do NaSciMENTo
Maria aUXiliadora ViEira PiNHEiro
fUNÇÃo: aUXiliar oPEracioNal
SErVidor: carloS alBErTo aMaral da SilVa JUNior
fUNÇÃo: MoToriSTa
SErVidor: alEX da SilVa coSTa
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNfraESTrUTUra
SErVidor: MarloN JoNHS coSTa PadilHa
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE
SErVidorES:
aNdrESSa HilaNa PErEira MErcES da SilVa
BrUNo GilMar SilVa da SilVa
caSSila doS SaNToS SiMao
fraNcY roSY NaVa dE oliVEira SoUZa
iVaNEidE da SilVa fUrTado
lariSSa MacHado da SilVa
Marla Maria VEriSSiMo dE oliVEira
NaYara NaZarE arraES araUJo
SHErlEM PaTricia dE SEiXaS fEliZardo
SUZaNa TEiXEira rodriGUES
THaMirES MENdES coElHo fErrEira
TiaGo riBEiro rocHa
WalTEr dE SoUZa fErraZ NETo
WilHElM aBUd KlEiNlEiN
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica
SErVidorES:
caMila oliVEira NaSciMENTo VEloSo
JaQUEliNE ciBEllE fErrEira dE MENEZES
PErÍodo: 16/01/2022 à 31/03/2023
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE

SErVidor: faBricio da SilVa corrEa
PErÍodo: 19/01/2022 à 31/03/2023
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE
SErVidor: Karla KaroliNE lEiTE do roSario
PErÍodo: 02/02/2022 à 31/03/2023
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
SErVidorES:
caTilcE do Socorro TaVarES corrEa
ElZa MaYara BriTo daS cHaGaS

Protocolo: 755180

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 0072/2022 - GaB/seMas 
27 de JaNeiro de 2022.

objetivo: Participar do primeiro seminário de lideranças SEMaS-2022.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa
destino: Belém/Pa.
Período: 06/02 a 09/02/2022 – 03 e ½ diárias
Servidores:
- 97571411/ 2 - aMilToN alVES dE aGUiar – (coordenador de Núcleo)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 754399
Portaria Nº 0075/2022 - GaB/seMas 

27 de JaNeiro de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica para acompanhamento dos serviços de 
reflutuação do Navio Haidar, no Porto de Vila do Conde.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 01/02 a 02/02/2022 – 01 e ½ diária.
Servidores:
- 57175269/1 - liNS SaNdro rESQUE daMaScENo - (Técnico em Gestão 
de infra-Estrutura/Gerente)
- 5092663/1 - riTa dE caSSia NaSciMENTo caValcaNTE - (Engenheiro 
Químico)
- 54191335/2 - iVaN roBErTo SaNToS araUJo - (Técnico em Gestão de 
infra-Estrutura)
- 8400928/1 - MarcoS ENoQUE lEiTE liMa - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 754566

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

ÓrGÃo: decretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e de-
Fesa sociaL-seGUP
Modalidade de admissão: TEMPorário
ato: contrato administrativo
data de admissão: 01.02.2022
coNTraTaÇÃo aUToriZada PElo GTaf EM 21.06.2021, aTraVÉS do 
ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETroNico Nº 2021/591703.
TÉrMiNo do ViNcUlo: 31.01.2023
adMiTido: THiara PiMENTEl GoNcalVES
carGo: TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica- GradUaÇÃo ciENciaS coNTa-
BEiS

Protocolo: 754894

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo - errata
PreGÃo eLetrÔNico Nº 02/2022-FesP

o fundo Estadual de Segurança Pública - fESP, através de sua Pregoei-
ra, comunica que promoverá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, cujo objeto é a aquisição de computadores do tipo 
WorKSTaTioNS, para atender as necessidades da Polícia civil do Estado 
do Pará.
onde se lê: data da abertura: 03/02/2022; Hora da abertura: 10h. leia-
se:data de abertura: 08/02/2022;hora de abertura: 10h. Endereço Eletrô-
nico: https://www.gov.br/compras/pt-br . oBS: o presente Edital encon-
tra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos: www.comprasnet.
gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
Maiores informações: (91) 3184-2521
Belém-Pa, 26 de janeiro de 2022.
Thays do S failache Soares
Pregoeira/fESP

Protocolo: 754765
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diÁria
.

Portaria Nº 99/2022-saGa
oBJETiVo: Para tratar de assuntos operacionais.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 13.01.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): cEl BM SilVio SaNdro BarroS fEiToSa, Mf: 5398967-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 100/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar o transporte de vacinas.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 08.01.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl PM alcidES da SilVa MacHado JUNior, Mf: 
5773830-1
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): Haroldo caÑiZo PErEira, Mf: 54197238-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 101/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar o transporte de combustível no caminhão tanque 
Brutus 03, para abastecer a aeronave Pr -SiS “Guardião 01”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SÃo fÉliX do XiNGU/Pa
PErÍodo: 19 a 20.12.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor(ES): SGT PM alEXaNdrE oliVEira dE liMa, Mf: 5701856-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 102/2022-saGa
oBJETiVo: para apoio a tripulação do “ helicóptero Pr - SiS e do caminhão 
Brutus 03 ”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SÃo fÉliX do XiNGU/Pa
PErÍodo: 19 a 20.12.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
SErVidor(ES): SGT PM lUiS carloS carValHo da SilVa, Mf: 5728971-1
SGT PM aNTÔNio carloS corrÊa da SilVa, Mf: 5795982-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 103/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar o translado da lancha do “Grupamento fluvial”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTa crUZ do arari/Pa
PErÍodo: 21 a 23.01.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pou-
sada
SErVidor(ES):3º SGT PM JacoB raMoS dE arrUda, Mf: 5789036-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 104/2022-saGa
OBJETIVO: para realizar o translado da lancha do “grupamento fluvial”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTa crUZ do arari/Pa
PErÍodo: 21 a 23.01.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor(ES): raMiro araÚJo alVES, Mf: 591311-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 105/2022-saGa
oBJETiVo: para participar do programa “ação cidadania na comunidade”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaracaNÃ/Pa
PErÍodo: 27 a 29.01.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor(ES): cB BM dHiEGo SaNToS da SilVa, Mf: 57218051-1
SGT PM JoaBE doS SaNToS GoUVEia, Mf: 50637010-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 106/2022-saGa
oBJETiVo: para participar do programa “ação cidadania na comunidade”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaracaNÃ/Pa
PErÍodo: 27 a 29.01.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor(ES): BrUNa ValÉria GEMaQUE QUEirÓZ, Mf: 6045670-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 107/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar o transporte de servidores da SEMaS.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 19 à 20.01.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
SErVidor(ES): TEN cEl PM arMaNdo aUGUSTo coElHo da SilVa BiT-
TENcoUrT, Mf: 5755310-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): Haroldo caÑiZo PErEira, Mf: 54197238-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 108/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar o transporte de servidores do centro de Perícia 
Cientifica.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SÃo fÉliX do XiNGU/Pa
PErÍodo: 16 à 17.01.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor(ES): MaJ PM MarcElo PErEira Sá, Mf: 54197044-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): roNaldo HENriQUE MoraES BENiGNo, Mf: 5931420-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 109/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar serviços de manutenção na “aeronave PilaTUS 
Pr-aGM”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 15 à 16.01.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): MarcoS fUlGÊNcio BarrETo, Mf: 5944844
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 110/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar o transporte de vacinas e insumos da SESPa.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 19 à 20.01.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
SErVidor(ES): MaJ BM ESdraS PErEira lEMoS, Mf: 57174093
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): aNTÔNio Haroldo coElHo dE alMEida, Mf: 3274179-5
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 111/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar o transporte de vacinas e insumos da SESPa.
FUNdaMeNto LeGaL: decreto Nº 2.819/1994 e Portaria Nº 

278/2019- sead.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 15 à 16.01.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
SErVidor(ES): cEl PM criSTiaNo JoÃo loUrEiro liMa, Mf: 5678382-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): aNTÔNio Haroldo coElHo dE alMEida, Mf: 3274179-5
raPHaEl SoUZa MENdoNÇa, Mf: 5953251
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 112/2022-saGa
oBJETiVo: á serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): caMETá E TailÂNdia/Pa
PErÍodo: 27.01 à 01.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5½ (cinco e meia)
SErVidor(ES): doMiNGoS GoNZaGa coSTa, Mf: 5856590-1
NilSoN NEVES SilVa, Mf: 5886724
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 113/2022-saGa
oBJETiVo: Para cumprir escala de serviço extraordinário em missão de 
defesa civil.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 19 à 27.01.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 09(nove) de alimentação e 08(oito) de pou-
sada
SErVidor(ES): TEN cEl BM clEdSoN dE SoUSa oliVEira, Mf: 
54185292-1
MaJ BM ZilVaNdro PiNHEiro dE MacEdo, Mf: 571741091
SGT PM Marcio lUiZ da SilVa cordEiro, Mf: 54194723-1
SGT PM arQUiMEdES GoMES araÚJo, Mf: 57200022-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
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Portaria Nº 114/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar o transporte de vacinas em apoio a SESPa.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): alTaMira/Pa
PErÍodo: 19.01.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl PM ricardo BrUNo dE frEiTaS alMEida, Mf: 
5755425-1
TEN cEl PM claÚdio PETillo dE alMEida, Mf: 5807840-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 755048

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

Portaria
.

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

Portaria Nº 009/2022 – ssMrPc/PMPa, 
de 28 de JaNeiro de 2022

incorpora e Matricula os candidatos habilitados no concurso Público para 
admissão ao curso de formação de Praças da Polícia Militar do Pará
o comandante Geral da Polícia Militar do Pará, no exercício de suas atri-
buições legais que lhe são conferidas pela lei completar nº 053, de 07 de 
fevereiro de 2006, especificamente as previstas no Art. 8º, I e IX;
considerando a homologação da habilitação dos candidatos aprovados no 
concurso público para admissão ao curso de formação de Praças da Polícia 
Militar do Pará, conforme foi tornado público por meio do edital nº 016/
SSMRPC/2022 – CFP/PMPA, de 28 de janeiro de 2022, para fins de cumpri-
mento das decisões judiciais.
considerando o disposto no art. 19, Parágrafo Único, inciso i, da lei Esta-
dual n° 6.626, de 03 de fevereiro 2004, rESolVE:
art. 1º: incorporar no estado efetivo da Polícia Militar do Pará e matricular 
no curso de formação de Praças cfP/PM/2020, a ser realizado no 15º BPM 
(iTaiTUBa), os candidatos abaixo relacionados:

1- rYaN PaBlo SilVa corrÊa (SUB JUdicE), Mandado de Segurança, processo nº 0801355-49.2022.8.14.0301,
2- Ícaro lUiZ dE PaUla VEiGa (SUB JUdicE), ação ordinária, processo nº 568861-55.2021.8.09.0100,
3- ioHaN PaTric BaTiSTa fEiToSa (SUB JUdicE), Mandado de Segurança, processo nº 0877747-64.2021.8.14.0301,
4 - Márcio dioNES dE JESUS rodriGUES (SUB JUdicE), ação ordinária, proceso nº 0876208-63.2021.8.14.0301.
art. 2º o polo do curso de formação de Praças – cfP, funcionará no seguinte endereço:
Polo iTaiTUBa:
local: QUarTEl do 15º BPM, rodovia Transamazônica (Br 230), Nº 709, Bairro: liberdade, itaituba/Pa.
cEP: 68180-010
art. 3º Esta Portaria entra em vigor a contar de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

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

Protocolo: 755121
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 031/2022 – ccc: NoME-
ar o MaJ QoPM rG 29181 lEoNaldo PaNToJa araÚJo, em substitui-
ção ao TEN cEl QoPM rG 27308 arTUr PEdro oliVEira fErNaNdES, 
como fiscal do contrato 012/2021-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a 
coNSTrUTora ENErGEo lTda; MaNTEr o 3° SGT PM rG 34530 faBrÍ-
cio aNdrEY araÚJo PalHETa e a Sd PM rG 41356 cláUdia fEiToSa 
LOBO DA SILVA como Membros da Comissão fiscalizadora do Contrato n.º 
012/2021; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 28 de janeiro 
de 2022;SaNdro WaGNEr dE aNdradE do carMo – TEN cEl QoPM rG 
27317; Sub dirETor dE aPoio loGÍSTico da PMPa

Protocolo: 755033

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

PUBLicaÇÃo de eXtrato de Portarias de coNcessÃo
Portaria Nº 026/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido dElSoN 
TEiXEira fErrEira, 1° TEN PM, Mf: 57199520/2, do efetivo do (a) 
GaB. cMdº; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 3000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$ 2000,00; 33.90.39 – SErV. 
TErc. PESS. JUridica: r$ 1000,00; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 032/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido MaNoEl do 
Socorro fErrEira SoarES, MaJ PM, Mf 5817706/1, do efetivo do (a) 
dGa ; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 033/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido JoSÉ dE 
riBaMar GoNÇalVES alMEida, caP PM rr, Mf 507868701, do efetivo 
do (a) dGa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
PorTaria Nº 034/2022-dGa-SUP fUNdoS; Suprido NEUacY JoSÉ NErY 
PorTo, TEN cEl PM, Mf: 57554411, do efetivo do (a) dGo; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 035/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido liNdiaNY 
PaTricia BaTiSTa caMPoS Baia, TEN cEl PM, Mf 5833116/1, do efetivo 
do (a) aScoM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
PorTaria Nº 036/2022-dGa-SUP fUNdoS; Suprido HENriQUE MoUra 
MoNTEiro, caP PM, Mf: 5911391/1, do efetivo do (a) ciaP/dGP; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 037/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido lUciaNa loPES 
da SilVa oliVEira, MaJ PM, Mf 5887488/1, do efetivo do (a) dGEc; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 038/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido JoÃo HailToN 
araÚJo dE BriTo, 1º TEN PM, Mf 4220571/1, do efetivo do (a) 11º BPM/
Polo cPf/dGEc; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 039/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido MarcElo dE 
BriTo PErEira, 2º TEN PM, Mf 57199581/2, do efetivo do (a) 12ª ciPM/
Polo cPf/dGEc; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 040/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido Marco 
aNToNio SalGado da coSTa, MaJ PM, Mf 5833345/1, do efetivo do (a) 
ccS/QcG/aJG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1400,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 041/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido criSTiaNE 
oliVEira dE carValHo, MaJ PM, Mf 5887593/1, do efetivo do (a) 
coNJUr; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de 
contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1200,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 042/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido lUiZ aUGUSTo 
BriTo TaVarES, 1º TEN PM, Mf 5700116/1, do efetivo do (a) cPl; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 700,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 043/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido aNToNio 
alEXaNdrE cordEiro dE oliVEira, TEN cEl PM, Mf 5773881/1, do 
efetivo do (a) dirEToria dE fiNaNÇaS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 044/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido SaNdro 
WaGNEr dE aNdradE do carMo, TEN cEl PM, Mf 5808162/1, do efetivo 
do (a) dal; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1600,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 045/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido KáTia rEGiNa 
dE oliVEira rocHa, caP PM, Mf: 33934291, do efetivo do (a) ccc/
dal; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 046/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido JoSÉ roBErTo 
aSSUNÇÃo doS SaNToS, 1° TEN PM, Mf: 5696070/1, do efetivo do (a) 
cPaT/dal; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 047/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido rafaEl 
MaGalHÃES carValHo, 1º TEN PM, Mf 5719879/2, do efetivo do (a) 
ciTEl; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de 
contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1700,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
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Portaria Nº 048/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido ElSoN lUiZ 
BriTo da SilVa, cEl PM, Mf 5281075/1, do efetivo do (a) dPcdH; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 049/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido HÉlio PaiXÃo 
dE MoraES, TEN cEl PM, Mf: 5820065/1, do efetivo do (a) ccP/dPcdH; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 050/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido lEoNardo 
fElÍcio SaNToS, 2° TEN PM, Mf: 5748178/1, do efetivo do (a) cENTro dE 
MEMoria/dGEc; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1700,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$ 850,00; 33.90.39 – SErV. TErc. 
PESS. JUridica: r$ 850,00; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 052/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido fraNciSco 
cElSo dE liMa MacHado, cEl PM, Mf 5626510/1, do efetivo do (a) 
aPM/dGEc; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2200,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
PorTaria Nº 053/2022-dGa-SUP fUNdoS; Suprido oSMarlEY fUrTado, 
caP PM, Mf 57199772/2, do efetivo do (a) EMG; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 054/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido ildEfoNSo 
GoNÇalVES HaNNEMaNN, MaJ PM, Mf 5887410/1, do efetivo do (a) 1ª 
SEÇÃo do EMG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 300,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 055/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido roNaldo 
BraGa cHarlET, TEN cEl PM, Mf: 55839421, do efetivo do (a) 2ª SEÇÃo 
do EMG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 400,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 056/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido JoÃo dE 
dEUS PiNHEiro fErrEira, caP PM, Mf 520062801, do efetivo do (a) 
corrEGEdoria GEral; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 600,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 057/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido BENEdiTo 
ToBiaS SaBBá corrEa, cEl PM, Mf 5264235/1, do efetivo do (a) corcPr 
i; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 058/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido iSaac ricardo 
MoNTEiro roffÉ da SilVa, TEN cEl PM, Mf 5673887/1, do efetivo do 
(a) corcPr iii; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 059/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido JoSE lUiZ 
ValliNoTo dE SoUSa, TEN cEl PM, Mf: 5674042/1, do efetivo do (a) 
corcPr iV; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 700,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 060/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido EdValdo 
rodriGUES dE MEdEiroS, MaJ PM, Mf 5887640/1, do efetivo do (a) 
corcPr V; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 700,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 061/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido EdSoN BailÃo 
riBEiro, MaJ PM, Mf 5780098/1, do efetivo do (a) corcPr Vi; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 600,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 062/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido EliENai 
WaSNEr foNTES ViaNa, TEN cEl PM, Mf 5834058/1, do efetivo do (a) 
corcPr Vii ; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 063/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido faBio roBErTo 
diaS dE carValHo, TEN cEl PM, Mf: 5774101/1, do efetivo do (a) 
corcPr Viii; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 064/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido alEX da coSTa 
PErEira, TEN cEl PM, Mf: 5755565/1, do efetivo do (a) corcPr Xiii; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 065/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido WaNdErSoN 
corrEa lEÃo, MaJ PM, Mf 57230730/1, do efetivo do (a) aMc/cMS; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 066/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido claUdia 
PiNHEiro rUfiNo raBElo, caP PM, Mf 5911271/1, do efetivo do (a) 
cMV; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 067/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido GaBriEla 
loUrEiro da crUZ carValHo, caP PM, Mf: 57233895/2, do efetivo 
do (a) USa i/cfaP/cMS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2500,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 068/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido aNTÔNio 
adolfo PiMENTEl dE alBUQUErQUE, TEN cEl PM, Mf: 5758823/1, do 
efetivo do (a) USa iV/cME/cMS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1700,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 069/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido cáSSio 
roGErio daNTaS Garcia, caP PM, Mf: 57199062/2, do efetivo do (a) 
BPcHoQUE/cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 070/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido PaTricK 
aNdErSoN BaHia ViEira da SilVa, 2º TEN PM, Mf 5893950/2 , do efetivo 
do (a) BPcHoQUE/cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 071/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido frEdErico 
SilVa daS MErcES, 1º TEN PM, Mf 5902298/2, do efetivo do (a) 
BPcHoQUE/cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 072/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido MaXWEll 
MaToS dE SoUSa, MaJ PM, Mf 57198339/1, do efetivo do (a) BPcHoQUE/
cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 073/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido rodriGo 
TaNNEr GUiMarÃES NUNES, TEN cEl PM, Mf: 58177651, do efetivo do (a) 
rPMoNT/cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 074/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido diEGo PiNTo 
frEiTaS, MaJ PM, Mf 54194557/1, do efetivo do (a) BoPE/cME; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 075/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido HElToN 
PiNHEiro da rocHa, MaJ PM, Mf: 54185257-1, do efetivo do (a) BTl 
roTaM/cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1600,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 076/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido JoNaTHaN 
WESlEY caSTro dE SoUSa, 1º TEN PM, Mf 4220512/1, do efetivo do 
(a) Bac/cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 4000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 077/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido MariNa dE 
BriTo coUTiNHo, 2º TEN PM, Mf 6402828/1, do efetivo do (a) Bac/
cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 078/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido faBricio 
roBErTo PiNHEiro SoarES, MaJ PM, Mf 5817960/1, do efetivo do (a) 
1ª ciME MaraBa/cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de 
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despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 079/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido WEBEr 
ricKSoN crUZ da foNSEca, MaJ PM, Mf: 54185265/1, do efetivo do (a) 
3ª ciME caSTaNHal/cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 080/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido TarciSo 
diNiZ dE liMa, 1° TEN PM, Mf: 57200552/2, do efetivo do (a) 2ª ciME 
SaNTarEM/cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 081/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido carloS alEX 
ValiNo fiGUEirEdo, caP PM, Mf: 57222051/1, do efetivo do (a) BPoP/
cPE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 082/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido SaMara 
PErEira QUEiroZ, MaJ PM, Mf: 58332301, do efetivo do (a) BPoP/cPE; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 4000,00; Elemento de despesa: 33.90.39 – SErV. 
TErc PESS JUridica; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 083/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido HEldE alaiN 
corrEa da SilVa, TEN cEl PM, Mf: 56302661, do efetivo do (a) BPE/
cPE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1700,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 085/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido ÉriKa do 
Socorro SilVa da coSTa, MaJ PM, Mf:57198665/1, do efetivo do (a) 
ciEPaS/cPE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1300,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 086/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido roNildo doS 
SaNToS SilVa, 1º TEN PM, Mf: 5206154/1, do efetivo do (a) ciPoE/
cPE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1700,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 087/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido lUiZ carloS 
SilVa dE caMPoS JUNior, 2º TEN PM, Mf 54195274/1, do efetivo do (a) 
ciPTUr/cPE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 088/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido aNTÔNio 
rodriGUES caValcaNTE, Mf: 52965951, do efetivo do (a) cPa - SEdE; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 089/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido JErEMiaS 
MoUra MaciEl, MaJ PM, Mf: 54193374/1, do efetivo do (a) BPa/cPa; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 090/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido ÉriKa 
criSTiaNE dE aNdradE WariSS, 1º TEN PM, Mf 4220557/1, do efetivo do 
(a) ciPflU/cPa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 091/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido ÉdEr dE 
JESUS PErEira da SilVa, 1° TEN PM, Mf:5765790/1, do efetivo do (a) 
1ª ciPaMB; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 092/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido lErrY SoarES 
TEiXEira, MaJ PM, Mf , do efetivo do (a) cPc i/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; 
Valor: r$ 5600,00; Elemento de despesa: 33.90.39 – SErV. TErc PESS 
JUridica; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 093/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido JUNiSo 
HoNoraTo E SilVa, cEl PM, Mf 5614805/1 , do efetivo do (a) cPc ii/
BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de 
contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 094/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido rENaTo 
BraNdÃo dE MoraES filHo, MaJ PM, Mf 54193371/1, do efetivo do (a) 
25º BPM/cPc ii/MoSQUEiro; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento 

de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 095/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido MarcUS 
ViNiciUS oEiraS forMiGoSa, TEN cEl PM, Mf 5812305/1, do efetivo do 
(a) 26° BPM/cPc ii/oUTEiro; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 096/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido GiorGio 
cHriSTiaNo aNdradE MariÚBa, cEl PM, Mf: 57821711, do efetivo do 
(a) cPrM/aNaNiNdEUa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 097/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido GilBErTo da 
SilVa draGo JUNior, MaJ PM, Mf 5832985/1, do efetivo do (a) 6º BPM/
cPrM/aNaNiNdEUa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 098/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido PaUlo roBErTo 
aMaraNTES JUSTiNo oliVEira, TEN cEl PM, Mf: 56748401, do efetivo do 
21º BPM/cPrM/MariTUBa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 099/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido Márcio aBUd 
BarBalHo, TEN cEl PM, Mf: 56747861, do efetivo do (a) 29º BPM/cPrM/
aNaNiNdEUa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 100/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido KlEBEr GoMES 
dE SoUSa, MaJ PM, Mf 5833108/1, do efetivo do (a) 30º BPM/cPrM/
aNaNiNdEUa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 101/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido aMaNda 
PriScila NoGUEira MElo, 1° TEN PM, Mf: 5723237/2, do efetivo do (a) 
30º BPM/cPrM/aNaNiNdEUa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 102/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido MarcElo 
JorGE SoUZa dE JESUS, MaJ PM, Mf: 571997121, do efetivo do (a) 2ª 
ciPM/cPrM/BENEVidES; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1200,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 103/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido aNTÔNio 
SÉrGio dE alMEida carValHo, MJ PM, Mf: 56302151 , do efetivo do 
(a) cPr i/SaNTarÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 104/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido GraciETE 
QUEiroZ doS SaNToS, caP PM, Mf 57199142/2, do efetivo do (a) cPr 
i/SaNTarÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 105/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido VallÉrio 
alMEida fErrEira da SilVa, TEN cEl PM, Mf 5675049/1, do efetivo do 
(a) 35° BPM/SaNTarÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1200,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 106/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido EdUardo 
aNGElo MoraES dE carValHo, MaJ PM, Mf: 58873801, do efetivo do 
(a) 18º BPM/MoNTE alEGrE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1200,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 107/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido EliaS da SilVa 
MElo, 2º TEN PM, Mf 57200161/2, do efetivo do (a) 27ª ciPM/alMEriM; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
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Portaria Nº 108/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido rafaEl fUZiEl 
liMa, 2º TEN PM, Mf 57199870/2, do efetivo do (a) 28ª ciPM/JUrUTi; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 109/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido aUrEliaNo da 
coNcEiÇÃo NaSciMENTo, 1º TEN PM, Mf 5722204/2, do efetivo do (a) 4º 
BPM/MaraBá; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 110/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido MaNoEl MoUra 
dE SaNTaNa MElo, TEN cEl PM, Mf: 58183701, do efetivo do (a) 34° 
BPM/MaraBá; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 111/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido lUiZ carloS 
da SilVa, MaJ PM, Mf: 57821201, do efetivo do (a) 24ª ciPM/MaraBá; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1700,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 112/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido Jocildo 
PErEira doS SaNToS JÚNior, MaJ PM, Mf: 5833086-1, do efetivo do (a) 
11ª ciPM/roNdoN do Pará; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 113/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido adEMir cESar 
GoMES da SilVa, TEN cEl PM, Mf: 57738571, do efetivo do (a) cPr iii/
caSTaNHal; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 114/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido fraNciSco dE 
aSSiS GalHardo do ValE, TEN cEl PM, Mf 5817978/1, do efetivo do 
(a) 5º BPM/caSTaNHal; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 115/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido aUGUSTo 
cÉZar SilVa GUiMarÃES, TEN cEl PM, Mf: 58179191, do efetivo do (a) 
12º BPM/SaNTa iSaBEl; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 116/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido EdUardo SilVa 
diScacciaTi, 1° TEN PM, Mf: 572218532, do efetivo do (a) 3ª ciPM/ViGia 
dE NaZarÉ; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 117/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido fraNciSco 
GilBErTo PiNHEiro cardoSo, MaJ PM, Mf: 58179861, do efetivo do (a) 
9ª ciPM/S. MiGUEl GUaMá; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 118/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido rENaTo 
dUMoNT ViEGaS lEal, cEl PM, Mf 54203851, do efetivo do (a) cPr 
iV/TUcUrUi; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 119/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido JoNildo dE 
caSTro TEiXEira, TEN cEl PM, Mf 5808006/1, do efetivo do (a) 13º 
BPM/TUcUrUi; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 120/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido EMMETT 
alEXaNdrE da SilVa MoUlToN, TEN cEl PM, Mf: 5817943/1, do efetivo 
do (a) 18ª ciPM/JacUNdá; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 121/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido aNdErSoN 
MaNGaS da SilVa, MaJ PM, Mf 5833310/1, do efetivo do (a) 23ª ciPM/
NoVo rEParTiMENTo; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portaria Nº 122/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido fraNciSco 
aNToNio PaiVa riBaS, TEN cEl PM, Mf: 57740981, do efetivo do (a) cPr 
V/rEdENÇÃo; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 123/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido roNi clEiBEr 
oliVEira alVES, TEN cEl PM, Mf:58111711, do efetivo do (a) 7º BPM/
rEdENÇÃo; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 124/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido rafaEl dE 
caMPoS oliVEira, 2º TEN PM, Mf 57199683/2, do efetivo do (a) 22º BPM/
coNcEiÇÃo do araGUaia; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 125/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido dENiS do 
Socorro GoNÇalVES do ESPiriTo SaNTo, TEN cEl PM, Mf 5615020/1, 
do efetivo do (a) cPr Vi/ParaGoMiNaS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 4000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$ 2000,00; 
33.90.39 – SErV TErc. PESS. JUridica: r$ 2000,00; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 127/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido WaNEr 
daS cHaGaS liMa, MaJ PM, Mf 5833280/1, do efetivo do (a) cPr Vi/
ParaGoMiNaS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 128/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido GlEiciaNE 
MoraiS da SilVa, 2º TEN PM, Mf 57200423/2, do efetivo do (a) 19º BPM/
ParaGoMiNaS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 129/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido iBSEN lorEiro 
dE liMa, MaJ PM, Mf 5820383/1, do efetivo do (a) 21ª ciPM/d EliZEU; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 130/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido UliSSES 
MarQUES loBo, cEl PM, Mf: 5615860/1, do efetivo do (a) cPr Vii/
caPaNEMa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 131/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido daViSoN aNdrÉ 
BaSToS da SilVa, MaJ PM, Mf:5834066/ 1, do efetivo do (a) 33º BPM/
BraGaNÇa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 
33.90.39 – SErV. TErc PESS JUridica; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 132/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido fraNciNaldo 
BarroSo QUarESMa, 1° TEN PM, Mf: 5767253/1, do efetivo do (a) cPr 
Viii/alTaMira; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1200,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 133/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido rodriGo 
HENriQUE da SilVa E SilVa, TEN cEl PM, Mf: 5817773/1, do efetivo 
do (a) 16º BPM/alTaMir; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 134/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido PaUlo adÔNiS 
coNcEiÇÃo MENdES, MaJ PM, Mf: 541931681, do efetivo do (a) 13ª 
ciPM/UrUara; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 135/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido JoSÉ VilHENa 
BarBoSa JÚNior, cEl PM, Mf: 57739381, do efetivo do (a) cPr iX/
aBaETETUBa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 136/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido aNTÔNio 
MaUrÍcio SaNTaNa SilVa, TEN cEl PM, Mf: 5807808/1, do efetivo do 
(a) 14º BPM/BarcarENa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
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Portaria Nº 137/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido GladSToN 
frEiTaS dE SoUZa, 2° TEN PM, Mf: 64028021, do efetivo do (a) 31º BPM/
aBaETETUBa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 138/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido WaGNEr SalES 
caBral JÚNior, TEN cEl PM, Mf: 5817749/1, do efetivo do (a) 32º 
BPM/caMETá; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 139/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido HadiEl MarcEl 
PErEira ParENTE, 2° TEN PM, Mf: 5817749/1, do efetivo do (a) 8ª 
ciPM/MoJU; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 140/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido BrUNo THiaGo 
crUZ E SilVa, caP PM, Mf 5911425/1, do efetivo do (a) UNid odoNT 
do cPr iX; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 141/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido PEdro PaUlo 
dE oliVEira coElHo, TEN cEl PM, Mf: 58081381, do efetivo do (a) cPr 
X/iTaiTUBa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 142/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido JorGE NEVES 
dE caMPoS, MaJ PM, Mf 5419760/1, do efetivo do (a) 15º BPM/cPr 
X/iTaiTUBa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 143/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido JoSiMar lEÃo 
QUEiroZ, cEl PM, Mf: 5807964/1, do efetivo do (a) cPr Xi/SoUrE; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 4000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 144/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido aNToNio 
VicENTE da SilVa NETo, TEN cEl PM, Mf 5444845/3, do efetivo do (a) 
cPr Xi/SoUrE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 900,00; Elemento de despesa: 
33.90.39 – SErV. TErc PESS JUridica; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 145/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido afoNSo 
GEoMárcio alVES doS SaNToS, TEN cEl PM, Mf 5811112/1, do efetivo 
do (a) cPr Xii/BrEVES; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Protocolo: 754962
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Portaria Nº 151/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Mosqueiro-Pa; Período: 11/01/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidor: Sd PM andré ramos rodrigues; cPf: 
828.014.362-91; Valor: r$ 85,72. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 152/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM PPl 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
São félix do Xingu-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 17 a 18/01/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: 
TEN PM Victor Bruno do Nascimento Brito; cPf: 882.973.902-25; Valor: 
r$ 282,22. SGT PM agnaldo Sousa de oliveira; cPf: 647.371.872-91; 
Valor: r$ 263,76. SGT PM Moises do Socorro da conceição Soares; cPf: 
455.379.502-78; 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 153/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. ENEM PPl 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: canaã dos carajás-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 10/01/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: Sd PM felipe 
Eduardo da costa Brito; cPf: 980.354.952-91; Valor: r$ 126,60. Sd PM 
dione dos Santos de Sousa; cPf: 017.162.962-00; Valor: r$ 126,60. Sd 
PM Valdecio de Jesus Nascimento; cPf: 029.129.213-50; 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 154/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. ENEM PPl 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: castanhal-Pa; destino: São domingos do capim-Pa; Período: 
16/01/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN 
PM Marcos correia dos Santos; cPf: 740.048.672-15; Valor: r$ 141,11. 
SGT PM Waldemir ferreira damasceno; cPf: 605.795.522-68; Valor: r$ 

131,88. cB PM daniel andrade da Silva; cPf: 704.327.322-68; 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 155/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. ENEM PPl 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: São félix do Xingu-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 10 a 
11/01/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; 
Servidores: TEN PM Victor Bruno do Nascimento Brito; cPf: 882.973.902-
25; Valor: r$ 282,22. SGT PM Moises do Socorro da conceição Soares; 
cPf: 455.379.502-78; Valor: r$ 263,76. SGT PM agnaldo Sousa de 
oliveira; cPf: 647.371.872-91; 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 156/22/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: 
10/01/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT 
PM Edevaldo Gomes; cPf: 374.654.222-72; Valor: r$ 131,88. SGT PM 
Manoel Pereira de araujo; cPf: 716.795.103-04; Valor: r$ 131,88. Sd 
PM dionatan da Silva Sousa; cPf: 024.553.682-54; 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 157/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. ENEM PPl 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: altamira-Pa; destino: Porto de Moz-Pa; Período: 14 a 
17/01/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Jucilvado da Silva Pinheiro; cPf: 594.401.712-00; 
Valor: r$ 791,28. Sd PM Josimara da Silva carneiro; cPf: 865.340.252-
72; Valor: r$ 759,60. Sd PM Jhone Silva Santos; cPf: 007.498.612-07; 
Valor: r$ 759,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 158/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. ENEM PPl 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Tucuruí-Pa; destino: Breu Branco-Pa; Período: 09/01/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Sidney 
Pinto afonso; cPf: 839.534.932-72; Valor: r$ 88,50. cB PM Girleno Braga 
Pompeu; cPf: 914.635.482-49; Valor: r$ 73,50. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 159/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. ENEM PPl 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: altamira-Pa; destino: Pacajá-Pa; Período: 15 a 17/01/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: 
SGT PM Sandro Miguel Sampaio Santos; cPf: 782.542.302-00; Valor: 
r$ 659,40. cB PM ricardo Silva assunção; cPf: 007.596.743-02; Valor: 
r$ 633,00. Sd PM cleib Nascimento lima; cPf: 930.858.262-20; Valor: 
r$ 633,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 160/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-
Pa; destino: Juruti-Pa; Período: 15 a 17/01/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: Sd PM Bruno ferreira da 
Silva; cPf: 025.074.152-07; Valor: r$ 633,00. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 161/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. ENEM PPl 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Ponta de Pedras-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 17/01/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM andré luís 
Silva cruz; cPf: 487.125.902-15; Valor: r$ 131,88. cB PM Eliezer Teles dos 
Santos Gomes; cPf: 848.874.432-34; Valor: r$ 126,60. cB PM Erinaldo 
chaves Brito; cPf: 822.453.552-53; 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 162/22/di/dF – objetivo: Participar do curso de 
corneteiro; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
redenção-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 15 a 17/01/2022; Quantidade 
de diárias: 30 de alimentação; Servidor: cB PM ismael Pereira Santos 
carneiro; cPf: 018.264.382-46; Valor: r$ 3.798,00. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 163/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém,-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 14 a 21/01/2022; Quantidade de diárias: 07 
de alimentação e 07 de pousada; Servidores: SGT PM anderson fábio corrêa 
lima; cPf: 397.706.302-25; Valor: r$ 1.846,32. SGT PM Marcio Natalino 
do Espirito Santo Gomes; cPf: 490.169.972-53; Valor: r$ 1.846,32. cB PM 
diego rodrigo Pinheiro lima; cPf: 740.140.812-72; Valor: r$ 1.772,40. 
Sd PM Everaldo da Trindade Pereira; cPf: 847.771.252-20; Valor: r$ 
1.772,40. Sd PM Hemeson Borges Gomes; cPf: 010.480.132-86; Valor: 
r$ 1.772,40. Sd PM rosileide Marques das Mercês; cPf: 011.082.722-
82. Sd PM Philipe Matheus campos ribeiro; cPf: 024.449.522-00; Valor: 
r$ 1.772,40. Sd PM rennan chucre reis; cPf: 012.528.482-93; Valor: 
r$ 1.772,40. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Protocolo: 754954
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Portaria Nº 148/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: abaetetuba-Pa; Período: 27 a 29/01/22; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cEl PM Elson luiz Brito 
da Silva; cPf: 307.591.882-20; Valor: r$ 633,04. SGT PM Marcelo da Silva 
Vasconcelos; cPf: 740.604.222-15; Valor: r$ 527,52. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 149/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: abaetetuba-Pa; Período: 27 a 29/01/22; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN cEl PM Hélio Paixão 
de Moraes; cPf: 629.741.142-53; Valor: r$ 633,04. SGT PM leonardo 
Pereira ferreira; cPf: 936.781.342-20; Valor: r$ 527,52. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 754994
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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 017/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, 

de 28 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 do-
cumentos referentes à habilitação para a admissão ao curso de formação 
de Praças da Polícia Militar do Pará CFP/PMPA/2020, para fins de cumpri-
mento das decisões judiciais, nos dias e horários previstos neste edital.
1- JoSÉ rEGiVaN rUfiNo dE liMa (SUB JUdicE), ação ordinária, proces-
so nº 0800006-13.2022.8.14.0074,
2- WallacY EdUardo daS dorES BENdElacK (SUB JUdicE), ação or-
dinária, processo nº 0800014-87.2022.8.14.0074,
3- fraNciSco coSTa NaSciMENTo (SUB JUdicE), Mandado de Seguran-
ça, processo nº 0801507-97.2022.8.14.0301,
4 - EricK GodiNHo fiGUEirEdo (SUB JUdicE), Mandado de Segurança, 
proceso nº 0800571-72.2022.8.14.0301.
5- WElYToN doUGlaS da SilVa liMa, (SUB JUdicE), Mandado de Segu-
rança, proceso nº 0877666-18.2021.8.14.0301.
1. da coNVocaÇÃo Para eNtreGa dos docUMeNtos reFereN-
tes À HaBiLitaÇÃo:
1.1. os candidatos convocados deverão se apresentar, no dia 02 de feve-
reiro 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 plásti-
co com elástico, devendo o candidato apresentar os documentos originais na 
ocasião da entrega e os documentos em versão digital, deverão ser apresen-
tados 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: 755118

editaL de HoMoLoGaÇÃo de coNcUrso PÚBLico
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia MiLitar do ParÁ

dePartaMeNto GeraL de PessoaL
seÇÃo tÉcNica

sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto 
e PessoaL ciViL

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

editaL Nº 016/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, 
de 28 de JaNeiro de 2022

o ESTado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará (PMPa), represen-
tada por seu comandante Geral, JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
- CEL QOPM, torna público o resultado final e homologação referente a 
habilitação dos candidatos abaixo relacionados, para admissão ao curso de 
Formação de Praças da Polícia Militar do Pará CFP/PMPA/2020, para fins de 
cumprimento das decisões judiciais.
1- rYaN PaBlo SilVa corrÊa (SUB JUdicE), Mandado de Segurança, 
processo nº 0801355-49.2022.8.14.0301,
2- Ícaro lUiZ dE PaUla VEiGa (SUB JUdicE), ação ordinária, processo 
nº 568861-55.2021.8.09.0100,
3- ioHaN PaTric BaTiSTa fEiToSa (SUB JUdicE), Mandado de Seguran-
ça, processo nº 0877747-64.2021.8.14.0301,
4 - Márcio dioNES dE JESUS rodriGUES (SUB JUdicE), ação ordinária, 
proceso nº 0876208-63.2021.8.14.0301.
2 – os candidatos aPTos na habilitação deverão se apresntar no Quartel do 15º 
BPM, rodovia Transamazônica (Br 230), nº 709, Bairro: liberdade, itaituba/Pa.
3 – 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: 755117
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 68/cFP/PMPa/sePLad, de 28 de JaNeiro de 2022

reiNteGraÇÃo e resULtado FiNaL PreLiMiNar 
do coNcUrso sUB JUdice

a PolÍcia MiliTar do Pará (PMPa) e a SEcrETaria dE ESTado dE Pla-
NEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SEPlad), no uso das suas atribuições le-
gais e em face das decisões judiciais proferidas em caráter liminar, tornam 
pública a suspensão da eliminação do candidato, bem como, a reintegração 
no certame, na condição sub judice, e o resultado final preliminar do con-
curso público destinado à admissão ao curso de formação de Praças da 
Polícia Militar do Pará - cfP/PMPa/2020, conforme a seguir.
1 da reiNteGraÇÃo de caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice
1.1 fica reintegrado no certame o candidato na seguinte ordem: número 
de inscrição e nome completo:
272113966, lUaN raMoN QUarESMa MoNTEiro (sub judice, Manda-
do de Segurança nº 0815037-62.2021.814.0000); 272180094, lUcaS 
da cUNHa Mororo (sub judice, Mandado de Segurança nº 0815313-
69.2021.814.0000).
2 do resULtado FiNaL PreLiMiNar.
2.1  relação preliminar dos candidatos aprovados em todas as etapas do 
concurso público destinado à admissão ao curso de formação de Praças da 
Polícia Militar do Pará - cfP/PMPa/2020, na condição sub judice, na seguin-
te ordem: número de inscrição, nome completo do candidato, nota final.
2.1.1 cfP/PMPa (sexo masculino) – código 201. 
272113966, lUaN raMoN QUarESMa MoNTEiro, 54; 272180094, lU-
caS da cUNHa Mororo, 47; 272107822, JoSE fraNciSco SilVa doS 
SaNToS, 47.
2.1.2 cfP/PMPa (sexo feminino) – código 202. 
272122466, SaBriNa diaS PErEira, 48.
2 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 28 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
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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 74/cFP/PMPa/sePLad, de 28 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): 
SaNTarÉM
TUrMa 01 – 6h40min: 272107131, BrENo TraVaSSo SaraiVa doS SaN-
ToS (sub judice, Mandado de Segurança nº 0810226-76.2021.8.14.0051); 
272102762, daNiEl da SilVa GUiMaraES (sub judice, ação ordinária 
nº 0811500-75.2021.8.14.0051); 272181322, EcTor PENicHE da SilVa 
(sub judice, ação ordinária nº 0811664-40.2021.8.14.0051); 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 SilVa (sub 
judice, ação ordinária nº 0809921-92.2021.8.14.0051); 272120087, 
WilSoN rodriGUES da SilVa (sub judice, ação ordinária nº 0863504-
18.2021.8.14.0301.
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 Santarém/Pa – dia 4 de fevereiro de 2022 (sexta-feira)
3º Batalhão de Polícia Militar – Batalhão Tapajós 
avenida cuiabá nº 2111 – Bairro caranazal – Santarém – Pará – cEP: 
68.040-400.
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 o Teste de avaliação física realizar-se-á, independentemente das diversi-
dades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização do mesmo.
2.4 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.
2.5 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.
2.5.1 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.
2.5.2 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.
2.5.3 Todas as informações constantes no atestado médico devem estar 
legíveis. 
2.5.4 Não será aceito o atestado que não atenda os dispositivos contidos 
nos subitens 2.6.1e 2.6.2 deste edital. 
2.5.5 O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação 
do candidato para o início da prova e será retido pelo iadES.
2.5.6 Não será aceita a entrega do atestado médico em momento posterior 
ao da realização do teste de avaliação física.
2.5.7 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. 
2.6 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. 
2.7 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. 
2.8 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. 
2.9 os testes físicos serão aplicados conforme descrição e performan-
ces mínimas exigidas contidas no Edital nº 01-cfP/PMPa/ SEPlad-, de 
12/11/2020. 
2.10 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. 
2.11 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. 
2.12 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. 
2.13 Será considerado apto o candidato que atingir o desempenho mínimo 
em todos os testes. 
2.14 o candidato será submetido a todos os testes, independentemente de 
seu aproveitamento em cada um deles. 
2.15 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. 
2.15.1 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. 
2.15.2 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. 
2.15.3 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. 
2.15.4 os atestados médicos serão retidos e, em hipótese alguma, serão 
devolvidos ou fornecidas cópias a candidata. 
2.15.5 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. 
2.16 Não haverá segunda chamada para a realização da etapa de testes 
de aptidão física. 
2.17 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de 
repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, realizada 
pela Banca Examinadora.
2.18 Será considerado apto na etapa de teste de aptidão física o candidato 
que atingir o desempenho mínimo em todos os testes. 
2.19 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. 
2.20 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. 
2.21 caberá ao coordenador da Banca Examinadora decidir sobre quais-
quer imprevistos ocorridos durante a 4ª Etapa – Teste de avaliação física. 
2.22 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. 
2.23 É obrigatória a utilização de máscara protetora facial para acesso e 
permanência no local de realização da 4ª Etapa – Teste de avaliação física, 
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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, 28 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: 755185
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.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 015/iN/coNtrato, de 27 JaNeiro de 2022.
o coMaNdaNTE GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfE-
Sa ciVil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em legislação 
peculiar e:
Considerando a necessidade de substituição de fiscal suplente do instru-
mento contratual nº 085/2021, resolve:
art. 1º Substituir o MaJ QoBM lEaNdro TaVarES dE alMEida,  Mf: 
57174110/1, da função de fiscal Suplente do contrato pelo caP QoBM 
MarcElo riBEiro SaNToS, Mf :57216376/1, celebrado com a em-
presa PriME coNSUlToria E aSSESSoria EMPrESarial lTda, 
cNPJ:05.340.639/0001-30, cujo objeto é a contratação de empresa para 
prestação de serviços de administração e gerenciamento de despesas de 
manutenção náutica em geral, com fornecimento de serviços, peças, com-
ponentes, acessórios e outros materiais, quando necessário, transporte 
e socorro mecânico, por meio de rede de oficinas e centros náuticos cre-
denciados e disponibilizados, com implantação e operação de sistema in-
formatizado, para atender a frota náutica do cBMPa, para acompanhar e 
fiscalizar sua execução em obediência ao art. 67 da lei nº 8.666/93 e o art. 
6º do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013.
art. 2º o fiscal do instrumento contratual será o responsável por sua per-
feita execução, cabendo-lhe atestar o recebimento dos serviços prestados 
mediante termo de recebimento circunstanciado, conforme arts. 67 e 73 
da lei nº 8.666/93.
art. 3º determinar ao fiscal do instrumento contratual que informe a di-
retoria de apoio logístico do cBMPa, dentro do prazo de 48h (quarenta e 
oito horas), qualquer afastamento que o impossibilite em dar continuidade 
nos trabalhos inerentes à fiscalização do contrato.
art. 4º determinar ao fiscal que remeta até o 5º (quinto) dia útil de cada 
bimestre, relatório de acompanhamento do instrumento contratual à dire-
toria de apoio logístico do cBMPa.
art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vi-
gência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e
coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 754928
Portaria Nº 014/iN/coNtrato 27 de JaNeiro de 2022.

o coMaNdaNTE-GEral do corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará E 
coordENador ESTadUal dE dEfESa ciVil, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e;
Considerando a necessidade de substituição de fiscal suplente do instru-
mento contratual nº 032/2021, resolve:
art. 1º Substituir a cB BM criSTilENE dE PaiVa coSTa – Mf: 5721778, 
da função de fiscal do contrato pelo MaJ QoBM alUiZ PalHETa rodri-
GUES – Mf: 54185206/1, celebrado com a empresa PaNificadora UMa-
riZal lTda, cNPJ nº: 04.910.063/0001-36, cujo objeto é contratação de 
empresa especializada no fornecimento de KiT laNcHE para atender os 
eventos do CBMPA, para acompanhar e fiscalizar sua execução em obedi-
ência ao art. 67 da lei nº 8.666/93 e o art. 6º do decreto Estadual nº 870, 
de 04 de outubro de 2013.
art. 2º o fiscal do instrumento contratual será o responsável por sua per-
feita execução, cabendo-lhe atestar o recebimento dos serviços prestados 
mediante termo de recebimento circunstanciado, conforme arts. 67 e 73 
da lei nº 8.666/93.
art. 3º determinar ao fiscal do instrumento contratual que informe a di-
retoria de apoio logístico do cBMPa, dentro do prazo de 48h (quarenta e 
oito horas), qualquer afastamento que o impossibilite em dar continuidade 
nos trabalhos inerentes à fiscalização do contrato.
art. 4º determinar ao fiscal que remeta até o 5º (quinto) dia útil de cada 
bimestre, relatório de acompanhamento do instrumento contratual à dire-
toria de apoio logístico do cBMPa.
art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vi-
gência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e
coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 754938

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
coNtrato N° 16/2022-Pc/Pa.

ModalidadE dE liciTaÇÃo: PrEGÃo ElETrÔNico N° 031/2021.
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
EMPrESa diaMoNd SErViÇoS dE liMPEZa E MÃo dE oBra lTda. cNPJ 
nº 08.538.011/0001-31.
data da assinatura: 28/01/2022.
Vigência: o prazo de vigência inicial deste contrato é de 36 (trinta e seis) 
meses, com início em 28/01/2022 a 28/01/2025.
Valor total: r$ 5.439.688,80 (cinco milhões, quatrocentos e trinta e nove 
mil, seiscentos e oitenta e oito e oitenta centavos).
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS coNTiNUadoS dE liMPEZa, aSSEio E coNSErVaÇÃo PrE-
dial (caPiTal E iNTErior do ESTado do Pará).
Processo nº 2020/900451.
orçamento: 40101.06.122.1297.8338.339039.0101
contratada: EMPrESa diaMoNd SErViÇoS dE liMPEZa E MÃo dE oBra 
lTda.
Endereço da contratada: Sede na Passagem dalva, 505, Marambaia Be-
lém, Pa, cEP 66615080, tel. (91)3231-1468.
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 755127

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo
terMo aditiVo: 4. coNtrato: 007/2018-Pce.

ParTES: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 03.681.105/0001-06. ES-
THEr BriTo MarTiNS EirElli (i & iMÓVEiS). cNPJ nº 21.772.515/0001-80.
Classificação do Objeto: Prorrogação do Prazo de vigência do Contrato por 
mais 12 (doze) meses e reajuste de preços de 8,89%.
data da assinatura: 23/01/2022.
Vigência: 23/01/2022 à 23/01/2023.
orçamento: funcional Programática Elemento de despesa fonte de recur-
so. 40101.06.181.1502.8266.339039.0101. Estadual.
Proc. nº 2021/1381318.
contratado: ESTHEr BriTo MarTiNS EirElli (i & iMÓVEiS). Endereço: 
av. João Paulo ii, nº 948, Bairro: Marco, cEP: 66.095-492, Belém/Pa.
ordenador: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do 
delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 754862

.

.

diÁria
.

Portaria Nº: 00080/2022 - dGPc/od/drF 
de 21 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/76567, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo fÉ-
LIX DO XINGU, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
24/01/2022 a 27/01/2022;

1. iPc JoSE SaNToS dE SoUZa - MaT: 5421926
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. EPc Mario SErGio NaZarE PErEira - MaT: 5620074
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc daTES BriTo da SilVa JUNior - MaT: 54194285
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. dPc iVaN PiNTo da SilVa - MaT: 5940566
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00081/2022 - dGPc/od/drF 
de 21 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/79989, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaGo-
MINAS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 24/01/2022 
a 26/01/2022;



diário oficial Nº 34.848  47Segunda-feira, 31 DE JANEIRO DE 2022

1. iPc WEMErSoN dE Sa aVila - MaT: 5331609
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. dPc GoldEMBErG GoNZaGa do NaSciMENTo SoUZa - MaT: 5206634
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. iPc Marcia criSTiNa MEdEiroS TaVarES - MaT: 5886708
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00082/2022 - dGPc/od/drF 
de 24 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/81047, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo fÉ-
LIX DO XINGU, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
22/01/2022 a 26/01/2022;

1. iPc rENaN MiraNda arrUda dE carValHo BarroS - MaT: 5940354
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. dPc ToNi riNaldo rodriGUES dE VarGaS - MaT: 5914105
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS 
E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00083/2022 - dGPc/od/drF 
de 24 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/76620, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cacHo-
EIRA DO ARARI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
22/01/2022 a 25/01/2022;

1. EPc MaUricio dE alENcar GUiMaraES HiPoliTo - MaT: 5940301
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc ViTor diaS faidHErB - MaT: 5940363
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. EPc ElY PENicHE da SilVa - MaT: 5890046
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUa-
rENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00084/2022 - dGPc/od/drF 
de 24 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/76612, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 25/01/2022 a 25/01/2022;

1. iPc roMEro GioTTo do aMaral BraSil - MaT: 5940083
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( cENTo E dEZoiTo rEaiS E SESSENTa E NoVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00085/2022 - dGPc/od/drF 
de 24 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/63943, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Mara-
CANÃ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 25/01/2022 
a 25/01/2022;

1. dPc daNiEl lUiS dE oliVEira - MaT: 5940467
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

2. iPc criSTiaNo rUY dE JESUS - MaT: 54190414
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

3. iPc NiValdo MacHado PiNTo - MaT: 5703999
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

4. iPc WilliaME ViEira MUNHoZ - MaT: 8400774
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

5. EPc rENaTo lUcio NEVES BorGES - MaT: 5826365
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

6. EPc Haroldo alBUQUErQUE dE MacEdo MoraiS - MaT: 5913795
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

7. iPc VicTor aUGUSTo BarBoSa dE oliVEira - MaT: 5940101
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)
8. MPc NElSoN do NaSciMENTo BarBoSa - MaT: 5453186
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

9. iPc dErEcK aNdErSoN MarTiNS rodriGUES - MaT: 54193054
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

10. dPc fEliPE riBEiro fErrEira - MaT: 5940507
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

11. iPc ricardo PaiXao cUNHa dE oliVEira - MaT: 54188923
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

12. iPc daNiEl MElo caMPoS - MaT: 5963063
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

13. dPc alEXSaNdro WidMar - MaT: 5940474
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

14. dPc JoHNNY dE SaNTaNa fErrEira - MaT: 5940456
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

15. iPc EliaS da coSTa SilVa - MaT: 5412170
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)
16. iPc cElSo Joao da SilVa MarQUES - MaT: 5198003

(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)
17. dPc fraNciSco alairToN MariNHo JUNior - MaT: 5940477

(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)
18. iPc Marcio aUGUSTo MarQUES GoNcalVES - MaT: 5853362

(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)
19. iPc carloS frEdErico caSTElo BraNco corrEa - MaT: 57233631

(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,587.07 ( UM Mil, QUiNHENToS E oiTENTa E SETE rEaiS E 
SETE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da dili-
gência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00086/2022 - dGPc/od/drF 
de 24 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/63373, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TailÂN-
DIA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 25/01/2022 a 
27/01/2022;

1. dPc GlaUco ValENTiM carValHo do NaSciMENTo - MaT: 5826250
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc rUi PErEira doS SaNToS - MaT: 5411866
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. EPc alciNEY ModESTo BraGa - MaT: 54183800
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

4. iPc GilBErTo carloS da SilVa coNcEicao - MaT: 5856884
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS 
E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00087/2022 - dGPc/od/drF 
de 24 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 202266233, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo doMiN-
GOS DO CAPIM, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, 
no período de 25/01/2022 a 26/01/2022;

1. daS aNa caroliNa lira doS SaNToS aMaNaJaS - MaT: 5893614
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. ddiV Maira criSTiNa BarroS dE aZEVEdo - MaT: 54185815
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
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total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00088/2022 - dGPc/od/drF 
de 24 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa lUZia do 
PARÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 25/01/2022 
a 27/01/2022;

1. iPc aNToNio carloS da SilVa MoNTEiro - MaT: 54189056
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc SoNia rEGiNa PirES NEcY GoNcalVES - MaT: 61158
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. dPc alBEroNE afoNSo MiraNda loBaTo - MaT: 5673739
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

4. EPc MarcElo SoUZa fraNcES - MaT: 54196349
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS 
E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00089/2022 - dGPc/od/drF 
de 24 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/81910, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iGaraPÉ-
MIRI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 25/01/2022 
a 25/01/2022;

1. dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES - MaT: 5917088
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( cENTo E dEZoiTo rEaiS E SESSENTa E NoVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00090/2022 - dGPc/od/drF 
de 24 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/81907, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa 
CRUZ DO ARARI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
25/01/2022 a 28/01/2022;

1. iPc dJalMa carSoN rodriGUES GoES - MaT: 57202206
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00091/2022 - dGPc/od/drF 
de 24 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 25/01/2022 a 31/01/2022;

1. EPc HEroN Karlo corrEia dE liMa - MaT: 54193213
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6.5, ToTal: r$ 1,542.97)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,542.97 ( UM Mil, QUiNHENToS E QUarENTa E doiS rEaiS 
E NoVENTa E SETE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00092/2022 - dGPc/od/drF 
de 24 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/76576, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 25/01/2022 a 25/01/2022;

1. iPc Maria do Socorro fiGUEirEdo dE carValHo - MaT: 5939652
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( cENTo E dEZoiTo rEaiS E SESSENTa E NoVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00093/2022 - dGPc/od/drF 
de 24 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/82993, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETE-
TUBA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 21/01/2022 
a 23/01/2022;

1. iPc PaUlo cESar SoUZa doS rEiS - MaT: 12477030
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc liVio BrUNo ciriNo colarES - MaT: 5940257
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. iPc lUiZ claUdio da SilVa Garcia doS SaNToS - MaT: 5396700
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00094/2022 - dGPc/od/drF 
de 24 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/86494, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaGo-
MINAS, a fim de realizar INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES, 
no período de 25/01/2022 a 28/01/2022;

1. aSS. iNf faBricio oliVEira dE oliVEira - MaT: 57189009
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. aSS. iNf rUdiNardY caValcaNTE dE araUJo - MaT: 57193801
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00095/2022 - dGPc/od/drF 
de 24 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 202286187, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ToMÉ-aÇÚ, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
25/01/2022 a 28/01/2022;

1. MPc EdUardo fErNaNdES NUNES - MaT: 57201617
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. ddiV JoSE roBErTo BlaNS da SilVa - MaT: 5958840

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00096/2022 - dGPc/od/drF 
de 24 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 202285992, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aUGUSTo cor-
RÊA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 22/01/2022 a 25/01/2022;

1. ddiV lEao da coSTa lEao NETo - MaT: 5907311
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
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total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00097/2022 - dGPc/od/drF 
de 24 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 202285992, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aUGUSTo cor-
RÊA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 22/01/2022 a 25/01/2022;

1. iPc JUlio cESar oliVEira da SilVa - MaT: 5464528
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00098/2022 - dGPc/od/drF 
de 24 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/81067, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TailÂN-
DIA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 22/01/2022 a 
23/01/2022;

1. iPc alESSaNdro doS SaNToS cardoSo - MaT: 5865816
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. EPc aNdErSoN lUiZ oliVEira liMa - MaT: 54183801

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00099/2022 - dGPc/od/drF 
de 24 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/83057, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUaNá, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 24/01/2022 a 
26/01/2022;

1. iPc raiMUNdo da SilVa SidoNio - MaT: 5410061
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. dPc PaUlo HENriQUE JUNQUEira dE SoUSa - MaT: 5914335
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00100/2022 - dGPc/od/drF 
de 24 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/85229, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caSTa-
NHAL, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 24/01/2022 
a 28/01/2022;

1. MPc PaUlo ricardo caNTUaria MoUTiNHo - MaT: 5129303
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

2. dPc adalBErTo PErEira cardoSo - MaT: 5232295
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

3. EPc fraNciSco carloS faGUNdES caMPoS - MaT: 5826454
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
4. iPc JoSE BoSco dE araUJo BarBoSa - MaT: 57233683
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
5. iPc PaUlo SErGio PErEira MarQUES - MaT: 51855458
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

6. iPc Marco aNToNio dE alBUQUErQUE coElHo - MaT: 5409535
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
7. MPc aNToNio JEffSoN Barral coSTa - MaT: 5618576
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;

rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 4,677.40 ( QUaTro Mil, SEiScENToS E SETENTa E SETE 
rEaiS E QUarENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00101/2022 - dGPc/od/drF 
de 25 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/89960, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iTaiTU-
BA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 26/01/2022 a 
28/01/2022;

1. iPc MarcoS MaGalHaES rEBoUcaS - MaT: 5859441
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc iGor raMoN JUca MaraNHa - MaT: 5918714
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. dPc EliNElSoN dE oliVEira SilVa - MaT: 57192684
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00102/2022 - dGPc/od/drF 
de 25 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/76587, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 26/01/2022 a 26/01/2022;

1. dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES - MaT: 5917088
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. iPc JacEMir PirES do aMaral - MaT: 5704235
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00103/2022 - dGPc/od/drF 
de 26 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/64020, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 27/01/2022 a 27/01/2022;

1. iPc aNToNio JoSE fariaS NoNaTo - MaT: 5853303
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. dPc MarcElo ZaP BErToNcEllo - MaT: 5940482
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
3. iPc Edi HUMBErTo SErrao QUarESMa - MaT: 5932469

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
4. iPc dENilSoN da SilVa BiTENcoUrT - MaT: 57200091

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
5. iPc EliaS fErrEira Baia - MaT: 54193328

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
6. dPc VicTor lUiZ coUTo carNEiro - MaT: 5940425

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
7. iPc JaciValdo raMoS GoMES MoNTEiro - MaT: 5856892
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

8. iPc raiMUNdo WaGNEr carValHo da SilVa - MaT: 54193311
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

9. iPc EZEQUiEl dE JESUS PErEira do rEGo - MaT: 5865905
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

10. dPc flaVio carloS dE MEirElES - MaT: 5940390
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

11. EPc alEXaNdrE MaGNo caldaS fErrEira - MaT: 57190571
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
12. dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES - MaT: 5917088

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
13. iPc JacEMir PirES do aMaral - MaT: 5704235

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
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total de r$ 1,542.97 ( UM Mil, QUiNHENToS E QUarENTa E doiS rEaiS 
E NoVENTa E SETE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00104/2022 - dGPc/od/drF 
de 26 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 202286467, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de roNdoN do 
PARÁ, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no perío-
do de 27/01/2022 a 31/01/2022;

1. aGMEc raiMUNdo coNcEicao coSTa BraSil - MaT: 69841
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. daS SUEllEN criSTiNa da coSTa - MaT: 57215494
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS 
E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00105/2022 - dGPc/od/drF 
de 26 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/88620, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaGo-
MINAS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 27/01/2022 
a 03/02/2022;

1. dPc ValdiViNo MiraNda da SilVa JUNior - MaT: 5914102
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
2. iPc JoSE roBErTo do rEGo fErrEira - MaT: 5858984

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
3. iPc roSilENE PaNToJa airES - MaT: 5411882

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,984.98 ( QUaTro Mil, NoVEcENToS E oiTENTa E QUaTro 
rEaiS E NoVENTa E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00106/2022 - dGPc/od/drF 
de 26 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/89034, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaGoMi-
NAS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 27/01/2022 a 03/02/2022;

1. adM SilVio dE JESUS MESQUiTa NaSciMENTo - MaT: 71366
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E 
SESSENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00107/2022 - dGPc/od/drF 
de 26 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/93099, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de coNcEi-
ÇÃO DO ARAGUAIA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
26/01/2022 a 28/01/2022;

1. iPc adSoN doS SaNToS alMEida - MaT: 5940182
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. dPc lUcio flaVio BarBoSa aNdradE filHo - MaT: 57233560
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. EPc roNaldo rodriGUES dE oliVEira - MaT: 5940214
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

4. iPc EdiNaldo araUJo doUrado - MaT: 5940289
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS 
E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00108/2022 - dGPc/od/drF 
de 26 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/99900, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 27/01/2022 a 
30/01/2022;

1. iPc UdiNEi doS SaNToS PErEira - MaT: 5859158
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. dPc GaBriEla carValHo aNdradE dE JESUS - MaT: 5940398
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. MPc BENEdiTo aQUiNo da SilVa - MaT: 5465524
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

4. EPc adMir alVES fErrEira filHo - MaT: 57234025
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00109/2022 - dGPc/od/drF 
de 26 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/99883, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 26/01/2022 a 
29/01/2022;

1. EPc Maria criSTiNa cardoSo dE aNdradE - MaT: 54184106
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. iPc cirÍaco aSSUNÇÃo doS SaNToS - MaT: 5204828

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
3. dPc daVi cordEiro MESQUiTa rocHa - MaT: 5940475
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

4. EPc JorGE TadEU do ESPiriTo SaNTo GUilHoN - MaT: 5461731
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00110/2022 - dGPc/od/drF 
de 27 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/96699, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de coNcÓr-
DIA DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, 
no período de 29/01/2022 a 01/02/2022;

1. iPc fErNaNdo aNdrE rEiS daMaScENo - MaT: 5913830
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc carloS Maia filHo - MaT: 57193680
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc EMilio dE QUadroS PEiNado JUNior - MaT: 5876940
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc aNGElo fErrEira MarTiNS - MaT: 5913855
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00111/2022 - dGPc/od/drF 
de 27 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 202290847, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUANÁ, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 27/01/2022 a 29/01/2022;

1. EPc roSilENE SoUSa da rocHa - MaT: 54186966
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc EVaNdro fErrEira caSTro - MaT: 5853435
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. dPc PaUlo HENriQUE JUNQUEira dE SoUSa - MaT: 5914335
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

4. iPc roSiValdo HElENo roSario liMa - MaT: 5886759
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS 
E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00112/2022 - dGPc/od/drF 
de 27 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 202290797, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cacHoEira 
DO ARARI, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no 
período de 27/01/2022 a 30/01/2022;

1. aGMEc HErNaNi caSTro dE fiGUEirEdo - MaT: 58963
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00113/2022 - dGPc/od/drF 
de 27 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022102312, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cHaVES, a 
fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 29/01/2022 
a 03/02/2022;

1. PaP lEoNilSoN fraNciSco rodriGUES dE MElo - MaT: 700487
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00114/2022 - dGPc/od/drF 
de 27 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021102570, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de roNdoN 
DO PARÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
29/01/2022 a 07/02/2022;

1. PaP dEiViSoN PaTric fErrEira MiraNda - MaT: 57218036
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 9, ToTal: r$ 2,136.42)

2. PaP JoHNaTHaN aNTUNES ViaNa fErNaNdES - MaT: 8027069
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 9, ToTal: r$ 2,136.42)

3. PaP JoSE NaZarENo MarQUES alVES - MaT: 5157129
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 9, ToTal: r$ 2,136.42)

4. daS SaNdro TaVarES doS SaNToS - MaT: 5931128
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 9, ToTal: r$ 2,136.42)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 8,545.68 ( oiTo Mil, QUiNHENToS E QUarENTa E ciNco 
rEaiS E SESSENTa E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00115/2022 - dGPc/od/drF 
de 27 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/88635, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de rEdEN-
ÇÃO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 31/01/2022 
a 12/02/2022;

1. PEriTo JoSE GaBriEl da lUZ Maia - MaT: 66346
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,848.56)

2. iPc Maria oSMariNa doS SaNToS TEiXEira - MaT: 554952
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,848.56)

3. iPc GilBErTo caSTro da SilVa - MaT: 5865808
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,848.56)

4. dPc faBrYcio aUGUSTo oliVEira aNdradE - MaT: 5914079
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,848.56)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 11,394.24 ( oNZE Mil, TrEZENToS E NoVENTa E QUaTro 
rEaiS E ViNTE E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00116/2022 - dGPc/od/drF 
de 27 de JaNeiro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 31/01/2022 a 31/01/2022;

1. iPc roMEU dE MElo fErrEira - MaT: 57233497
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. dPc daNiEl lUiS dE oliVEira - MaT: 5940467
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Protocolo: 754790
..

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

Portaria N°. 1801/ 2021
dEJaNE NEVES liNHarES
MaTrÍcUla: 5895273/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 02 (duas) PErÍodo: 03/12/2021 a 05/12/2021
oBJETiVo: Participar da operação pet.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria N°. 1899/ 2021
fErNaNdo SilVa dE MiraNda
MaTrÍcUla: 57233707/1
carGo: Perito criminal
fraNciSco JoSÉ SoUZa SaNToS
MaTrÍcUla: 5832500/1
carGo: Perito criminal
cidadE: alTaMira - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 08/11/2021 a 10/11/2021
oBJETiVo: ParTciPar da 11ª riSP da UNidadE rEGioNal dE alTaMira.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1902/ 2021
carloS adoNiaS SoarES Garcia
MaTrÍcUla: 5955625
carGo: auxiliar operacional
GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
WalldiNEY PEdra GUrGEl
MaTrÍcUla: 5819679/3
carGo: Perito criminal
cidadE: SÃo fEliX do XiNGÚ - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 09/12/2021 a 11/12/2021
oBJETiVo: rEaliZar rEMoÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1892/ 2021
Maria do Socorro dE JESUS oliVEira dE alMEida
MaTrÍcUla: 3228843/2
carGo: Perito criminal
PaUlo aUGUSTo PiNHEiro dE MElo JUNior
MaTrÍcUla: 5943415-1
carGo: Motorista
roSYWaldo NaZarENo caNTUária da SilVa fErrEira
MaTrÍcUla: 5847214/1
carGo: Perito criminal
cidadE: caSTaNHal - Pa
diáriaS: meia PErÍodo: 17/11/2021
oBJETiVo: ParTiciPar da EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 755034
Portaria N°. 1882/ 2021

MarcElo aYaN fErrEira
MaTrÍcUla: 541803254
carGo: Médico legista
cidadE: ViTÓria/ParaNá
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PErÍodo: 08/11/2021 a 17/11/2021
oBJETiVo: Participar coo representante da direção do iMl.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1893/ 2021
BENEdiTo lEÃo GoNZaGa
MaTrÍcUla: 5233291/2
carGo: Perito criminal
dUrVal PoNTES fErrEira
MaTrÍcUla: 5187990/2
carGo: Perito criminal
JoÃo BaTiSTa SaNTaNa MaGNo
MaTrÍcUla: 57196669/1
carGo: Motorista
cidadE: BrEU BraNco - Pa
diáriaS: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 06/12/2021 a 11/12/2021
oBJETiVo: ParTiciPar da EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1795/ 2021
aNTÔNio Marcio fEliX liNo
MaTrÍcUla: 5908827
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 01/12/2021
oBJETiVo: coNdUZir VEicUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1904/ 2021
cElSo da SilVa MaScarENHaS
MaTrÍcUla: 54188038/1
carGo: Perito criminal
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 17/12/2021 a 20/12/2021
oBJETiVo: realizar visita tecnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 755036

Portaria N°. 1924/ 2021
EliZEU riBEiro da SilVa
MaTrÍcUla: 57209006
carGo: Motorista
JoSÉ iVaNildo da coSTa NaVEGaNTES cic: 143.691.172-91
MaTrÍcUla: 5205239/1
carGo: Médico legista
MarcElo da SilVa E SilVa
MaTrÍcUla: 57193954/1
carGo: Motorista
cidadE: caPiTÃo PoÇo - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 17/12/2021
oBJETiVo: realizar exumação .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral

Protocolo: 755044
Portaria N°. 1713/ 2021

lENNoN VallE araUJo
MaTrÍcUla: 5958486/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 19 1/2 (dezenove e meia) PErÍodo: 13/12/2021 a 01/01/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo Para rEaliZaÇÃo dE PEriciaS..
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1651/ 2021
JoÃo rodriGUES NETo
MaTrÍcUla: 54185406/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 10/12/2021 a 20/12/2021
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1533/ 2021
ElViS dE oliVEira lEiTE
MaTrÍcUla: 54188039/1
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 15/12/2021 a 22/12/2021
oBJETiVo: realização de pericias diversas.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1369/ 2021
MUllEr BrENo dE SoUSa oEiraS
MaTrÍcUla: 6403822
carGo: Motorista
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: meia PErÍodo: 22/09/2021
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 755041
Portaria N°. 1810/ 2021

dElSoN BaTiSTa dE liMa JÚNior
MaTrÍcUla: 5463165/1
carGo: Perito criminal
HEBErT rodriGo da SilVa riBEiro
MaTrÍcUla: 55587510-2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diáriaS: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 13/12/2021 a 18/12/2021
oBJETiVo: rEaliZar PEricia TEcNica .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1818/ 2021
lUiZ fErNaNdo loBaTo da SilVa
MaTrÍcUla: 5936827
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 10/12/2021 a 15/12/2021
oBJETiVo: rEaliZar PEriciaS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1784/ 2021
HEraNdY do Socorro da SilVa E SilVa
MaTrÍcUla: 57200457/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 20/12/2021 a 26/12/2021
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1745/ 2021
MaNoEl doS SaNToS corrÊa
MaTrÍcUla: 3154297/2
carGo: Perito criminal
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cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 14 1/2 (Quatorze) PErÍodo: 10/12/2021 a 24/12/2021
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 755038

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 037/22-GaB/dGPce-Pa 
de 28 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, e a lei nº 6.282 de 19.01.00 e 
o Processo n°2021/1222428.
r E S o l V E:
coNcEdEr 15 dias férias ao servidor, aMilcar BaPTiSTa TocaNTiNS 
JUNior, Perito criminal, matrícula nº54188135/1, no período de 01 a 
15.02.2022; e 15 dias no período de 16 a 30.07.2022.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 28 de Janeiro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral
Polícia Científica do Pará.

Protocolo: 754989

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 316/2022-dG/cGP, de 28/01/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
rEVoGar a Portaria 1659/2019-dG/cGP, que designou o servidor PEdro 
oliVEira dE liMa, assessor, para responder pela ouvidoria deste depar-
tamento, até ulterior deliberação.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 31/01/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 317/2022-dG/cGP, de 28/01/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
EXoNErar o senhor PEdro oliVEira dE liMa, do cargo em comissão, de 
daS-04, de assessor deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 31/01/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 318/2022-dG/cGP, de 28/01/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
NoMEar o senhor PEdro oliVEira dE liMa, para exercer o cargo em 
comissão, de daS-04, de ouvidor deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 31/01/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 319/2022-dG/cGP, de 28/01/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
rEVoGar a Portaria 1167/2019-dG/cGP, que designou a servidora EriKa 
dE fáTiMa PErEZ SoUZa, Gerente, para responder pela Gerência de Pro-
tocolo e arquivo, da coordenadoria de documentação e informação deste 
departamento, até ulterior deliberação.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 31/01/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 320/2022-dG/cGP, de 28/01/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
EXoNErar a senhora EriKa dE fáTiMa PErEZ SoUZa, do cargo em co-
missão, daS-03, de Gerente de orçamento deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 31/01/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 321/2022-dG/cGP, de 28/01/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
NoMEar a senhora EriKa dE fáTiMa PErEZ SoUZa, para exercer o cargo 
em comissão, daS-03, de Gerente de Protocolo e arquivo da coordenado-
ria de documentação e informação deste departamento
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 31/01/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 322/2022-dG/cGP, de 28/01/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
rEVoGar a Portaria 865/2020-dG/cGP, que designou a servidora MicaE-
lE MUNiZ BiTTENcoUrT, Gerente, matrícula 5946643/1, para responder 
pelo Posto de atendimento do dETraN na Estação cidadania do Shopping 
Pátio Belém, cumulativamente com a função que exerce, até ulterior de-
liberação.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 31/01/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 323/2022-dG/cGP, de 28/01/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
EXoNErar a senhora MicaElE MUNiZ BiTTENcoUrT, do cargo em co-
missão, de daS-03, de Gerente do Sistema rENacH, da coordenadoria de 
Habilitação de condutores deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 31/01/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 324/2022-dG/cGP, de 28/01/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
NoMEar a senhora MicaElE MUNiZ BiTTENcoUrT, para exercer o cargo 
em comissão, daS-03, de Gerente de orçamento, da coordenadoria de 
Gestão orçamentária e financeira deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 31/01/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 325/2022-dG/cGP, de 28/01/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora MicaElE MUNiZ BiTTENcoUrT, Gerente, para res-
ponder pelo Posto de atendimento do dETraN na Estação cidadania do 
Shopping Pátio Belém, cumulativamente com a função que exerce, até 
ulterior deliberação.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 31/01/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 326/2022-dG/cGP, de 28/01/2022.
a diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
NOMEAR o servidor REDINALDO DOS SANTOS SILVA, Auxiliar de Trânsito, 
matrícula 57175597/1, para exercer o cargo em comissão, de daS-03, de 
Gerente do Sistema rENacH, da coordenadoria de Habilitação de condu-
tores deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 31/01/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 755177
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.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria Nº 0075/2022-cGP/seaP 
Belém, 31 de janeiro de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; para dar continuidade à apu-
ração dos autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado nº 
6271/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 dias úteis para a con-
clusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 754831
Portaria Nº 0076/2022-cGP/seaP 
Belém, 31 de janeiro de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-RJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 15 (quinze) dias, poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a Portarias abaixo relacionadas:
- 0031/2022-cGP/SEaP, de 06/01/2022, publicada no doE nº 34.825, 
de 11/01/2022, referente à Sindicância Administrativa Investigativa nº: 
6638/2021-cGP/SEaP;
- 0032/2022-cGP/SEaP, de 06/01/2022, publicada no doE nº 34.825, 
de 11/01/2022, referente à Sindicância Administrativa Investigativa nº: 
6639/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 754839
Portaria Nº 0079/2022-cGP/seaP 
Belém, 28 de janeiro de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por aNdrÉ SilVa dE oli-
VEira, funcional: 42811 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos das Sindicâncias Administrativas Investigativas nº 6607, 6611, 6616, 
6618, 6620 e 6621/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 754846
Portaria Nº 0078/2022-cGP/seaP 
Belém, 27 de janeiro de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 

e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por aNdrÉ SilVa dE oli-
VEira, funcional: 42811 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos das Sindicâncias Administrativas Investigativas nº 6604, 6605, 6606, 
6608, 6609, 6610, 6612, 6613, 6614, 6615 e 6617/2021-cGP/SEaP, esta-
belecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, 
a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 754848
Portaria Nº 0074/2022-cGP/seaP 
Belém, 28 de janeiro de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; e rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoU-
Sa, funcional: 54196889 – Membro; para dar continuidade à apuração dos 
autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado nº 6395/2021-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 dias úteis para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 754827

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Portaria Nº 101/2022 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa, 28 de JaNeiro de 2022.
Nome: daNiEl ToPa, Matrícula nº 57194875/3; cargo: assistente admi-
nistrativo.
Período aquisitivo: 2015/2018
Período de Gozo: 01/02/2022 a 02/03/2022.

Protocolo: 755065

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 065/2019
termo aditivo: 3
data da assinatura: 27/01/2022
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: OUTROS
Motivo: da ViGÊNcia do coNTraTo
Justificativa: o prazo de vigência será prorrogado pelo período de 12 
(doze) meses, iniciando sua vigência em 28/01/2022 e encerrando em 
27/01/2023, sob a luz dos ditames do art. art. 57, ii da lei nº 8666/93.
dotação orçamentária: investimento: Programa de trabalho 97.101 
03.421.1502.7663, natureza de despesa 449040, fonte 0101/0301. cus-
teio: Programa de trabalho 97.101 03.03.126.1508.8238, natureza de 
despesa 339040, fonte 0101/0301.
Processo: 2019/601972
contrato: 065/2019
contratado: cEllENT TEc SErVicoS dE rEParacao EM coMPUTadorES 
lTda
cNPJ: 29.856.228/0001-60
Endereço: Travessa Quintino Bocaiuva, nº2301, anexo 26, Ed. rogélio fer-
nandez Bussiness center, Bairro cremação, Belém, Pará.
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES - Secretário de Estado de 
administração Penitenciária, em exercicio.

Protocolo: 755030
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.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº. 01 ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº. 169/2021/seaP
aPoSTilaMENTo do coNTraTo Nº 169/2021/SEaP, firMado ENTrE a 
SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária - SEaP E 
a EMPrESa TaUrUS arMaS S.a, iNScriTa No cadaSTro NacioNal dE 
PESSoa JUridica Nº 92.781.335/0001-02, coMo coNTraTada, QUE 
TEM Por oBJETo a aQUiSiÇÃo dE arMa dE foGo TiPo fUZil EM ca-
liBrE 5.56X45MM. NaTo, PadrÃo oTaN, QUE SErÃo UTiliZadoS Por 
aGENTES PENiTENciárioS/ PoliciaiS PENaiS dESTa SEcrETaria dE 
ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária-SEaP/ Pa, Na forMa aBai-
Xo:
a cláusula Sexta do contrato passa a ter a seguinte redação:
“cláUSUla SEXTa: rEcUrSoS orÇaMENTárioS
as despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação correrão a 
contar dos recursos consignados no orçamento do Estado, a cargo da SEaP, 
que será empenhado e liquidado com recursos da dotação orçamentária: 
Programa de Trabalho: 97.101 03.421.1502.8283, natureza de despesa 
449052, fonte 0101/0301 (estadual), P.i.: 1050008283E, cujo dados es-
pecíficos constarão da respectiva Nota de Empenho”.
as demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.
Belém-Pa, 26 de  janeiro de 2022.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
SEcrETario dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária

Protocolo: 754794
Portaria Nº 098/22-dGP.seaP, de 27/01/22
Nome: caio cEZar SaNToS coNcEiÇÃo
assunto: residual de férias (29 dias)
Período: 01/02/22 a 01/03/22
Exercício: 2021

Protocolo: 754796

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 100/2022-dGP/seaP
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor EdiValdo corrEa liMa – Gerente adminis-
trativo matricula funcional: 57220019, para responder pela direção do 
HoSPiTal GEral PENiTENciário – HGP, no período de 03/01/2022 à 
01/02/2022, em substituição da titular SaNdra do Socorro alVES da 
coSTa, Sandra do Socorro alves da costaque estará em gozo de férias 
regulamentares.
II - PUBLICAR Portaria no Diário Oficial do Estado – DOE junto a Asses-
soria de comunicação Social – acS e posterior ao ato, adotar as devidas 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional. dÊ-SE ciÊNcia, 
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ diretor 
de Gestão de Pessoas – crH/dGP/SEaP;

Protocolo: 754854
soLicitaÇÃo de LiceNÇa aMBieNtaL PrÉVia
coNstrUÇÃo de dois NoVos BLocos No cPasi
a Secretaria de Estado de administração Penitenciária do Estado Pará, 
cNPJ Nº 05.929.042/0001-25, torna público a solicitação de licença am-
biental Prévia para a construção de dois novos blocos na colônia Penal 
agrícola de Santa izabel, localizada no complexo Penitenciário de Santa 
izabel, na rodovia Br 316 – KM 53, S/N - distrito de americano, cEP: 
68790-000 – Santa izabel – Pa.

Protocolo: 754944
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº 102/2022 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 28 de JaNeiro de 2022.
Nome: JacKSoN cardoSo dE aBrEU, Matrícula nº 5954668/1; cargo: 
agente Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 20/01/2022 a 08/02/2022. (20) dias

Protocolo: 755066
LiceNÇa GaLa
Portaria Nº 103/2022 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 28 de JaNero de 2022.
Nome: claUdiMY fErrEira doS SaNToS, Matrícula nº. 57201914/1, 
cargo: assistente administrativo.
assunto: licença Gala
Período: 24/01/2022 a 31/01/2022.

Protocolo: 755062
Portaria Nº 104/2022-dGP/seaP
Belém, 27 de janeiro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ, Matrí-
cula nº 5959230, para responder pelo cargo de Secretário adjunto desta 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária, no período de 20 de 
dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022, em substituição do titular ar-
THUr rodriGUES dE MoraES, Matrícula nº 5092140, durante o período 
de gozo de férias regulamentares.

Art. 2º - PUBLICAR Portaria no Diário Oficial do Estado (DOE) junto a As-
sessoria de comunicação Social (acS) e posterior ao ato, adotar as devidas 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício
Portaria Nº 105/2022-dGP/seaP
Belém, 28 de janeiro de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor WaldilSoN ENES coliNS, Matrícula nº. 
5958982, para responder pela direção da diretoria de Gestão de Pessoas 
(dGP), no período de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022, em 
substituição do titular lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ, Matrícula nº. 
5959230, que estará exercendo o cargo de Secretário adjunto.
Art. 2º - PUBLICAR Portaria no Diário Oficial do Estado – DOE junto a As-
sessoria de comunicação Social – acS e posterior ao ato, adotar as devidas 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas
Portaria Nº 106/2022-dGP/seaP
Belém, 28 de janeiro de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor alEXaNdrE SaNTaNa PErEira, Matrícu-
la nº. 5923841, para responder pela coordenação de recursos Humanos 
(crH/dGP), no período de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 
2022, em substituição do titular WaldilSoN ENES coliNS, Matrícula nº. 
5958982, que estará exercendo o cargo de diretor.
Art. 2º - PUBLICAR Portaria no Diário Oficial do Estado – DOE junto a As-
sessoria de comunicação Social – acS e posterior ao ato, adotar as devidas 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 755187

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 15/2022, de 28 de JaNeiro de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão–fUNTElPa, no uso
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215, de 03 de
novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do ofÍcio nº 10/2022-GaB-fUNTElPa, de 26 
de Janeiro de 2022, contido nos autos do Processo nº 2022/84992, de 21 
de Janeiro de 2022;
r E S o l V E:
i – EXoNErar PaloMa liV NE dE aNdradE liMa, matricula 54197900/5, 
do cargo em comissão de coordENador dE NUclEo, lotada na coorde-
nadoria de Produção da TV.
ii – NoMEar TaYNa NaYaNa MarTiNEZ da SilVa, para exercer o cargo 
em comissão de coordENador dE NUclEo, lotada na coordenadoria de
Produção da TV.
iii – a contar de 01 de fevereiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 754825

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 10/2022, 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: 754780
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errata da Portaria Nº 014/2022, de 26 de JaNeiro de 2022, que 
trata da coNcESSÃo dE SUPriMENTo dE fUNdoS, do servidor, publicada 
em doE 34.845 de 27 de Janeiro de 2022
onde se lê:
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.
Leia-se:
ii - determinar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação do Suprimento 
de fundos e 15 (quinze) dias para a prestação de contas, conforme de-
creto 1.180, de 12 de agosto de 2008 que tem como objetivo de atender 
despesas extraordinárias ou urgentes de pequeno vulto, que exijam pronto 
pagamento em espécie.

Protocolo: 754952

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 007/2022-BoM JesUs do tocaNtiNs
Nome: PEPrWYirE TUraKirE JaPENPraMTi
cargo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 31/01/2022 a 30/01/2023
dotação orçamentária: Processo nº 1015066/2020, autorizado 
em 07/01/2021.
ato: coNtrato Nº 008/2022-BoM JesUs do tocaNtiNs
Nome: aldENir rodriGUES doS SaNToS
cargo: ProfESSor
Vigência: 31/01/2022 a 30/01/2023
dotação orçamentária: Processo nº 1057488/2021, autorizado 
em 16/12/2021.
ato: coNtrato Nº 009/2022-BoM JesUs do tocaNtiNs
Nome: PErENorE ParHYrE ParKaTEJE
cargo: aUXiliar oPEracioNal
Vigência: 31/01/2022 a 30/01/2023
dotação orçamentária: Processo nº 914169/2021, autorizado 
em 21/12/2021.
ato: coNtrato Nº 010/2022-BoM JesUs do tocaNtiNs
Nome: KUKaKrYKrE HoraKraKTarE ToraMTi
cargo: aUXiliar oPEracioNal
Vigência: 31/01/2022 a 30/01/2023
dotação orçamentária: Processo nº 1178283/2021, autorizado 
em 10/12/2021.
ato: coNtrato Nº 011/2022-BoM JesUs do tocaNtiNs
Nome: PEMPKWY JoNTaYKrorE
cargo: MErENdEira
Vigência: 31/01/2022 a 30/01/2023
dotação orçamentária: Processo nº 1261990/2021, autorizado 
em 16/12/2021.

Protocolo: 755047

.

.

oUtras MatÉrias
.

desiGNar
Portaria nº.:000420/2022 de 25/01/2022
de acordo com o Processo nº 1473885/2021
designar SiMoNE dE NaZarE MorEira da coSTa, Matrícula nº 
57212864/1, assistente administrativo, para responder pela função de Se-
cretária (GED-1) da EE. Profissional Prof.ª Deusarina da Silva Rodrigues/
castanhal, a contar de 23/12/2021.
Portaria nº.:000436/2022 de 26/01/2022
de acordo com o Processo nº 145976/2021
designar idaGNa SoUSa cordEiro, Matrícula nº 57224332/1, assistente 
administrativo, para responder interinamente pela função de Secretária 
(GEd-1) da EEEM, Jussara Terezinha/itaituba, a contar de 27/01/2022.
Portaria nº.:000444/2022 de 26/01/2022
de acordo com o Processo nº 1260100/2021
designar PaBlo caMPoS PErEira, Matrícula nº 57194696/1, Professor, 
para exercer a função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEM.d. Pedro i/Sede/
Porto de Moz, no periodo de 27/01/2022 a 13/01/2025
Portaria nº.:000437/2022 de 26/01/2022
de acordo com o Processo nº 1175696/2021
designar ElaiNE doS SaNToS PErEira, Matrícula nº 5900554/1, Espec. 
em Educação, para responder interinamente pela função de Secretária 
(GEd-1) da EEEfM. cristo redentor/abaetetuba, a contar de 01/02/2022.
Portaria nº.:000435/2022 de 26/01/2022
de acordo com o Processo nº 1255806/2021
designar PaUlo cESar MElo da SilVa, Matrícula nº 5895879/1, Espec. 

em Educação, para responder interinamente pela função de diretor i (GEd-
3) da EEEFM, Centro de Educação Profissional Dom Aristides Pirovano/
Marituba, a contar de 01/02/2022.
Portaria nº.:000419/2022 de 25/01/2022
de acordo com o Processo nº 35931/2022
designar NoElY alBErTo coSTa, , Matrícula nº 5900517/1, Especialista 
em Educação, para responder interinamente pela função de diretor i (GEd-
3) da EEEf. Nuremberg Borja de Brito filho/Belém., contar de 27/01/2022
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria nº.:000431/2022 de 26/01/2022
de acordo com o Processo nº 1255806/2021
dispensar, a pedido, GiSElE criSTiaNE aNdradE alMiEda, matrícula nº 
57209912/1, Espec. em Educação, da função de diretor i (GEd-3) da EE-
EFM, Centro de Educação Profissional Dom Aristides Pirovano/Marituba, a 
contar de 01/10/2021
Portaria nº.:000429/2022 de 26/01/2022
de acordo com o Processo nº 1255806/2021
dispensar PaUlo cESar MElo da SilVa, matrícula nº 5895879/1, Es-
pec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEfM, centro 
de Educação Profissional Dom Aristides Pirovano/Marituba, a Contar de 
01/02/2022
Portaria nº.:00418/2022 de 25/01/2022
de acordo com o Processo nº 1208661/2021
dispensar, a pedido, JoSÉ lUiZ MESQUiTa da coSTa, matrícula nº 
6035302/2, Professor, da função de Vice-diretor(GEd-2) da EEEM. fernan-
do ferrari/Marituba, a contar de 20/01/2022
Portaria nº.:000417/2022 de 25/01/2022
de acordo com o Processo nº 35931/2022
dispensar NoElY alBErTo coSTa, Matrícula nº 5900517/1, Especialista 
em Educação, da função de Vice-diretor(GEd-2) da EEEf. Nuremberg Borja 
de Brito filho/Belém, contar de 27/01/2022
Portaria nº.:000416/2022 de 25/01/2022
de acordo com o Processo nº 35931/2022
dispensar JoSÉ aUGUSTo da SilVa, Matrícula nº 5183391/2, Especialista 
em Educação, da função de diretor i (GEd-3) da EEEf. Nuremberg Borja 
de Brito filho/Belém, contar de 27/01/2022
Portaria nº.:000434/2022 de 26/01/2022
de acordo com o Processo nº 1175696/2021
dispensar EliaNE MarTiNS fErrEira, Matrícula nº 57224568/1, assis-
tente administrativo, da função de Secretária (GEd-1) da EEEfM. cristo 
redentor/abaetetuba, a contar de 01/02/2022.
aProVaÇÃo escaLa de FÉrias
Portaria nº.:019/2022 de 26/01/2022
Nome:clENilda oliVEira dE SoUSa
Matrícula:5948079/1Período:01/04/22 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Prof.Beatriz do Valle/alenquer
Portaria nº.:012/2022 de 17/01/2022
Nome:SoNia alENcar MaTiaS dE SENa
Matrícula:8401027/1Período:01/03/22 à 30/03/22Exercício:2021
Unidade:EE.dom Bosco/Salinopolis
Portaria nº.:015/2022 de 17/01/2022
Nome:EdilENE oliVEira da SilVa
Matrícula:8400994/1Período:18/03/22 à 16/04/22Exercício:2020
Unidade:EE.charles assad/Bonito
Portaria nº.:018/2022 de 20/01/2022
Nome:HEriKa loHara da cUNHa raMoS
Matrícula:5952096/1Período:18/03/22 à 16/04/22Exercício:2021
Unidade:EE.charles assad/Bonito
Portaria nº.:010/2022 de 17/01/2022
Nome:Marcia dE JESUS SilVa
Matrícula:5942012/1Período:02/03/22 à 31/03/22Exercício:2021
Unidade:EEEM.ana Pontes francez/Tucurui
Portaria nº.:018/2022 de 26/01/2022
Nome:roMErio rodriGUES oNETT
Matrícula:57213133/1Período:01/04/22 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:cEEM.Presid.fernando Henrique/Monte alegre
Portaria nº.:011/2022 de 17/01/2022
Nome:aNa SHEYla rodriGUES SoUZa
Matrícula:57234127/1Período:01/03/22 à 14/04/22Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. Mª Socorro oliveira da rocha/ourem
Portaria nº.:019/2022 de 20/01/2022
Nome:carMEM cErES araUJo doS SaNToS
Matrícula:5244145/2Período:29/03/22 à 12/05/22Exercício:2022
Unidade:EE.dr.Miguel de Santa Brigida/Salinopolis
Portaria nº.:004/2022 de 12/01/2022
Nome:ElidiaNE SaNToS PErEira
Matrícula:54194409/2Período:12/03/22 à 10/02/22Exercício:2020
Unidade:21ª UrE/Parauapebas
Portaria nº.:004/2022 de 25/01/2022
Nome:dEUZEli MarQUES PErEira PiNHEiro
Matrícula:5470412/2Período:01/03/22 à 14/04/22Exercício:2021
Unidade:EEEM.Monsenhor Sugusto d.Brito/floresta do araguaia
Portaria nº.:09/2022 de 14/01/2022
Nome:EdiNEY foNSEca dE aQUiNo
Matrícula:5896587/1Período:02/03/22 à 31/03/22Exercício:2020
Unidade:EEE. ana Pontes francez/Tucurui

Protocolo: 755100



diário oficial Nº 34.848  57Segunda-feira, 31 DE JANEIRO DE 2022

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

deLeGaÇÃo de coMPetÊNcia
e-Protocolo: 2022/104588
Portaria N° 223/22, de 27 de janeiro de 2022.
dElEGar coMPETÊNcia ao(a) servidor(a) carloS do Socorro GUEr-
rEiro VaZ, id. funcional nº 5787920/2, na função de ProfESSor aSSiS-
TENTE, para outorgar grau a turma do curso de ciências Sociais, desta iES 
no dia 27.01.2022, em São Miguel do Guamá/Pa.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 754940
assUNto: NoMeaÇÃo Na FUNdaÇÃo edUcacioNaL do estado 
do ParÁ - FeP coM FiNs de reGULariZaÇÃo FUNcioNaL.
e-Protocolo: 2019/641818
Portaria N° 216/22, de 26 de janeiro de 2022
NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títulos, 
TaNia rEGiNa loBaTo doS SaNToS, cargo de ProfESSor aUXiliar, 
na área de conhecimento fUNdaMENToS da EdUcaÇÃo PrÉ EScolar 
na fUNdaÇÃo EdUcacioNal do ESTado do Pará - fEP, a contar de 
01.04.1992, com fins de regularização funcional.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 754941

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 226/2022, de 27 de JaNeiro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo
Nome: KaTia Maria doS SaNToS MElo
Matrícula funcional: 57193314/ 1
Valor: r$ 2.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 2.500,00
Portaria N° 227/2022, de 27 de JaNeiro de 2022.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo
Nome: KaTia Maria doS SaNToS MElo
Matrícula funcional: 57193314/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 228/2022, de 27 de JaNeiro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: MarcElo MEdEiroS SilVa
Matrícula funcional: 57230387/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339039_ r$ 4.000,00
Portaria N° 229/2022, de 27 de JaNeiro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZ
Nome: SHEYla Mara SilVa dE oliVEira
Matrícula funcional: 54196165/ 3
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 230/2022, de 27 de JaNeiro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPU
Nome: rENaTo da SilVa loBaTo
Matrícula funcional: 57223979/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00

Portaria N° 246/2022, de 28 de JaNeiro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aUXiliar dE SErVico c
Nome: Elcirio JoSE coSTa do NaSciMENTo
Matrícula funcional: 57201257/ 1
Valor: r$ 1.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 1.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 754785

.

.

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

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 054/2022 - daF/seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social, nomeado através do 
decreto de s/n publicado no doE nº 33.784 de 18 de janeiro de 2019, 
a contar de 1º de janeiro de 2019 no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas e
ProcESSo: 2021/19925
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 14/02/22 a 
15/03/22, correspondente ao triênio de 17/06/1992 a 16/06/1995 para a 
servidora, Maria Zeneide Tavares de Moraes Matrícula nº 3228975/1, car-
Go: Professor, lotada na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
28 de janeiro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário adjunto de assistência Social.
Mat. 5945803/1

Protocolo: 754967

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 049/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social, Nomeado através do 
decreto de s/n Publicado no doE nº 33.784 de 18 de janeiro de 2019, a 
contar de 1º de janeiro de 2019, no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas e.
considerando o Processo nº 2022/ 80821
rESolVE:
autorizar o pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
cledison Brabo dos Santos,8022536/1,Secretário da diretoria, Èrica les-
sandra abdon rodrigues,54195631/1,Monitora que se deslocará ao muni-
cípio de castanhal/Pa, , no período de 26 a 28/01/2022 com objetivo de 
apoiar a promoção dos direitos humanos com concessão de gratuidade a 
partir da emissão de 1ª e 2 via da certidão de Nascimento e 2ª via da cer-
tidão de obito.lUiZ oTaVio SaNTaNa liMa,5596882/1 MoToriSTa con-
duzindo o veiculo com os servidores da drccP/SEaSTEr.com retroativo do 
dia 25 de janeiro de 2022.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1500.8806 f: 0139002241 254.778 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
26 de JaNEiro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário adjunto de assistência Social,
Mat. 5945803/1

Protocolo: 754976

.

.

oUtras MatÉrias
.

adMissÃo de serVidor
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 001/2022
ParTES: SEaSTEr E PaMEla VaZ da SilVa
carGo: TÉcNico dE ENfErMaGEM
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 002/2022
ParTES: SEaSTEr E daNiEllE dE faTiMa PErEira fErrEira
carGo: TEraPEUTa ocUPacioNal
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
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adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 003/2022
ParTES: SEaSTEr E Maria aNToNia PiNHEiro caSTro
carGo: fiSioTEraPEUTa
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 004/2022
ParTES: SEaSTEr E adENicE da SilVa liMa
carGo: TEc. EM GESTÃo dE aSSiST. Social – aSSiSTENTE Social
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 006/2022
ParTES: SEaSTEr E GaBriElla MElo dE aNdradE
carGo: fiSioTEraPEUTa
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 007/2022
ParTES: SEaSTEr E roNiElSoN SaNToS daS MErcES
carGo: TEc. EM GESTÃo dE aSSiST. Social - PEdaGoGo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 008/2022
ParTES: SEaSTEr E PriScila liNS SoUZa
carGo: TEc. EM GESTÃo dE aSSiST. Social – arQUiVoloGiSTa
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 009/2022
ParTES: SEaSTEr E VaNilcE do Socorro PraZErES crUZ
carGo: foNoaUdioloGo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 010/2022
ParTES: SEaSTEr E MarcUS ViNiciUS MariNHo GoNÇalVES
carGo: TÉc. EM GESTÃo PÚBlica - coNTador
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 011/2022
ParTES: SEaSTEr E VaNESSa fErrEira MoNTEiro
carGo: TEc. EM GESTÃo dE aSSiST. Social - ESTaTÍSTica
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 012/2022
ParTES: SEaSTEr E irlaN SaNToS raiol
carGo: NUTricioNiSTa
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 013/2022
ParTES: SEaSTEr E iolaNda da lUZ SoUSa
carGo: NUTricioNiSTa
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 014/2022
ParTES: SEaSTEr E faBiaNa PaTricia MarTiNS faro
carGo: farMacEUTico
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 015/2022
ParTES: SEaSTEr E JocilEia TriNdaTE SoEiro
carGo: farMacEUTico
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 016/2022
ParTES: SEaSTEr E JacKSoN dE NaZarÉ PaSSoS GoES
carGo: ENfErMEiro
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 017/2022
ParTES: SEaSTEr E JoSiVaNE TENorio caSTro
carGo: ENfErMEiro
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 018/2022
ParTES: SEaSTEr E EUZÉBio do carMo faVacHo
carGo: ENfErMEiro
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM

adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 019/2022
ParTES: SEaSTEr E SHEYla coSTa dE oliVEira diaS
carGo: TÉc. EM GESTÃo PÚBlica - adMiNiSTrador
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 020/2022
ParTES: SEaSTEr E THoNi GoNÇalVES da SilVa
carGo: TÉc. EM GESTÃo PÚBlica - adMiNiSTrador
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 021/2022
ParTES: SEaSTEr E SHirlaNE da SilVa coSTa
carGo: TÉc. EM GESTÃo PÚBlica - adMiNiSTrador
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 022/2022
ParTES: SEaSTEr E PaUlo SaNdro da SilVa SoarES
carGo: TÉc. EM GESTÃo PÚBlica - adMiNiSTrador
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 023/2022
ParTES: SEaSTEr E laNNa KariME lEal dE caSTro
carGo: TEc. EM GESTÃo dE aSSiST. Social – aSSiSTENTE Social
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 024/2022
ParTES: SEaSTEr E cHrÍSTiE GÓES MarQUES
carGo: TÉcNico EM SEGUraNÇa do TraBalHo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 025/2022
ParTES: SEaSTEr E aMaNda BEaTriZ NoNaTo fErNaNdES
carGo: TÉcNico EM SEGUraNÇa do TraBalHo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 026/2022
ParTES: SEaSTEr E ZENo MENEZES diaS
carGo: aUX. TÉc. TÉcNico EM EdificaÇÕES
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 027/2022
ParTES: SEaSTEr E KarolaYNE do Socorro MoTa da coSTa
carGo: aUX. TÉc. TÉcNico EM EdificaÇÕES
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 028/2022
ParTES: SEaSTEr E aMaNda SaNToS da SilVa
carGo: aUX. TÉc. TÉcNico EM EdificaÇÕES
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 029/2022
ParTES: SEaSTEr E JÉSSica laNa fariaS NUNES
carGo: TEc. EM GESTÃo dE aSSiST. Social – PSicÓloGo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 030/2022
ParTES: SEaSTEr E PriScila TaPaJÓS da SilVa
carGo: TEc. EM GESTÃo dE aSSiST. Social – PSicÓloGo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 031/2022
ParTES: SEaSTEr E ElioNE MarTiNS cHaVES
carGo: TEc. EM GESTÃo dE aSSiST. Social – PSicÓloGo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 032/2022
ParTES: SEaSTEr E iVoNE rocHa SaNTaNa
carGo: TEc. EM GESTÃo dE aSSiST. Social – PSicÓloGo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 033/2022
ParTES: SEaSTEr E JEaN MarcEl GoNÇalVES doS SaNToS
carGo: TEc. EM GESTÃo dE aSSiST. Social – PSicÓloGo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
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adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 034/2022
ParTES: SEaSTEr E criSTiaNa PaNToJa liMa
carGo: TÉcNico EM SEGUraNÇa do TraBalHo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 035/2022
ParTES: SEaSTEr E alUiZio doS SaNToS TElES
carGo: TÉcNico EM SEGUraNÇa do TraBalHo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 036/2022
ParTES: SEaSTEr E alEJaNdro cHriSTiaN BorGES dE QUEiroZ
carGo: TEc. EM GESTÃo dE aSSiST. Social – PSicÓloGo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 037/2022
ParTES: SEaSTEr E aNa BEaTriZ dE SoUSa SilVa
carGo: TEc. EM GESTÃo dE aSSiST. Social – PSicÓloGo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 038/2022
ParTES: SEaSTEr E SEBaSTiÃo BarBoSa dE SoUZa liMa NETo
carGo: MoToriSTa
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 039/2022
ParTES: SEaSTEr E rENaTo aMaral MENdES
carGo: MoToriSTa
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 040/2022
ParTES: SEaSTEr E aNdErSoN dE JESUS coSTa rodriGUES
carGo: MoToriSTa
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 041/2022
ParTES: SEaSTEr E aNdErSoN MacEdo da SilVa
carGo: MoToriSTa
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 042/2022
ParTES: SEaSTEr E raiMUNdo PErEira SoarES
carGo: MoToriSTa
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 043/2022
ParTES: SEaSTEr E fraNcilENE carValHo alMEida
carGo: MoToriSTa
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 044/2022
ParTES: SEaSTEr E HallaN WUaNSEl aZEVEdo daS NEVES
carGo: MoToriSTa
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 045/2022
ParTES: SEaSTEr E HEriValdo doS aNJoS BriTo
carGo: MoToriSTa
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 046/2022
ParTES: SEaSTEr E oScar fEliX oliVEira JUNior
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 047/2022
ParTES: SEaSTEr E aNdrEY criSTiaN coNcEiÇÃo da SilVa
carGo: MoToriSTa
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 048/2022
ParTES: SEaSTEr E rENaN SaNToS da SilVa
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM

adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 049/2022
ParTES: SEaSTEr E carla lETicia doS SaNToS BEllo
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 050/2022
ParTES: SEaSTEr E JoYcE PaiVa PaNToJa
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 051/2022
ParTES: SEaSTEr E GEiSilENE loPES carValHo
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 052/2022
ParTES: SEaSTEr E GÊNESiS carValHo da SilVa
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 053/2022
ParTES: SEaSTEr E EdiNair MoNTEiro rodriGUES ViEGaS
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 054/2022
ParTES: SEaSTEr E aNa carla doS SaNToS SaraiVa
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 055/2022
ParTES: SEaSTEr E dEBora loPES da coNcEiÇÃo
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 056/2022
ParTES: SEaSTEr E EliSaMa MacEdo rodriGUES
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 057/2022
ParTES: SEaSTEr E BrUNo rodriGUES dE oliVEira
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 058/2022
ParTES: SEaSTEr E MarcoS aNTÔNio coSTa dE aQUiNo
carGo: MoToriSTa
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 059/2022
ParTES: SEaSTEr E JacidEa da SilVa riBEiro
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 060/2022
ParTES: SEaSTEr E MarcoS fEliPE rodriGUES dE oliVEira
carGo: MoToriSTa
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 061/2022
ParTES: SEaSTEr E PaTricia dE araUJo riBEiro
carGo: MoToriSTa
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 062/2022
ParTES: SEaSTEr E roSilENE coSTa crUZ
carGo: MoNiTor
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 063/2022
ParTES: SEaSTEr E TaiNara criSTiNa cardoSo NUNES
carGo: MoNiTor
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
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adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 064/2022
ParTES: SEaSTEr E carMEM SiMoNE SaNcHES NaZarE
carGo: MoNiTor
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 065/2022
ParTES: SEaSTEr E roSElENE SoUZa BarroS
carGo: MoNiTor
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 066/2022
ParTES: SEaSTEr E ElaNE criSTiNa dE oliVEira SoUSa
carGo: MoNiTor
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 067/2022
ParTES: SEaSTEr E EdNa clEia TEiXEira doS SaNToS
carGo: MoNiTor
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 068/2022
ParTES: SEaSTEr E MarcEla ParENTE BraZ
carGo: MoNiTor
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 069/2022
ParTES: SEaSTEr E adria criSTiNa raMoS BarBoSa
carGo: aSSiSTENTE adMiNSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 070/2022
ParTES: SEaSTEr E laYaNE carolYNE TEiXEira carNEiro
carGo: aSSiSTENTE adMiNSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 071/2022
ParTES: SEaSTEr E PaloMa MEliSSa araÚJo fariaS
carGo: aSSiSTENTE adMiNSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 072/2022
ParTES: SEaSTEr E darcilEia fUrTado MarQUES
carGo: aSSiSTENTE adMiNSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 073/2022
ParTES: SEaSTEr E carla aNdrEa da SilVa caNTaNHEdE
carGo: MoNiTor
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 074/2022
ParTES: SEaSTEr E MarcElo dENYS PaNToJa BarrETo
carGo: aSSiSTENTE adMiNSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 075/2022
ParTES: SEaSTEr E Marco aUrÉlio MarTiNS rodriGUES
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 076/2022
ParTES: SEaSTEr E Maria do Socorro SaNToS fUrTado
carGo: aSSiSTENTE adMiNSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 077/2022
ParTES: SEaSTEr E EloiZa oliVEira dE SoUSa
carGo: aSSiSTENTE adMiNSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 078/2022
ParTES: SEaSTEr E THaYS coSTa riBEiro
carGo: aSSiSTENTE adMiNSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM

adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 079/2022
ParTES: SEaSTEr E lUcaS PaES diaS
carGo: aSSiSTENTE adMiNSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 080/2022
ParTES: SEaSTEr E cHarlES MoraNdiNi SilVEira dE MaToS
carGo: aSSiSTENTE adMiNSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 081/2022
ParTES: SEaSTEr E Marcia ValEria faro da SilVa fErrEira
carGo: aSSiSTENTE adMiNSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 082/2022
ParTES: SEaSTEr E roNald fUrTado MarQUES
carGo: aSSiSTENTE adMiNSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 083/2022
ParTES: SEaSTEr E aNGEliNa STEfaNY corrEa fErrEira
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 084/2022
ParTES: SEaSTEr E MaYra HElENa GaliZa loPES aZEVEdo
carGo: aSSiSTENTE adMiNSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 085/2022
ParTES: SEaSTEr E MarcilENE PEdroSo dE SoUZa
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 086/2022
ParTES: SEaSTEr E SilVia faro dE alcaNTara
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 087/2022
ParTES: SEaSTEr E JUliaNa GaliZa loPES MarTiNS
carGo: aSSiSTENTE adMiNSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 088/2022
ParTES: SEaSTEr E PEdro PaUlo PiNTo VEloSo JUNior
carGo: aSSiSTENTE adMiNSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 089/2022
ParTES: SEaSTEr E WElliNGToN TadEU raMoS dE MElo
carGo: aSSiSTENTE adMiNSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 090/2022
ParTES: SEaSTEr E faBio da SilVa coSTa
carGo: aSSiSTENTE adMiNSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 091/2022
ParTES: SEaSTEr E GildENE dE frEiTaS liMa
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 092/2022
ParTES: SEaSTEr E EliETE coSTa GaTiNHo
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 093/2022
ParTES: SEaSTEr E Maria dEUZiaNE dE SoUSa SilVEira
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
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adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 094/2022
ParTES: SEaSTEr E rENaN SilVa caldEira
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 095/2022
ParTES: SEaSTEr E ViToria riBEiro doS SaNToS
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 096/2022
ParTES: SEaSTEr E lUciaNo dE JESUS coSTa diaS
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 097/2022
ParTES: SEaSTEr E lidia fariaS doS rEiS
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 098/2022
ParTES: SEaSTEr E PaUlo PaTricK TaVarES diaS
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 099/2022
ParTES: SEaSTEr E aMaNda caroliNE QUEiroS dE SilVa
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 100/2022
ParTES: SEaSTEr E Maria clara PESSoa do NaSciMENTo XaViEr
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 101/2022
ParTES: SEaSTEr E EdilENE MENdES PErEira
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 102/2022
ParTES: SEaSTEr E MarilENE SoUZa da SilVa
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 103/2022
ParTES: SEaSTEr E JEaNE araÚJo PorTEla liMa
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 104/2022
ParTES: SEaSTEr E laUdiNEia fErrEira do roSario
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 105/2022
ParTES: SEaSTEr E TaliTa MarTiNS araÚJo
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 106/2022
ParTES: SEaSTEr E clEYToN SoarES raMoS
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 107/2022
ParTES: SEaSTEr E fraNciSco GaBriEl oliVEira NEGrÃo
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 108/2022
ParTES: SEaSTEr E laYZ fUrTado do ValE
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM

adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 109/2022
ParTES: SEaSTEr E ricardo SoUZa dE alMEida
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 110/2022
ParTES: SEaSTEr E roSilENE doS SaNToS cordEiro
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 111/2022
ParTES: SEaSTEr E alcilENE SaNToS SilVa Maia
carGo: TEc. EM GESTÃo dE aSSiST. Social – aSSiSTENTE Social
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 112/2022
ParTES: SEaSTEr E faTiaNa criSTiNE PErEira doS SaNToS
carGo: MoToriSTa
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 113/2022
ParTES: SEaSTEr E lorENa liMa coElHo
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 114/2022
ParTES: SEaSTEr E iTElVaNi doS SaNToS NaSciMENTo
carGo: MoNiTor
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 115/2022
ParTES: SEaSTEr E faTiMa SoUSa MoUrao
carGo: MoNiTor
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 116/2022
ParTES: SEaSTEr E JoSÉ HENriQUE dE JESUS PiNTo
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 117/2022
ParTES: SEaSTEr E MEiri criSTiNa MarTiNS GUiMarÃES
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 118/2022
ParTES: SEaSTEr E HUEliTo oNdiNo da SilVa GoMES
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 119/2022
ParTES: SEaSTEr E WalENa Marcia fErrEira riBEiro
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 120/2022
ParTES: SEaSTEr E claUdiaNa rodriGUES fUrTado
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 121/2022
ParTES: SEaSTEr E raYSSa iSaBElE ESPiriTo SaNTo da coNcEicao
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 122/2022
ParTES: SEaSTEr E JaMYlli BorGES SilVa
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 123/2022
ParTES: SEaSTEr E MarlENE dUTra dE liMa
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
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adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 124/2022
ParTES: SEaSTEr E odilENE alMEida BiTTENcoUrT MoNTEiro
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 125/2022
ParTES: SEaSTEr E NElMa do Socorro SoUZa da SilVa
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 126/2022
ParTES: SEaSTEr E SiMoNE rEGiNa BraGa doS SaNToS
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 127/2022
ParTES: SEaSTEr E ociENE coHEN dE alMEida
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 128/2022
ParTES: SEaSTEr E EliaNE caBral GoNcalVES caldaS
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 129/2022
ParTES: SEaSTEr E SElMa fariaS PiNHEiro
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 130/2022
ParTES: SEaSTEr E iZES oliVEira do ESPiriTo SaNTo
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 131/2022
ParTES: SEaSTEr E JoZiaNE da crUZ fariaS
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 132/2022
ParTES: SEaSTEr E PaUlo BarroSo MoNTEiro
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 133/2022
ParTES: SEaSTEr E SilVia do Socorro alMEida SilVa MoraiS
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 134/2022
ParTES: SEaSTEr E Maria dE NaZarE BEZErra dE caSTro
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 135/2022
ParTES: SEaSTEr E alEXaNdrE dE SoUZa PiNTo
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 136/2022
ParTES: SEaSTEr E MariSa NaSciMENTo cHaVES
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 137/2022
ParTES: SEaSTEr E Mario HENriQUE dE alcÂNTara MElo
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 138/2022
ParTES: SEaSTEr E MÔNica criSTiNa PEiXoTo fErrEira
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM

adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 139/2022
ParTES: SEaSTEr E HEliaNNE da PaiXÃo BENJÓ MoUra
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 140/2022
ParTES: SEaSTEr E PaloMa Baia liMa
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 141/2022
ParTES: SEaSTEr E cÉlia TaVarES fiGUEira riBEiro
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 142/2022
ParTES: SEaSTEr E aNa Maria coElHo E SilVa
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 143/2022
ParTES: SEaSTEr E lUcaS dE SoUZa lEal
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 144/2022
ParTES: SEaSTEr E JaNaiNa da SilVa caValcaNTE
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 145/2022
ParTES: SEaSTEr E KaroliNa liMa MarTiNS
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 146/2022
ParTES: SEaSTEr E Maria aParEcida doS SaNToS coSTa
carGo: coZiNHEiro
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 147/2022
ParTES: SEaSTEr E Maria do Socorro lUiZ da SilVa
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 148/2022
ParTES: SEaSTEr E Maria do Socorro fErrEira da SilVa
carGo: MoToriSTa
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 149/2022
ParTES: SEaSTEr E irENE dE SoUSa alMEida
carGo: coZiNHEiro
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 150/2022
ParTES: SEaSTEr E doMiNGaS cardoSo da SilVa
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 151/2022
ParTES: SEaSTEr E Marcia HEroNdiNa doS SaNToS MacHado
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 152/2022
ParTES: SEaSTEr E iSaBEllE lEoMar fErrEira aMador
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 153/2022
ParTES: SEaSTEr E EMillY MariaNa SoUZa da SilVa
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
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adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 154/2022
ParTES: SEaSTEr E lEaNdro dE JESUS coSTa rodriGUES
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 155/2022
ParTES: SEaSTEr E JoSUÉ SoUZa doS SaNToS filHo
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 156/2022
ParTES: SEaSTEr E VÂNia caSTro dE MoUra
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 157/2022
ParTES: SEaSTEr E rEGiNaldo aSSiS SoarES
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 158/2022
ParTES: SEaSTEr E JoSiElMa da SilVa fErrEira
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 159/2022
ParTES: SEaSTEr E iZariNa PiNHEiro SalES da PaiXÃo
carGo: TÉc. EM GEST. aSSiSTÊNcia Social - PiSicoloGo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 160/2022
ParTES: SEaSTEr E raQUEl NEVES MENEZES
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 161/2022
ParTES: SEaSTEr E rafaEla dE SoUZa BriTo
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 162/2022
ParTES: SEaSTEr E KaTia cilENE daMaScENo coElHo dE liMa dE 
SoUZa
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 163/2022
ParTES: SEaSTEr E Mara rEGiNa liMa doS SaNToS
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 164/2022
ParTES: SEaSTEr E MarcUS fariaS
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 165/2022
ParTES: SEaSTEr E ZaQUEU PiNTo fErrEira
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 166/2022
ParTES: SEaSTEr E iSaUra do Socorro coNcEiÇÃo araÚJo
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 167/2022
ParTES: SEaSTEr E aroldo MiGUEl BorGES NUNES
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 168/2022
ParTES: SEaSTEr E liVia Maria caTÃo caNTaNHEdE
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM

adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 169/2022
ParTES: SEaSTEr E TaTiaNa BriTo NUNES
carGo: MoNiTor
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 170/2022
ParTES: SEaSTEr E Maria do Socorro MEScoUTo SilVa
carGo: aSSiST. dE aSSiSTÊNcia Social – cUidador dE idoSo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 171/2022
ParTES: SEaSTEr E PaTricia Maria SoarES da SilVa BriTo
carGo: TEc. EM GESTÃo dE aSSiST. Social – aSSiSTENTE Social
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMEro do coNTraTo 172/2022
ParTES: SEaSTEr E alZira lUcia carValHo da SilVa coSTa
carGo: TEc. EM GESTÃo dE aSSiST. Social – PiSicoloGo
ViGÊNcia: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM

Protocolo: 754880

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

desPacHo de adJUdicaÇÃo
(Processo nº 2021/ 1340565)
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 025/2021 
– faSEPa, que tem como objeto a contratação de empresa jurídica es-
pecializada para a prestação de serviços de transporte terrestre de carga 
(equipamentos de informática) e movimentação de carga da coleta à en-
trega, no perfil porta-a-porta, com fornecimento de embalagem individual 
dos equipamentos, resolve:
i – comunicar o cancelamento no julgamento do item 01 deste certame 
decorrente do fracasso na apresentação das propostas;
ii - Neste ato, encaminho o processo à comissão de controle interno, para 
a devida análise de conformidade.
Belém, 28 de janeiro de 2022.
Manolo P. f. de Macedo freitas
Pregoeiro / faSEPa

Protocolo: 754951

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 031, de 28 de janeiro de 2022.
Processo nº 104217/2022.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM/MrB, aos familiares 
em cumprimento de determinação judicial, conforme justificado nos ter-
mos do processo.
oriGEM: MaraBá/Pa - dESTiNo: coNc. do araGUaia/Pa.
PErÍodo: 27/01/2022 a 28/01/2022. – (1,5) diária
SErVidorES: roSÉlia Maria loBaTo GUiMarÃES da roSa, PSicÓlo-
Ga, Matricula 5963695/1, e JoÃo aGrESoN PraTES BriTo, MoToriSTa, 
Matricula 5956592/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 754956
Portaria Nº 030, de 27 de janeiro de 2022.
Processo nº 96772/2022.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM/BElÉM, aos familia-
res em cumprimento a determinação judicial.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: caPiTÃo-PoÇo/Pa.
PErÍodo: 26/01/2022 a 26/01/2022. – (0,5) diária
SErVidorES: Maria ESTEr fErrEira da coSTa, PSicÓloGa, Matri-
cula 5963748/1, e Márcio alVES doS SaNToS, MoToriSTa, Matricula 
54193986/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 754949
Portaria Nº 032, de 28 de janeiro de 2022.
Processo nº 103340/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de jo-
vem, custodiado na UASE/ANANINDEUA II (CIJAM), conforme justificado 
nos termos do processo.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa - dESTiNo: aBaETETUBa/Pa.
PErÍodo: 03/02/2022 a 03/02/2022. – (0,5) diária
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SErVidorES: KarEN PriScila PErdiGÃo cardiaS, aSSiSTENTE So-
cial, Matricula 5956504/1, e aNToNio carloS PiNTo dE MoUra, MoTo-
riSTa, Matricula 3197697/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 754958

.

.

FÉrias
.

Portaria N°110/2022-GP/GeMPs de 26 de janeiro 2022
alTErar gozo de férias regulamentares do servidor abaixo relacionado:

NoME alTEraÇÃo Portaria Nº doE

Glauce Wanzeler dos Santos
de: 15/02/2022 a 16/03/2022

001/2022 34820 de 05/01/2022
Para: 01/02/2022 a 02/03/2022

Portaria N°108/22-GP/GeMPs de 25 de janeiro 2022
coNcEdEr 30(trinta)dias de férias regulamentares aos servidores abaixo 
relacionados:

NoME P.aQUiS GoZo  dE fÉriaS
renilson carneiro Pinheiro 20/21 14/01/2022  a  12/02/2022
rafael dos Santos Barbosa 20/21 15/02/2022  a 16/03/2022

ordenador responsável:luiz celso da Silva
Protocolo: 754789

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria n° 010/2022–GGa/ sedeMe 
Belém, 28 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:
dESiGNar o servidor ViTor JordY dE alMEida, identidade funcional nº 
5946262/2, ocupante do cargo de Gerente, lotado nesta SEdEME, para 
responder pela coordenadoria de Gestão de Pessoas, face o gozo de férias 
regulamentares da servidora carla TocaNTiNS PaES, identidade funcio-
nal nº 5947127/1, ocupante do cargo de coordENadora, conforme Por-
Taria Nº 009/2022 GGa/SEdEME, de 26/01/2022, publicada no doE nº 
34.845 de 27/01/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 755176

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
termo aditivo: 03
contrato nº: 010/2019
data da assinatura: 28/01/2022.
Vigência: 29/01/2022 a 28/01/2023.
Classificação do objeto: Outros
Justificativa: Justifica-se a celebração do presente aditivo devido prorroga-
ção de prazo por mais 12 (doze) meses.
orçamento:
Unidade orçamentária: 24.101
função Programática: 22.122.1297.8338
Natureza da despesa: 339033
fonte: 0101006355
origem do recurso: Estadual
coNTraTado
Nome: lUiZ ViaNa TraNSPorTES lTda
c.N.P.J: 07.590.934/0001-70
Endereço: rua cristiano Moreira Sales, nº 42, bairro: Estoril, Belo Horizon-
te/ MG cEP:30494-360.
ordenador(a): aNadElia diViNa SaNToS.

Protocolo: 754869

.

.

diÁria
.

Portaria N° 012/2022 – BeLÉM, de 28 de JaNeiro de 2022
Nome: JoSÉ doS SaNToS GUiMarÃES/ Matricula:3254941/1/ cargo: Mo-
ToriSTa/ origem: Belém-Pa/destino: castanhal-Pa/ Período: 28/01/2022 
a 28/01/2022/ diárias:0,5(meia) / objetivo: conduzir o Secretário Titular 

desta SEDEME, além de demais servidores, a fim de acompanharem o Go-
vernador em agenda Pública na região.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 755094
Portaria N° 013/2022 daF/sedeMe - BeLÉM, 28 de JaNeiro de 
2022.
Nome: EMErSoN fErrEira dE aSSiS/rG nº 2424069/colaborador Even-
tual/ origem: Belém-Pa/destino: Marabá-Pa/ Período: 27/01/2022 a 
31/01/2022 /diárias: 4,5(quatro e meia)/objetivo: realizar entrega de 
doações recebidas às famílias desabrigadas da região, em razão das cheias 
dos rios Tocantins e itacaiúnas.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 755147
Portaria N° 011/2022 daF/sedeMe - BeLÉM, 28 de JaNeiro de 
2022.
Nome: JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JÚNior/Matrícula: nº 
5251788/3/cargo: SEcrETário dE ESTado/origem: Belém-Pa/destino: 
castanhal-Pa/Período: 28/01/2022/diária: 0,5(meia)/objetivo: acompa-
nhar o Governador em agenda pública em castanhal.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 755045

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

Pae n° 2021/1001391
Termo de Cooperação Técnica n° 055/2021 – JUCEPA.
Exercício: 2021.
data da assinatura: 09/12/2021.
Vigência: 31/02/2022 a 30/01/2027.
objeto: o presente Termo de cooperação Técnica, tem por objeto discipli-
nar o acesso às bases de dados existentes referentes aos atos constitutivos 
e alterações posteriores concernentes às empresas mercantis registradas 
na Junta comercial do Estado do Pará.
cooperada: auditoria Geral do Estado do Pará – aGE/Pa.
cNPJ: 03.269.619/0001-94.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira - Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 754913
Pae n° 2021/1001487
termo de Cooperação Técnica n° 001/2022 – JUCEPA.
Exercício: 2022.
data da assinatura: 28/01/2022.
Vigência: 28/01/2022 a 27/01/2027.
objeto: o presente Termo, tem por objeto disciplinar o acesso as bases 
de dados existentes referentes aos atos constitutivos e alterações concer-
nentes às empresas mercantis registradas na Junta comercial do Estado 
do Pará.
cooperada: TriBUNal rEGioNal do TraBalHo da 8ª. rEGiÃo –TrT.
cNPJ: 01.547.343/0001-33.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira - Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 754914

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 017/2022 de 27/01/2022. art. 1º coNcEdEr Su-
primento de fundos ao servidor raimundo alberto Braga araújo, as-
sistente do registro Mercantil, matrícula nº 57217953/1, no valor de 
r$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para atendimento das despe-
sas de pronto pagamento desta autarquia, conforme discriminação abai-
xo: 72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administrati-
vas Natureza da despesa: 339030.00 Material de consumo r$ 1.200,00; 
339036.00 Serv Prest Pf r$ 600,00; 339039.00 Serv Prest PJ r$ 700,00 
art. 2º informamos que o referido servidor atende o art 4° do decreto 
Estadual nº 1.180/2008. art. 3º o prazo para aplicação deverá ser de 45 
(quarenta e cinco) dias, a contar da data da emissão da ordem bancária, 
devendo a prestação de contas ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, após o 
término da aplicação, conforme processo nº 2022/76831. cilENE MorEi-
ra SaBiNo dE oliVEira – PrESidENTE

Protocolo: 754912
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.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 016/2022 de 27/01/2022. art. 1º caNcElar as férias 
do servidor Tiago Sousa Monteiro, matricula n° 54192831/3, assistente 
do registro Mercantil classe a, que estava programada para 09/09/2021 
a 08/10/2021, referente ao período aquisitivo 09/03/2020 a 08/03/2021, 
pela PorTaria Nº 162/2021 – alteração de férias, publicada doE nº 
34.629 em 06/07/2021, por motivos de necessidade do serviço público, 
conforme processo nº 2021/1077622. cilENE MorEira SaBiNo dE oli-
VEira – PrESidENTE

Protocolo: 754899

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 018/2022 de 28/01/2022. artigo Primeiro: constituir a 
comissão de avaliação de desempenho, composta pelos servidores abaixo 
relacionados, para sob a coordenação do primeiro, implementar, aplicar, 
acompanhar e direcionar a avaliação de desempenho individual e insti-
tucional da JUcEPa. Membros Titulares: orlando christiano Pereira Paes, 
matrícula nº 57211611/1 (coordenador), carla Vanessa Moreira da Silva 
Seynaeve (Membro), matrícula nº 57209729/1, Nádia Helena Bottinelly 
do amaral e Silva (Membro), matricula 2022290/1, Eduardo Silva Mar-
tins (Membro), matrícula nº 54191638/2 e carlos José Moraes figueiredo 
(Membro), matricula nº 57211806/1. Membros Suplentes: ana luísa Nobre 
dos Santos, matrícula nº 57211800/1, daniel ferreira lima, matrícula nº 
57209680/1, raimundo alberto Braga araújo, matricula nº 57217953/1, 
Helayne Souza de oliveira alves, matrícula nº 5821495/3 e amílcar ale-
xandre Soave de Morais, matrícula nº 57209814/1. artigo Segundo: fica 
revogada a PorTaria Nº 028/2012. Processo nº 2021/1374513. cilENE 
MorEira SaBiNo dE oliVEira – PrESidENTE

Protocolo: 754920
Portaria Nº 020/2022 de 28/01/2022. art. 1º EXclUir a Grati-
ficação de Tempo Integral da servidora MÔNICA SUELY FONSECA SALO-
MÃo, Técnico do registro Mercantil classe a, a partir de 06/12/2021. art. 
2º CONCEDER, mediante a Permuta, a Gratificação de Tempo Integral 
ao servidor GEraldo adriaNo riBEiro GoUVEia, Técnico do registro 
Mercantil classe a, no valor de 50% (cinquenta por cento), a partir de 
19/01/2022, conforme processo n° 2021/1417978. cilENE MorEira Sa-
BiNo dE oliVEira – PrESidENTE

Protocolo: 754925

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

7º tac Nº 20/2019 – tP Nº 21/2018
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
opus cosntrutora Eireli-ME – cNPJ 04.660.153/0001-16
objeto: Execução da recuperação de Encosta, Urbanização e drenagem de 
236,00m da orla da Vila de Marudazinho, no Município de Marapanim/Pa.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, VI da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 30/01/2022 a 30/04/2022
data da assinatura: 28/01/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 754795

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra coNcorrÊNcia PÚBLica cP 004/2022– 
cPL/sedoP.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para ElaBorar E 
dESENVolVEr o ProJETo EXEcUTiVo dE coMPlEMENTaÇÃo doS SEr-
ViÇoS dESTiNadoS a arQUiBaNcada, EXEcUÇÃo dE SErViÇoS E for-
NEciMENTo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS dESTiNadoS ao ESTádio 
OLÍMPICO DO PARÁ, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos 
anexos.
data de abertura: 03 de março de 2022.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: Sede da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP, localizada na Trav. chaco, nº 2158, Bairro Marco, cEP: 
66.093-542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da SEdoP, no horário de 
08:00 às 14:00, através de meio digital, e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br, 
PENdriVE e no site www.compraspara.pa.gov.br
Belém-Pa, 28 de janeiro de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 755004

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de coNVocaÇÃo da seGUNda coLocada Na
coNcorrÊNcia PÚBLica iNterNacioNaL Nº 04/2018
a Secretaria de Estado se desenvolvimento Urbano e obras Públicas, atra-
vés da comissão Permanente de licitação, mediante solicitação do Se-
cretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas, torna 
público, considerando o Termo de rescisão, realizado com a empresa JM 
Terraplenagem e construções lTda vencedora da concorrência Pública in-
ternacional nº 04/2018, bem como em conformidade com o art. 24, Xi, da 
lei federal nº 8.666/93, coNVoca a licitante  remanescente na ordem de 
classificação, Consorcio Pavienge Ibiza (Pavienge Engenharia LTDA), classi-
ficada em 2º lugar no certame, para a assinatura do contrato.
a contratação se derá nas mesmas condições propostas pelo primeiro clas-
sificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o 
ato convocatório, conforme o art. 64, § 2º da lei federal de contratos  e 
Licitações. Caso não aceite, será convocado o terceiro classificado, até que 
seja efetivada a contratação, ou seja , decidida pela revogação da licitação.
Belém/Pa, 28 de janeiro de 2022
leandro de aguiar alves
Presidente da cPl

Protocolo: 754972
aViso de iNterPosiÇÃo de recUrso adMiNtratiVo Na coN-
corrÊNcia cP 018/2021–cPL/sedoP Lote 01 – araGUaia e ca-
raJÁs.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo 
doS SErViÇoS dE drENaGEM E PaViMENTaÇÃo aSfálTica dE ViaS Ur-
BaNaS EM MUNicÍPioS NaS rEGioNaiS QUE iNTEGraM o ESTado do 
Pará / loTE 01 – araGUaia E caraJáS.
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, 28 de Janeiro de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 755169
aViso de iNterPosiÇÃo de recUrso adMiNtratiVo Na coN-
corrÊNcia PÚBLica cP 018/2021–cPL/sedoP Lote 03 rio ca-
PiM
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo 
doS SErViÇoS dE drENaGEM E PaViMENTaÇÃo aSfálTica dE ViaS Ur-
BaNaS EM MUNicÍPioS NaS rEGioNaiS QUE iNTEGraM o ESTado do 
Pará / loTE 03 – rio caPiM.
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, 28 de Janeiro de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 755171

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 100/2021.
objeto: fornecimento de materiais de uso em serviços de roçagem e ca-
pina para aplicação nos setores e unidades da coSaNPa localizados nos 
municípios de Belém, ananindeua, Marituba e castanhal/Pa.
Valor Global: r$38.881,00 (trinta e oito mil e oitocentos e oitenta e um 
reais).
Vigência: 12 (doze) meses.
data de assinatura: 27/01/2022.
contratada: luiz Tadeo damaschi. cNPJ: 01.424.128/0001-45.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 754871
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coNtrato Nº 99/2021.
objeto: fornecimento de materiais de uso em serviços de roçagem e ca-
pina para aplicação nos setores e unidades da coSaNPa localizados nos 
municípios de Belém, ananindeua, Marituba e castanhal/Pa.
Valor Global: r$3.350,00 (três mil e trezentos e cinquenta reais).
Vigência: 12 (doze) meses.
data de assinatura: 27/01/2022.
contratada: Tc comércio de Serviços e Tecnologia Eireli. cNPJ: 
07.679.989/0001-50
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 754866
coNtrato Nº 98/2021.
objeto: fornecimento de materiais de uso em serviços de roçagem e ca-
pina para aplicação nos setores e unidades da coSaNPa localizados nos 
municípios de Belém, ananindeua, Marituba e castanhal/Pa.
Valor Global: r$ 78.777,50 (setenta e oito mil e setecentos  e setenta e 
sete reais e cinquenta centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
data de assinatura: 27.01.2022.
contratada: Mca aSSESSoria iMPorTaÇÃo E coMÉrcio lTda, cNPJ: 
42.519.684/0001-82.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 754853

terMo aditiVo a coNtrato
.

8º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 70/2019.
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 18 (dezoito) 
meses, iniciando em 17.10.2022, encerrando em 16.04.2024, e o pra-
zo de execução dos serviços por mais 18 (dezoito) meses, iniciando em 
17.04.2022, encerrando em 16.10.2023.
data de assinatura: 28.01.2022.
contratada: carMoNa caBrEra coNSTrUTora dE oBraS S.a, cNPJ: 
25.316.468/0001-10.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 754852

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 007/2022 - 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:
i – iNSTiTUir comissão Permanente de licitação para atuar nos processos 
de interesse da administração do NGTM.
ii – dESiGNar como Presidente da comissão Permanente de licitação, a 
servidora Marina lúcia Pereira dos reis, matrícula funcional nº 5464501.
iii – dESiGNar como membros da comissão Permanente de licitação os 
seguintes servidores:
a) 1º Membro: cléia lúcia Xavier ferreira – matricula funcional 
nº  55585718;
b) 2º Membro: Emanuele Gaia furtado, matrícula nº 5961514
iV – dESiGNar como suplentes da comissão Permanente de licitação, os 
servidores:
a) Karla Mayla da Silva Machado – matrícula nº 5890293;
b) ricardo de Souza Monteiro filho – matrícula nº 6403389
c) Vitor freitas Salgado, matrícula nº 2017210/3
V – dESiGNar como secretária da comissão Permanente de licitação, a 
servidora isy adelaide Vale lima – matrícula nº 5932038/2
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 28 de janeiro de 2022.
EdUardo dE caSTro riBEiro JUNior
dirETor GEral

Protocolo: 754918

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

.

errata
.

errata do aPostiLaMeNto Nº 01 do coNtrato Nº 030/2021 – 
sectet / eMPresa eLeVadores otis Ltda.
Número de Protocolo: 754515
onde se lê:

fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi
4801.19.122.1297.8338 339039 232831 032004794 4120008338c

Leia-se:
fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi

48101.19.122.1297.8338 339039 232831 0324008794 4120008338c
48101.19.122.1297.8338 339039 232831 0124008794 4120008338c

ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes – Secretária de Estado. em exer-
cício.

Protocolo: 755148
errata do aPostiLaMeNto Nº 01 do coNtrato Nº 034/2021 – 
sectet / BaNParÁ
Número de Protocolo: 754459
onde se lê:

fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi
4120004668c010100216926653833903048101.19.122.1297.4668     

0324008794     

Leia-se:
fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi

48101.19.122.1297.4668 339030 266538 0324008794 4120008338c
48101.19.122.1297.4668 339030 266538 0124008794 4120008338c

ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes – Secretária de Estado. em exer-
cício.

Protocolo: 755145
Errata do aPostiLaMeNto Nº01 do coNtrato Nº 012/2021 – 
sectet / eMPresa atLaNta reNt a car.
Número de Protocolo: 754497
onde se lê:

fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi
4120008338c03240087942329023390334101.19.122.1297.8338     

0124008794     

Leia-se:
fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi

48101.12.122.1297.8338 339033 232902 0324008794 4120008338c
48101.12.122.1297.8338 339033 232902 0124008794 4120008338c

ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes – Secretária de Estado. em exer-
cício.

Protocolo: 755152
errata do aPostiLaMeNto Nº01 do coNtrato Nº 011/2020 
– sectet / eMPresa KGa – deseNVoLViMeNto e tecNoLoGia 
eireLi.
Número de Protocolo: 754530
onde se lê:

fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi
4120008338c032400879423203333903348101.19.122.12978338     

0124008794     

Leia-se:
fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi

48101.12.122.1297.8338 339033 232033 0324008794 4120008338c
48101.12.122.1297.8338 339033 232033 0124008794 4120008338c

ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes – Secretária de Estado. em exer-
cício.

Protocolo: 755153
errata do aPostiLaMeNto Nº01 do coNtrato Nº 015/2021 – 
sectet / eMPresa F F  Garcia.
Número de Protocolo: 754518
onde se lê:

fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi
4101.19.122.1297.8338 339030 232028 0324008794 4120008338c

Leia-se:
fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi

48101.12.122.1297.8338 339030 232028 0324008794 4120008338c
48101.12.122.1297.8338 339030 232028 0124008794 4120008338c

ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes – Secretária de Estado. em exer-
cício.

Protocolo: 755154
errata do aPostiLaMeNto Nº01 do coNtrato Nº 024/2021 – 
sectet / eMPresa aGUiar dias HoLdiNG Ltda.
Número de Protocolo: 754543
onde se lê:

fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi

48101.19.122.1297.8338 339039 232856 0324008794 4120008338c

Leia-se:

fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi

48101.12.122.1297.8338 339039 232856 0324008794 4120008338c

48101.12.122.1297.8338 339039 232856 0124008794 4120008338c

ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes – Secretária de Estado. em exer-
cício.

Protocolo: 755157
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errata do aPostiLaMeNto Nº 01 do coNtrato Nº 018/2021 
– sectet / eMPresa it Protec – serV. de coNsULtoria de iN-
ForMÁtica eireLi
Número de Protocolo: 754540
onde se lê:

fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi
4101.19.122.1297.8338 339040 238413 0324008794 4120008338c

Leia-se:
fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi

48101.12.122.1297.8338 339040 238413 0324008794 4120008338c
48101.12.122.1297.8338 339040 238413 0124008794 4120008338c

ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes – Secretária de Estado. em exer-
cício.

Protocolo: 755160
errata do aPostiLaMeNto Nº 01 do coNtrato Nº 012/2020 
– sectet / eMPresa  BrasiLeira de correios e teLÉGraFos 
– ect.
Número de Protocolo: 754748
onde se lê:

fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi
4120008338c0324008794232033336903948101.19.122.1297.8338     

0124008794     

Leia-se:
fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi

48101.12.122.1297.8338 339039 232033 0324008794 4120008338c
48101.12.122.1297.8338 339039 232033 0124008794 4120008338c

ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes – Secretária de Estado. em exer-
cício.

Protocolo: 755161
errata do aPostiLaMeNto Nº 02 do coNtrato Nº 010/2017 – 
sectet / eMPresa  coMPaNHia de saNeaMeNto do ParÁ
Número de Protocolo: 754746
onde se lê:

fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi
4120008338c032400879423203333903948101.19.122.1297.8338     

0124008794     

Leia-se:
fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi

48101.12.122.1297.8338 339039 232033 0324008794 4120008338c
48101.12.122.1297.8338 339039 232033 0124008794 4120008338c

ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes – Secretária de Estado. em exer-
cício.

Protocolo: 755163
errata do aPostiLaMeNto Nº 02 do coNtrato Nº 011/202021 
– sectet / eMPresa iNterceLeri  tecNoLoGia Para edUcaÇÃo 
Ltda.
Número de Protocolo: 754451
onde se lê:

fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi
010100088c010200000026391233903948101.12.363.1501.8822     

0124008794     

Leia-se:
fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi

48101.12.363.1501.8822 339039 263912 0102000000 1010008822c
48101.12.363.1501.8822 339039 263912 0124008794 1010008822c

ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes – Secretária de Estado. em exer-
cício.

Protocolo: 755133
errata do aPostiLaMeNto Nº01 do coNtrato Nº 009/2021 – 
sectet / eMPresa cLaro s/a.
Número de Protocolo: 754454
onde se lê:

fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi
4120008338c03240087942320333903948101.19.122.1297.8338     

0124008794     

Leia-se:
fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi

48101.12.122.1297.8338 339039 232033 0324008794 4120008338c
48101.12.122.1297.8338 339039 232033 0124008794 4120008338c

ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes – Secretária de Estado. em exer-
cício.

Protocolo: 755137
errata do aPostiLaMeNto Nº02 do coNtrato Nº 02/2017 – 
sectet / eMPresa tecNoset iNForMÁtica ProdUtos e ser-
ViÇos Ltda.
Número de Protocolo: 754458
onde se lê:

fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi

4120008338c0324008794232887433903948101.19.122.1297.8338     

0124008794     

Leia-se:

fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi

48101.12.122.1297.8338 339039 232884 0324008794 4120008338c

48101.12.122.1297.8338 339040 232884 0124008794 4120008338c

ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes – Secretária de Estado. em exer-
cício.

Protocolo: 755140
errata do aPostiLaMeNto Nº 01 do coNtrato Nº 007/2020 – 
sectet / eMPresa BeLÉM rio seGUraNÇa eireLi.
Número de Protocolo: 754459
onde se lê:

fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi
4120008338c032400879423286833903748101.19.122.1297.8338     

0124008794     

Leia-se:
fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi

48101.12.122.1297.8338 339037 232868 0324008794 4120008338c
48101.12.122.1297.8338 339037 232868 0124008794 4120008338c

ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes – Secretária de Estado. em exer-
cício.

Protocolo: 755142

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto Nº 04
contrato nº 26/2018 – sectet/eMPresa eQUatoriaL ParÁ dis-
triBUiÇÃo de eNerGia s/a
Processo nº 2018/520502
assinatura: 26/01/2022
Justificativa: Tendo em vista o que consta nos autos do Processo nº 
2018/520502, referente ao contrato nº 26/2018 – SEcTET/EMPrESa 
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, retificar a Dotação 
orçamentária, conforme Tabela abaixo, em conformidade com os termos 
do § 8º, artigo 65, da lei nº 8.666/93.

fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi

48101.19.122.1297.8338 339040 232033 0324008794; 0124008794 4120008338c

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenadora: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES - Secretária de Estado, em 
exercício.

Protocolo: 754991
eXtrato de aPostiLaMeNto Nº 01
contrato nº 016/2016 – sectet/eMPresa cLaro s/a
Processo nº 2016/434861
assinatura: 26/01/2022
Justificativa: Tendo em vista o que consta nos autos do Processo nº 
2016/434861, referente ao contrato nº 016/2016 – SEcTET/EMPrESa 
CLARO S/A, retificar a Dotação Orçamentária, conforme Tabela abaixo, em 
conformidade com os termos do § 8º, artigo 65, da lei nº 8.666/93.

fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi

48101.19.122.1297.8338 339039 232033 0324008794; 0124008794 4120008338c

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenadora: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES - Secretária de Estado, em 
exercício.

Protocolo: 755023

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 036 de 28 de JaNeiro de 2022
a SEcrETária dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE, 
18/11/2021, publicado no doE Nº 34.771, de 19/11/2021.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/109169.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY, identi-
dade funcional nº 55586075/3, ocupante do cargo de Secretário de Esta-
do, 01 e 1/2 (uma e meia) diárias, para atender despesas com viagem ao 
município de Cachoeira do Arari-PA, no período de 03 a 04/02/2022, a fim 
de acompanhar o Governador na inauguração do novo Museu do Marajó.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 28 de janeiro de 2022. 
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado, em exercício.

Protocolo: 755143
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Portaria Nº 037 de 28 de JaNeiro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 703/2020 de 30.03.2020, publica-
da no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/108085.
r E S o l V E:
i – aUToriZar os servidores SUElY Socorro PaNToJa da SilVa, identi-
dade funcional nº 5945933/2, ocupante do cargo de assessora Especial ii, 
lotada no Gabinete do Secretário, a viajar ao município de cametá-Pa, nos 
dias 01 e 02/02/2022, a fim de dar apoio ao Programa Forma Pará e par-
ticipar da inauguração da incubadora da UEPa/caMETá, e MaX rUSSUEl 
lEiTE dE SoUSa, identidade funcional nº 54195916/1, ocupante do cargo 
de Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, que 
conduzirá a servidora do Gabinete ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias aos servidores acima que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 28 de janeiro de 2022. 
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 755138
Portaria Nº 038 de 28 de JaNeiro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 703/2020 de 30.03.2020, publica-
da no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/77656.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor cHarlES SilVa dE SoUZa, identidade funcional 
nº 5569290/2, ocupante do cargo de Gerente, lotado na diretoria de ci-
ência e Tecnologia – dcT, a viajar aos municípios de Santarém-Pa, alme-
rim-PA, Placas-PA e Belterra-PA, no período de 20.02 a 01.03.2022, a fim 
de representar a SECTET na certificação dos cursos FICs, parceria com o 
SENai.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 09 e 1/2 (nove e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 28 de janeiro de 2021. 
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 755159
Portaria Nº 035 de 28 de JaNeiro de 2022
a SEcrETária dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
18/11/2021, publicado no doE Nº 34.771, de 19/11/2021.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/108771.
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY, 
identidade funcional nº 55586075/3, ocupante do cargo de Secretário 
de Estado, para atender despesas com viagem ao município de came-
tá-PA, nos dias 01 e 02/02/2022, a fim de participar da inauguração da 
incubadora da UEPa/caMETá, e BENiGNo iSraEl QUEiroZ filGUEiraS, 
identidade funcional nº 54194570/1, ocupante do cargo de Motorista, lo-
tado na diretoria de administração e finanças – daf, que conduzirá o 
Secretário de Estado ao referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 28 de janeiro de 2022. 
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado, em exercício.

Protocolo: 755150
Portaria Nº 039 de 28 de JaNeiro de 2022.
a SEcrETária dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
18/11/2021, publicado no doE Nº 34.771, de 19/11/2021.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/114067.
r E S o l V E:
i – aUToriZar a servidora Maria lÚcia laNGBEcK oHaNa, identidade 
funcional nº 5251907/1, ocupante do cargo de Secretária adjunta, em 
exercício, lotada no Gabinete do Secretário, a viajar ao município de ca-
metá-PA, nos dias 01 e 02/02/2022, a fim de participar da inauguração da 
incubadora da UEPa/caMETá,
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias à servidora acima que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 28 de janeiro de 2022. 
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado, em exercício.

Protocolo: 755175

t.
.

torNar seM eFeito
.

Tornar sem efeito a publicação do Apostilamento nº 01/2022, efe-
tuada na página 95 do doE nº 34.846 de 28 de janeiro de 2022, Protoco-
los: 754749 e 754750
contratada: Empresa Brasileira de correios e Telégrafos – EcT .
ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes. Secretária de Estado, em exer-
cício.

Protocolo: 755126

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital 004/2020 de credenciamento 
de profissionais especializados para a coordenação e apoio às atividades 
administrativas para atendimento às demandas do programa Pará Profis-
sional, sem geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
ParTES: SEcTET e roSa Maria MaTToS BriTo NicolaU da coSTa
fUNÇÃo: BolSiSTa - aPoio aS aTiVidadES adMiNiSTraTiVaS.
iNÍcio da BolSa: 06/01/2021
diSTraTo á coNTar da daTa: 31/12/2021
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado, em exercício

Protocolo: 754973
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital 004/2020 de credenciamento 
de profissionais especializados para a coordenação e apoio às atividades 
administrativas para atendimento às demandas do programa Pará Profis-
sional, sem geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
ParTES: SEcTET e SUElEM cardEllY diNEllY
fUNÇÃo: BolSiSTa - aPoio aS aTiVidadES adMiNiSTraTiVaS.
iNÍcio da BolSa: 06/01/2021
diSTraTo á coNTar da daTa: 31/12/2021
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado, em exercício

Protocolo: 754974
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital 004/2020 de credenciamento 
de profissionais especializados para a coordenação e apoio às atividades 
administrativas para atendimento às demandas do programa Pará Profis-
sional, sem geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
ParTES: SEcTET e TaMiSi MaToS oliVEira
fUNÇÃo: BolSiSTa - aPoio aS aTiVidadES adMiNiSTraTiVaS.
iNÍcio da BolSa: 06/01/2021
diSTraTo á coNTar da daTa: 31/12/2021
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado, em exercício

Protocolo: 754975
torNar seM eFeito a publicação de Protocolo nº 746839, publi-
cada no Diário Oficial do Estado nº 34.814, de 29.12.2021, referente ao 
Extrato de Prorrogação de bolsa de incentivo do programa Pará Profissio-
nal, por meio do edital 004/2020 – SEcTET, Edital de credenciamento de 
profissionais especializados para coordenação e apoio às atividades admi-
nistrativas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, 
sem geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
NoME: SUElEM cardEllY diNEllY
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado, em exercício

Protocolo: 754968
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital 004/2020 de credenciamento 
de profissionais especializados para a coordenação e apoio às atividades 
administrativas para atendimento às demandas do programa Pará Profis-
sional, sem geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
ParTES: SEcTET e aNdrÉ lUÍS MoraES.
fUNÇÃo: BolSiSTa - aPoio aS aTiVidadES adMiNiSTraTiVaS.
iNÍcio da BolSa: 06/01/2021
diSTraTo á coNTar da daTa: 31/12/2021
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado, em exercício

Protocolo: 754971
TORNAR SEM EFEITO a publicação de Protocolo nº 746823, publi-
cada no Diário Oficial do Estado nº 34.814, de 29.12.2021, referente ao 
Extrato de Prorrogação de bolsa de incentivo do programa Pará Profissio-
nal, por meio do edital 004/2020 – SEcTET, Edital de credenciamento de 
profissionais especializados para coordenação e apoio às atividades admi-
nistrativas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, 
sem geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
NoME: aNdrÉ lUÍS MoraES.
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado, em exercício

Protocolo: 754963
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TORNAR SEM EFEITO a publicação de Protocolo nº 746824, publi-
cada no Diário Oficial do Estado nº 34.814, de 29.12.2021, referente ao 
Extrato de Prorrogação de bolsa de incentivo do programa Pará Profissio-
nal, por meio do edital 004/2020 – SEcTET, Edital de credenciamento de 
profissionais especializados para coordenação e apoio às atividades admi-
nistrativas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, 
sem geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
NoME: roSa Maria MaTToS BriTo NicolaU da coSTa.
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado, em exercício

Protocolo: 754964
TORNAR SEM EFEITO a publicação de Protocolo nº 746837, publi-
cada no Diário Oficial do Estado nº 34.814, de 29.12.2021, referente ao 
Extrato de Prorrogação de bolsa de incentivo do programa Pará Profissio-
nal, por meio do edital 004/2020 – SEcTET, Edital de credenciamento de 
profissionais especializados para coordenação e apoio às atividades admi-
nistrativas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, 
sem geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
NoME: SUElEM cardEllY diNEllY.
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado, em exercício

Protocolo: 754965

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do terMo aditiVo: 1º - Nº do coNtrato: 031/2020 - Moda-
lidadE dE liciTaÇÃo Pregão Eletrônico nº 012/2020 - ParTES: ProdEPa 
e BElNor SEGUraNÇa PriVada lTda - oBJETo E JUSTificaTicaTiVa 
do adiTaMENTo: do acréscimo, Preço e dotação orçamentária - Valor 
(r$): 5.584.916,29 - daTa da aSSiNaTUra: 28/01/2022 - doTaÇÃo or-
ÇaMENTária: 23.122.1297.8338 - 339037 - foNTE dE rEcUrSo:  0261 
-  ordENador rESPoNSáVEl em Exercício: GUSTaVo BEZErra da coS-
Ta - ENdErEÇo do coNTraTado E cEP - avenida Principal, conjunto 
Maguari, 54 – coqueiro – alameda 7, cEP. 66.823-095 - Belém – Pa.

Protocolo: 754006

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa Nº. 030/2022 - oBJETo: adequação da dotação orçamen-
taria para o Exercício 2022 - daTa da aSSiNaTUra: 28/01/2022 - coN-
TraTo:  Nº 020/2017 – aTlaNTa rENT a car lTda - EPP - Valor Para 
o EXErcÍcio dE 2022 - r$ 67.937,92 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 
23.122.1297.8338 – 339033 - 0261  recursos Próprio - ordenador de des-
pesa em Exercício – GUSTaVo BEZErra da coSTa.

Protocolo: 754799

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

errata
.

errata da Portaria Nº 009/2022 de 19 de JaNeiro de 2022, 
PUBlicada No doE Nº 34.843 dE 25 dE JaNEiro dE 2022.
oNde se LÊ: 02 e ½ diárias;
Leia-se: 01 e ½ diárias;
ordENador: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 755181

diÁria
.

Portaria Nº. 037/2022-seeL, de 28 de JaNeiro de 2022.
rESolVE coNcEdEr, 01 (uma) diária aos servidores iSa SiMEi SoarES 
da SilVa, matrícula n° 55586173/6 e PaTricia da SilVa PiMENTEl, ma-
trícula n° 5892083/6, para participar da reunião de apresentação e cober-
tura jornalística 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: 755109

oUtras MatÉrias
.

errata - seeL
Errata da ratificação do extrato de convênio n°020/2021 - SEEL, Protocolo 
n° 740589, publicada no doE de 13 de dEZEMBro de 2021, a qual altera 
a categoria da publicação.

onde se lê:
“ ViGÊNcia: 10/12/2021 a 10/06/2021.”
Leia-se:
“ViGÊNcia: 10/12/2021 a 10/06/2022.”
NiVaN SETUBal NoroNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 754842

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº: 08/2021 – setUr
coNTraTada: diNaSTia ViaGENS E TUriSMo lTda, cNPJ: 
15.741.481/0001-63;
oBJETo: contratação de empresa, para sob demanda, prestar serviço de 
agenciamento de viagens aéreas nacionais, intermunicipais e, eventual-
mente, internacionais, bem como passagens terrestres interestaduais e 
intermunicipais, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marca-
ção, remarcação, cancelamento, entrega de bilhetes eletrônicos (e-ticket) 
e o seguro de assistência em viagem internacional, com proposta de menor 
valor de agenciamento.
ViGÊNcia: 28/01/2022 a 28/01/2023.
Valor ToTal ESTiMado: r$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)
funcional Programática: 23.695.1498.7658 – implantação de equipa-
mentos turísticos; Pi:2070007658c ação: 260652 23.363.1501.7662 
– realização de parcerias interinstitucionais; Pi:1010007662c ação: 
260653 23.122.1297.8338 – Manutenção das ações administrativas; 
Pi:4120008338c ação: 260654 23.695.1498.8379 – apoio a gestão mu-
nicipal do turismo; Pi:2070008379c ação: 233627 23.695.1498.8383 
– Promoção e divulgação de produtos turísticos; Pi:2070008383c ação: 
234253 23.363.1501.8507 – Qualificação profissional às potencialidades 
locais; Pi:1010008507c ação: 235832; 23.695.1498.8790 – realização de 
estudos e pesquisas regional, nacional e internacional; Pi:2070008790c 
ação:260656 23.695.1498.8791 – apoio técnico a estruturação de produ-
tos turísticos; PI:2070008791C Ação: 260657 23.695.1498.8792 – Qualifi-
cação/capacitação dos prestadores de serviços turísticos; Pi:2070008792c 
ação:260658 23.695.1498.8793 – Manutenção de equipamentos turís-
ticos; Pi:2070008793c ação: 260660 23.128.1508.8887 – capacitação 
de agentes públicos Pi:4120008887c ação: 260661 Natureza da despe-
sa:339033 (Passagens e locomoção) fonte: 0101006359 – recursos do 
tesouro.
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS, Secretário de Estado 
de Turismo

Protocolo: 754936

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 01/2022
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE TUriSMo – SETUr, cNPJ: 
15.488.858/0001-14, MUNicÍPio dE TracUaTEUa, cNPJ: 
01.612.999/0001-92.
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 Tracuateua, bem como a execução 
de ações conjuntas, de acordo com as áreas de atuação das instituições 
partícipes.
ViGÊNcia: 31/01/2022 a 31/01/2025
daTa da aSSiNaTUra: 21/01/2022
rESPoNSáVEiS: aNdrÉ orENGEl diaS e JoSÉ BraUlio coSTa

Protocolo: 755016
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 02/2022
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE TUriSMo – SETUr, cNPJ: 
15.488.858/0001-14, MUNicÍPio dE alTaMira, cNPJ: 05.263.116/0001-
37.
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 altamira, bem como a execução 
de ações conjuntas, de acordo com as áreas de atuação das instituições 
partícipes.
ViGÊNcia: 31/01/2022 a 31/01/2025
daTa da aSSiNaTUra: 20/01/2022
rESPoNSáVEiS: aNdrÉ orENGEl diaS e claUdoMiro GoMES da SilVa

Protocolo: 755018
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.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

extrato de coNtrato Nº 006/2022/tJPa // Partes: Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Pará e a empresa cENTro dE iNTEGraÇÃo EMPrE-
Sa EScola - ciEE, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 61.600.839/0001-55 
// objeto do contrato: Prestação de serviços de agente de integração de 
estágio. // origem: adjudicação referente à licitação realizada na modali-
dade Pregão Eletrônico de nº. 073/TJPa/2021 // Valor global do contra-
to: r$ 84.078,00 (oitenta e quatro mil e setenta e oito reais), durante 
o período de 36 (trinta e seis) meses. // dotação orçamentária:  fun-
cional Programática: 04101.02.122.1421.6853; fonte 0101; elemento 
de despesa 339039; 04101.02.122.1421.6854; fonte 0101; elemento 
de despesa 339039; 04101.02.122.1421.6855; fonte 0101; elemen-
to de despesa 339039; 04102.02.122.1421.8666; fonte 0118; elemen-
to de despesa 339039; 04102.02.122.1421.8667; fonte 0118; elemento 
de despesa 339039; 04102.02.122.1421.8668; fonte 0118; elemento de 
despesa 339039.// Vigência: 25.01.2022 a 25.01.2025  // data da assina-
tura: 25.01.2022 // foro: Belém/Pa // representante do contratante: dé-
bora Moraes Gomes – Secretária de administração // ordenador responsá-
vel: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento.

Protocolo: 755006

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 011/TJPa/2022
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é o registro de preço para 
eventual fornecimento de livros nacionais e estrangeiros, em quantidades 
e especificações técnicas definidas no termo de referência, com a finalida-
de de atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Pará 
(TJPa), por um período de 12 meses. SESSÃo PÚBlica: 10/02/2022, às 
09h00min, horário de Brasília, no endereço eletrônico www.gov.br/com-
pras/pt-br. UaSG do TJ/Pa: 925942. Edital disponível em: www.gov.br/
compras/pt-br e  www.tjpa.jus.br. informações pelo telefone (91)3205-
3206, (91) 3205-3257 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br.
Belém, 28 de janeiro de 2022.
Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 754981

.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas dos 
MUNicÍPios do estado do ParÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: Pregão eletrônico nº 001/2022/tcM/Pa.
TiPo: Menor preço,
oBJETo: contratação de serviço de computação em nuvem (cloud), servi-
ços de administração, gerenciamento, monitoramento, backup, migração e 
suporte técnico especializado do ambiente em regime 24x7, auto-serviço 
sob demanda, para o atendimento das necessidades deste Tribunal, nos 
termos e condições e especificados no Anexo I - Termo de Referência do 
referido Pregão.
daTa dE aBErTUra da SESSÃo: às 08:00h do dia 11/02/2022 no site: 
www.licitacoes-e.com.br,
acESSo ao EdiTal: sites: www.tcm.pa.gov.br ou www.licitacoes-e.com.
br.
Belém, 31 de janeiro de 2022.
lEoNardo rafaEl fErNaNdES
Pregoeiro

Protocolo: 754889

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 37.866, de 27 de JaNeiro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 14 de 20-01-
2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNdrESSa fraNco MarTiNS, assessor de con-
selheiro, matrícula nº 0100749, 07 (sete) dias de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 11 
a 17-01-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 754840
Portaria Nº 37.867, de 27 de JaNeiro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 15 de 20-01-
2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor claUBEr GilBErTo do NaSciMENTo, agente au-
xiliar de controle Externo, matrícula nº 0100288, 07 (sete) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 11 a 17-01-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 754855
Portaria Nº 37.868, de 27 de JaNeiro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 16 de 20-01-
2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora criSTiNa Maria fraZÃo dE SoUZa, analista au-
xiliar de controle Externo, matrícula nº 0100348, 07 (sete) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 18 a 24-01-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 754847
Portaria Nº 37.861, de 27 de JaNeiro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 05 de 19-01-
2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora EriKa KlaUTaU flEXa riBEiro, assessor de Tec-
nologia da informação, matrícula nº 0100985, 07 (sete) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 11 a 17-01-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 754800
Portaria Nº 37.862, de 27 de JaNeiro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do  TcE nº 06 de 19-01-
2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa lidia fErrEira GoMES, assessor de Técnico 
de controle Externo, matrícula nº 0695505, 05 (cinco) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 10 a 14-01-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 754802
Portaria Nº 37.859, de 27 de JaNeiro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 07 de 19-01-
2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor adaMir BElEM dE liMa, agente auxiliar de Ser-
viços Gerais, matrícula nº 0100022, 08 (oito) dias de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 17 a 24-01-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 754797
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Portaria Nº 37.860, de 27 de JaNeiro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos do laudo Médico nº 206057a/1-crEM-SEad, 
de 20-12-2021, protocolizado sob o Expediente nº 001419/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora NilZETE da coNcEiÇÃo GUiMarÃES BarroS, 
Técnico auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0100188, 25 (vinte e 
cinco) dias de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 
da lei nº 5.810/94, no período de 17-11 a 11-12-2021.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 754798
Portaria Nº 37.863, de 27 de JaNeiro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 11 de 20-01-
2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor adEliNo oliVEira MarTiNS, Técnico auxiliar de 
controle Externo, matrícula nº 0100174, 07 (sete) dias de licença para tra-
tamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 20 a 26-01-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 754806
Portaria Nº 37.864, de 27 de JaNeiro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 12 de 20-01-
2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNdrEa PiNHEiro XErfaN, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101502, 07 (sete) dias de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 17 
a 23-01-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 754812
Portaria Nº 37.865, de 27 de JaNeiro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 13 de 20-01-
2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora carla lEdo rEiS, coordenadora de desenvolvi-
mento de competências, matrícula nº 0101473, 10 (dez) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 17 a 26-01-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 754815

.

.

aPoseNtadoria
.

Portaria Nº 37.852, de 25 de JaNeiro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
r E S o l V E:
aPoSENTar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV da Emenda 
constitucional nº 41/2003; 2º e 5° da Emenda constitucional nº 47/2005, 
combinado com o art. 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei complementar 
nº 39/2002, incluído pela lei complementar nº 49/2005; arts. 114, 131, 
parágrafo 1º, inciso Xii da lei nº 5.810/94, combinado com o art. 2º da 
Emenda constitucional nº 77/2019, tendo em vista o que consta do expe-
diente nº 012775/2021, a servidora SElMa daS GraÇaS dE fiGUEirEdo 
PaiXÃo, auditor de controle Externo – ciências contábeis TcE-cT-603, 
Classe D, Nível 04, matrícula nº 0179183, com proventos abaixo especifi-
cados, sujeitos ao redutor constitucional previsto no art. 37, Xi da cf/88, 
com provento mensal de r$ 47.680,71 (quarenta e sete mil, seiscentos e 
oitenta reais e setenta e um centavos).
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: 754891

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 37.894, de 28 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,
r E S o l V E:
coNcEdEr férias aos servidores abaixo relacionados, para serem gozadas 
no mês de JaNEiro/2022, de conformidade com o artigo 74 da lei nº 
5.810/94:

Servidor Matrícula cargo Período
adilSoN VaScoNcElloS JESUS (Ex.2021) 0101096 TcE-cT-06 10/01 a 24/01/2022

aÍla SEGUiN diaS aGUiar dE oliVEira (Ex. 2020) 0101451 TcE-cT-06 10/01 a 24/01/2022
alBiNa Maria doS rEiS lEiTao (Ex. 2022) 0100059 TcE-cT-06 17/01 a 31/01/2022

aliNE criSTHiE coNcEiÇÃo NaSciMENTo (Ex.2021) 0101068 TcE-cT-06 07/01 a 05/02/2022
aliNE Maria SalaME lEal (Ex. 2020) 0101515 TcE-cT-06 27/01 a 10/02/2022

alVaro arMaNdo cHaroNE cESar (Ex.2021) 0101352 TcE-GM-0 07/01 a 05/02/2022
aNa aMElia SEfEr dE fiGUEirEdo (Ex. 2020) 0100320 TcE-aaGc-502 10/01 a 24/01/2022

aNa criSTiNa caSTElo BraNco iUdicE (Ex.2021) 0100232 TcE-aTNS-601 10/01 a 08/02/2022
aNa lEa SaBBa dE SoUZa BaTiSTa (Ex. 2020) 0695572 TcE-ca-401 07/01 a 05/02/2022

aNa PaUla crUZ MaciEl (Ex. 2020) 0100415 TcE-cT-06 07/01 a 21/01/2022
aNaSTacio TriNdadE caMPoS (Ex. 2020) 0580066 TcE-cT-06 07/01 a 24/01/2022
aNdrEa MarTiNS caValcaNTE (Ex. 2020) 0695368 TcE-cT-06 10/01 a 16/01/2022

aNdrEa PiNHEiro XErfaN (Ex. 2020) 0101502 TcE-cT-06 25/01 a 08/02/2022
aNToNia dE JESUS TaVarES PiNTo (Ex.2021) 0100026 TcE-ca-401 10/01 a 24/01/2022

aUGUSTo JoSE rEZENdE SoarES filHo (Ex. 2020) 0101193 TcE-cT-06 10/01 a 08/02/2022
aUrEa MaUra araÚJo BraNdÃo da coSTa (Ex.2021) 0101532 TcE-cT-06 10/01 a 24/01/2022

BETHaNia do Socorro GUiMarÃES BaSToS caValEiro dE 
MacEdo (Ex.2021) 0101395 TcE-NS-01 10/01 a 24/01/2022

carloS alBErTo cardoSo caBral (Ex.2022) 0101660 TcE-NM-02 31/01 a 01/03/2022
caroliNa PiMENTa dE MacEdo (Ex.2021) 0101104 TcE-cT-06 10/01 a 24/01/2022

claUdia adriaNa MENdES SaNToS (Ex.2019) 0101180 TcE-cT-06 10/01 a 24/01/2022
daNiEl SolUM fraNco MaUÉS (Ex. 2020) 0101215 TcE-cT-06 10/01 a 08/02/2022

dEcio da SilVa dE araUJo (Ex. 2020) 0101080 TcE-cT-06 10/01 a 24/01/2022
dioGENES da SilVa fiorESE (Ex. 2020) 0101361 TcE-cT-06 10/01 a 08/02/2022
doMiNGoS rodriGUES NETo (Ex.2021) 0100367 TcE-cTi 10/01 a 24/01/2022

EclEida iNocENcia PaES carValHo (Ex.2021) 0100942 Nc 24/01 a 07/02/2022
EdilETE dE alMEida fErNaNdES (Ex. 2020) 0616230 TcE-cT-06 20/01 a 18/02/2022

EdiValdo coElHo lUcENa (Ex.2021) 0100151 TcE-aa-302 10/01 a 08/02/2022
EriKa KaroliNE dE caSTro SaBiNo dE oliVEira (Ex.2021) 0101544 TcE-cT-06 10/01 a 08/02/2022

fEliPE frEirE MoNTEiro (Ex. 2020) 0101512 TcE-cT-06 10/01 a 08/02/2022
fErNaNda PiNHEiro PaNToJa (Ex. 2020) 0101476 TcE-cT-06 10/01 a 24/01/2022

fErNaNdo MorEira da coSTa NETo (Ex.2021) 0101394 TcE-NM-02 10/01 a 24/01/2022
icaro MoUTiNHo SilY (Ex.2021) 0100081 TcE-aTNS-603 10/01 a 24/01/2022

iSaBEla da rocHa riBEiro (Ex.2021) 0101540 TcE-cT-06 10/01 a 24/01/2022
iSaBElla TUPiNaMBá EMMi (Ex.2021) 0100318 TcE-cT-06 10/01 a 08/02/2022

JaNaÍNa BrElaZ da rocHa BaSToS cHaVES (Ex.2021) 0101527 TcE-cT-06 27/01 a 25/02/2022
Joao BaTiSTa da coSTa (Ex.2021) 0100856 TcE-NS-02 10/01 a 24/01/2022

JorGE caBral dE caSTro (Ex.2021) 0100172 TcE-aTNS-601 10/01 a 08/02/2022
JoSE claUdio coUTo SalGado (Ex.2015) 0100297 TcE-ca-401 10/01 a 08/02/2022
JoSÉ MaUrÍcio dE liMa filHo (Ex.2021) 0178668 TcE-cTi 07/01 a 05/02/2022

JoSÉ riBaMar fErrEira doS SaNToS JUNior (Ex.2021) 0100375 TcE-ca-403 17/01 a 31/01/2022
JoSÉ WalTEr raBElo diaS filHo (Ex. 2020) 0101457 TcE-cT-06 07/01 a 21/01/2022
JUliaNa MarTiNS SoUSa ENEaS (Ex. 2020) 0101505 TcE-cT-06 10/01 a 24/01/2022

JUliETa fErraZ ricardo (Ex.2021) 0179591 TcE-cT-06 10/01 a 08/02/2022
JUSTiNo doS SaNToS dE oliVEira (Ex. 2020) 0100422 TcE-cTi 07/01 a 05/02/2022
KariNa NaVarro NEiVa dE SoUZa (Ex. 2020) 0100493 TcE-aTNS-603 10/01 a 24/01/2022
lEaNdra NaZarÉ roSSY T BiTar (Ex. 2020) 0101232 TcE-NS-01 10/01 a 24/01/2022
lUciVal corrEa dE MElo JUNior (Ex. 2020) 0100208 TcE-aTi-405 10/01 a 24/01/2022

lUiZ carloS BENTES HorTa (Ex.2021) 0100223 TcE-aTNS-601 07/01 a 21/01/2022
MarcElo aUGUSTo SilVa dE SoUSa (Ex. 2020) 0100777 TcE-NS-01 10/01 a 24/01/2022

MarcElo BlaNco dE alMEida (Ex.2021) 0100910 TcE-NS-01 10/01 a 24/01/2022
MarcElo GoNcalVES loBo (Ex.2021) 0100229 TcE-aTi-405 11/01 a 25/01/2022

MarcElo HaicK acioli (Ex.2021) 0100831 TcE-NS-02 07/01 a 21/01/2022
Marcia criSTiNa cUNHa roSa (Ex.2021) 0100346 TcE-cTi 10/01 a 24/01/2022

Marcio roBErTo PaNToJa MoraES (Ex.2022) 0101128 TcE-ca-402 31/01 a 14/02/2022
Marco alfrEdo corrEa SalaME (Ex. 2020) 0100438 TcE-ca-403 07/01 a 05/02/2022

MarcUS diaS ParEdES (Ex. 2020) 0100414 TcE-cT-06 10/01 a 24/01/2022
Maria caroliNa fErrEira raMEiro (Ex.2021) 0101075 TcE-cT-06 10/01 a 24/01/2022

Maria daS GracaS liMa coSTa (Ex. 2020) 0100040 TcE-co-301 17/01 a 15/02/2022
Maria rEGiNa coSTa faVacHo (Ex.2021) 0179620 TcE-co-303 10/01 a 24/01/2022
Maria THErESa calado loPES (Ex.2021) 0100334 TcE-co-301 10/01 a 24/01/2022
Marilia JUcá raMoS fEiToSa (Ex. 2020) 0100592 Nc 10/01 a 24/01/2022
Marli da coNcEicao MarQUES (Ex.2021) 0100057 TcE-ca-401 10/01 a 24/01/2022

MarlUcE ESTEr coSTa dE SoUZa (Ex.2021) 0100206 TcE-aTi-403 10/01 a 24/01/2022
MaUricio Maia cErQUEira (Ex.2021) 0100109 TcE-aaGc-502 10/01 a 08/02/2022
MaUro BriTo fErNaNdES (Ex.2019) 0100301 TcE-cTi 17/01 a 31/01/2022

MEriaM dE fáTiMa da coSTa diaS (Ex.2021) 0101110 TcE-cT-06 10/01 a 24/01/2022
MorElio SaNToS (Ex.2022) 0100045 TcE-cTi 10/01 a 08/02/2022

NaZarÉ daS GraÇaS GoMES NaSciMENTo (Ex.2021) 0178810 TcE-cTi 07/01 a 05/02/2022
NilZETE da coNcEiÇÃo GUiMarÃES BarroS (Ex.2021) 0100188 TcE-aTi-405 07/01 a 05/02/2022

olGa BENário SaNToS dE oliVEira (Ex.2021) 0100917 TcE-NS-01 10/01 a 24/01/2022
oTaVio araUJo coSTa (Ex.2022) 0100058 TcE-cTi 10/01 a 24/01/2022

PaUlo cESar dE liMa SaNToS (Ex.2022) 0966231 TcE-aaGc-502 07/01 a 05/02/2022
PaUlo SErGio coNcEicao E SilVa (Ex.2022) 0100046 TcE-co-301 10/01 a 08/02/2022
PriMÊNia SUElENa NUNES cHaMa (Ex.2021) 0612782 TcE-cT-06 07/01 a 21/01/2022
raiMUNda da SilVa SaNToS diaS (Ex.2021) 0101183 TcE-NS-01 07/01 a 21/01/2022

raiMUNdo caldaS BaTiSTa (Ex.2021) 0100464 TcE-cT-06 07/01 a 05/02/2022
raiMUNdo daNiEl da SilVa cUNHa (Ex.2021) 0101665 TcE-cT-06 10/01 a 08/02/2022
raiMUNdo rodriGUES roSa NETo (Ex.2021) 0101202 TcE-cT-06 10/01 a 24/01/2022
raPHaEl aNdrE cUNHa crESTiaN (Ex.2021) 0101365 TcE-NS-02 07/01 a 05/02/2022

raUl rENaTo doS SaNToS MarQUES (Ex.2021) 0100324 TcE-ca-403 10/01 a 08/02/2022
rEGiNaldo fErNaNdES da SilVa (Ex. 2020) 0101064 TcE-ca-402 24/01 a 22/02/2022
rUTH HElENa dElGado BaSToS (Ex.2021) 0695408 TcE-cT-06 11/01 a 25/01/2022

SaidSoN SaNToS aNToNio (Ex.2017) 0101020 TcE-NM-02 10/01 a 20/01/2022
SaidSoN SaNToS aNToNio (Ex.2019) 0101020 TcE-NM-02 21/01 a 04/02/2022

SaMara MoraiS rodriGUES (Ex. 2020) 0101500 TcE-cT-06 10/01 a 18/01/2022
SaMUEl MarTiNS filHo (Ex.2021) 0101269 TcE-NS-01 10/01 a 24/01/2022

ScHEila rÉGia GUiMarÃES dE SoUSa (Ex.2021) 0101439 TcE-NS-02 10/01 a 24/01/2022
SilVia HElENa PESSoa BaNdEira (Ex. 2020) 0100457 TcE-cTi 26/01 a 24/02/2022
SilVia Maria cHaVES TEiXEira (Ex. 2020) 0100665 TcE-NS-01 07/01 a 21/01/2022

THYaGo SoUZa dE aNdradE (Ex. 2020) 0101087 TcE-cT-06 07/01 a 05/02/2022
TiaGo loPES da cUNHa (Ex.2021) 0101047 TcE-cT-06 10/01 a 24/01/2022

VEra Maria dE GUaPiNdaia BraGa (Ex.2021) 0101511 TcE-cT-06 10/01 a 08/02/2022
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WalBEr da coNcEiÇÃo fErrEira (Ex.2021) 0100465 TcE-cT-06 10/01 a 24/01/2022
WaldEci rodriGUES doS SaNToS (Ex.2021) 0100431 TcE-cTi 10/01 a 24/01/2022
WaNTUil ESTEVÃo dE SoUZa filHo (Ex.2021) 0101241 TcE-NM-01 24/01 a 07/02/2022

WElliNGToN fariaS doS rEiS (Ex. 2020) 0101082 TcE-cT-06 10/01 a 24/01/2022

alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 754907

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N°08/2022/sGcc/MPc/Pa
Dispõe sobre a nomeação de fiscal de Contrato Administrativo.
o Procurador-Geral de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções legais e regimentais, com fulcro na lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993.
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrati-
vos deve ser acompanhada por representante da administração especial-
mente designado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal 
n° 8.666/93.
rESolVE:
art. 1º - designar a servidora daNiEla dE oliVEira daNiEli, matrícula nº 
200254 e, no seu impedimento, a servidora GioYa KariNa caTETE Bra-
Sil, matrícula nº 200194 , para exercer a atribuição de fiscal do contrato 
nº 01/2022-MPC/PA, firmado entre este MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
do ESTado e a empresa r V BraZÃo lTda, cNPJ 05.48.868/0001-74, 
para prestação de serviços especializados de realização de exames labora-
toriais para detecção do covid-19.
art. 2º - São atribuições do fiScal, além de outras eventualmente especi-
ficadas em lei, contrato ou instrumento congênere:
I – acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
II – fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii – registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contra-
to, reportando ao gestor aquelas que demandem sua intervenção;
IV – verificar, durante toda a vigência do contrato, se a contratada mantém 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, provi-
denciando, quando for o caso, a atualização das certidões e juntando-as 
ao processo;
V – confrontar se o valor a ser pago mensalmente à contratada está em 
conformidade com o valor estabelecido no termo contratual, atestando a 
fatura de pagamento apenas quando não houver nenhuma documentação 
a ser regularizada;
Vi – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade, 
informando ao gestor a iminência de seu término;
Vii – sugerir, quando cabível, a prorrogação da vigência do contrato, em se 
tratando de serviço de natureza continuada.
art. 3º - as determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deve-
rão ser solicitadas à Secretaria do MPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção 
dos procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da exe-
cução do contrato.
Art. 4º - As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no MPc/Pa.
art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 28 de janeiro de 2022.
GUilHErME da coSTa SPErrY
ProcUrador-GEral dE coNTaS do ESTado
ciÊNcia do SErVidor dESiGNado:
declaro-me ciente das atribuições designadas.
daNiEla dE oliVEira daNiEli - Titular GioYa KariNa caTETE BraSil 
– Suplente

Protocolo: 755144

.

.

coNtrato
.

extrato de contrato
N° do contrato: 01/2022 – MPc/Pa
Modalidade de licitação: dispensa Tradicional nº 03/2022-MPc/Pa.
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará (cNPJ 
05.054.978/0001-50) e r.V. Brazao ltda (laboratório ruth Brazão), cNPJ 
Nº 05.481.868/0001-74.
objeto do contrato: contratação de Pessoa Jurídica visando atender as 
necessidades do Ministério Público de contas do Estado do Pará (MPc/Pa), 
para os serviços especializados de realização de exames laboratoriais para 

detecção do covid-19.
Vigência: 27/01/2022 a 27/07/2022.
Valor do contrato: de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Nota de Empenho: 2022NE00056
foro: foro da comarca de Belém, Estado do Pará.
data da assinatura: 27/01/2022
ordenador responsável: Patrick Bezerra Mesquita, Procurador-Geral de 
contas – em exercício.

Protocolo: 754805

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo Nº: 2021/247939
PreGÃo eLetrÔNico Nº 12/2021- MPc/Pa
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
Às 13:58 horas do dia 26 de janeiro de 2022, após constatada a regula-
ridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. PaTricK 
BEZErra MESQUiTa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
2021/247939, Pregão Eletrônico nº 00012/2021 – MPc/Pa.
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de desenvolvimento e sustentação de sistemas em regime de fábrica de 
Software, sem garantia de consumo mínimo, incluindo análise de requisi-
tos, projeto, codificação, testes, documentação, implantação, configura-
ção, treinamento, garantia, e serviço de contagem e aferição de pontos de 
função, conforme condições quantidades e exigências estabelecidas neste 
Termo de referência.
adJUdicado pela autoridade competente para as empresa: EQUiliBriUM 
WEB SErViÇoS dE iNforMáTica lTda, cNPJ 07.178.322/0001-74, foi 
vencedora do iTEM 01,  no valor global de r$ 605.000,00 ( seiscentos e 
cinco mil reais) e  firST PoiNT SolUÇÕES EM TEcNoloGia da iNforMa-
ÇÃo lTda, cNPJ 36.908.652/0001-76, foi vencedora do iTEM 02, no valor 
global de r$ 52.940,00 (cinquenta e dois mil e novecentos e quarenta 
reais), tudo em conformidade com o disposto na ata da Sessão, Proposta 
comercial ajustada, resultado por fornecedor e Termo de adjudicação re-
lativo ao Pregão Eletrônico Nº 12/2021 – MPc/Pa.
* o procedimento em sua íntegra poderá ser acessado no site: https://
compras.gov.br/

Protocolo: 755082

.

.

resULtado de recUrso adMiNistratiVo
.

Processo Nº: 2021/247939
PreGÃo eLetrÔNico Nº 12/2021- MPc/Pa
assunto: Pregão Eletrônico. recurso administrativo impetrado pela em-
presa deltapoint consultoria e Treinamentos Eireli e pela empresa fat-
to consultoria e Sistemas ltda. contra decisão do Pregoeiro responsável 
que declarou a empresa first Point Soluções em tecnologia da informação 
ltda., como aceita e habilitada para contratação, no Pregão Eletrônico n.º 
12/2021-MPc/Pa – item 2.
objeto: Pregão Eletrônico para contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas em 
regime de fábrica de Software, sem garantia de consumo mínimo, incluin-
do análise de requisitos, projeto, codificação, testes, documentação, im-
plantação, configuração, treinamento, garantia e serviço de contagem e 
aferição de pontos de função, conforme condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas no Edital e seus anexos.
Parecer Jurídico nº 161/2021
rEcUrSo adMiNiSTraTiVo. PrEGÃo ElETrÔNico N.º 12/2021-MPc/
Pa. coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE fáBrica dE SofTWarE. alEGaÇÃo dE falHaS NoS do-
cUMENToS dE HaBiliTaÇÃo da EMPrESa firST PoiNT lTda. VÍcioS 
iNEXiSTENTES. oBSErVÂNcia À lEi, ao EdiTal coNVocaTÓrio, BEM 
coMo aoS PriNcÍPioS aPlicáVEiS ÀS liciTaÇÕES. ParEcEr PElo co-
NHEciMENTo E NÃo ProViMENTo doS rEcUrSoS iNTErPoSToS PElaS 
rEcorrENTES.
i– reLatÓrio –
Tratam-se de recursos administrativos interpostos no âmbito do Pregão Ele-
trônico nº 12/2021-MPc/Pa, onde as empresas recorrentes, dElTaPoiNT 
coNSUlToria E TrEiNaMENToS EirEli (cNPJ nº 22.543.675/0001-
10) e empresa faTTo coNSUlToria E SiSTEMaS lTda. (cNPJ nº 
02.434.797/0001-60), questionam a decisão de habilitação da empresa 
firST PoiNT SolUÇÕES EM TEcNoloGia da iNforMaÇÃo lTda., sob 
o argumento de que a empresa impugnada não teria cumprido com as 
exigências do Edital.
a empresa firST PoiNT SolUÇÕES EM TEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
lTda., cNPJ n.º 36.908.652/0001-76, foi declarada aceita e habilitada 
após ajustamento de propostas. Simultaneamente, o resultado foi divulga-
do, e o prazo para manifestação recursal foi iniciado (Seq. 147).
as razões foram tempestivamente apresentadas (Seq. 148 e 149). ato 
contínuo, os documentos foram disponibilizados à recorrida para ciência, 
abrindo vistas e prazo para apresentação de contrarrazões, as quais, foram 
trazidas também dentro do prazo que lhe cabia (Seq. 150).
a Senhora Pregoeira, por sua vez, através da análise de Seq. 158, opinou 
pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos, mantendo-
se em todos seus termos a decisão ora recorrida.
Na sequência, o processo foi remetido a esta assessoria Jurídica, para a 
análise dos aspectos jurídicos (Seq. 159), visando subsidiar decisão final 
do Exmo. Procurador-Geral de contas.
É o breve relatório.
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ii – deLiMitaÇÃo do escoPo da aNÁLise JUrÍdica –
inicialmente, salienta-se que o exame aqui empreendido se restringe aos 
aspectos exclusivamente jurídicos da consulta, excluídos, portanto, aque-
les de natureza técnica, econômica e financeira, próprios do mérito da 
administração, e, portanto, alheios às atribuições desta assessoria.
convém sublinhar que parte das observações expendidas por este núcleo 
de assessoramento jurídico não passam de recomendações, com vistas a 
salvaguardar a autoridade administrativa assessorada.
ressalte-se os agentes envolvidos na tramitação processual devem possuir 
competência para a prática dos atos atinentes ao feito, cabendo-lhes aferir 
a exatidão das informações constantes dos autos, zelando para que todos 
os atos processuais sejam praticados por aqueles que detenham as corres-
pondentes atribuições.
iii – FUNdaMeNtaÇÃo JUrÍdica –
É importante consignar que é sabido, para o fim de obter contrato junto ao 
Poder Público, que o particular deve, antes, disputar a oportunidade de ne-
gócio oferecida com outros interessados, em virtude do comando consig-
nado no art. 37, XXi da crfB. Essa disputa, passa pelo crivo de exigências 
de cunho habilitatório, na qual se impõe ao participante que apresente, 
na data da licitação, documentos que comprovem sua condição jurídica, 
técnica, econômico-financeira, fiscal e trabalhista. Além disso, deve cum-
prir com os requisitos formais e materiais necessários à aceitação da sua 
proposta, isto é, deve o licitante comprovar o cumprimento dos critérios de 
aceitabilidade de proposta formulados no edital.
com efeito, não é novidade alguma que dentre os princípios jurídicos que 
norteiam o instituto da licitação pública, o da vinculação ao instrumento 
convocatório se revela dos mais importantes, uma vez que representa a 
garantia de que a administração não causará surpresa aos competidores, 
alterando, na mesa de julgamento (ainda que eletrônica) as regras que 
foram originalmente estabelecidas.
Também não é demais esclarecer que o instrumento convocatório que ba-
lizou o procedimento licitatório ora em voga, bem como todos os seus 
documentos instrutores, foram pautados nos princípios norteadores da ad-
ministração Pública e nas cominações legais que baseiam todo o processo 
licitatório.
assim, tem-se que o julgamento de qualquer processo licitatório deve ser 
fundamentado em fatores concretos, exigidos pela administração Pública 
em confronto com o ofertado pelas empresas licitantes, dentro dos parâ-
metros fixados no instrumento convocatório e é com base nos documentos 
dos autos e, embasado pelo regramento editalício, que passo à análise das 
alegações das recorrentes.
iii.1 – das raZÕes recUrsais -
ab initio, os recursos administrativos foram interpostos no prazo e forma 
legais, tal como previsto no artigo 4º, inciso XViii1, da lei federal n.º 
10.520/02 e artigo 442, §1º, do decreto Estadual nº 534/2020, pelo que 
devem ser conhecidos.
o recurso interposto pela empresa dElTaPoiNT coNSUlToria E TrEiNa-
MENToS EirEli (cNPJ nº 22.543.675/0001-10), com fundamento no item
10.133 do Edital, tem como alegação o argumento de que a empresa 
firST PoiNT SolUÇÕES EM TEcNoloGia da iNforMaÇÃo lTda. não 
teria atendido às exigências do Edital, notadamente quanto a “Qualificação 
Técnica”.
Segundo a recorrente, a empresa first Point Soluções em tecnologia da 
informação ltda. apresentou apenas um único atestado de capacidade téc-
nica, o que, segundo a recorrente, desperta uma grande desconfiança em 
relação a sua veracidade, fato que geraria a necessidade de realização de 
diligências para aferição da sua veracidade.
Também alegou que a empresa declarada vencedora apresentou um ates-
tado de
11.436 Pf e uma oS com vigência de 01/05/2020 a 30/04/2021, fato que 
impediria a demonstração da sua capacidade técnica.
Já o recurso da empresa faTTo coNSUlToria E SiSTEMaS lTda. (cNPJ 
nº 02.434.797/0001-60), fundamentado no item 18.2.2 do Termo de re-
ferência, alega que a empresa firST PoiNT SolUÇÕES EM TEcNoloGia 
da iNforMaÇÃo lTda.
apresentou um atestado sem nenhuma assinatura e depois de diligência 
realizada pelo MPc/Pa, um contrato com menos de um ano de vigência, as-
sinado por pessoa que não teria poderes para tanto, além de evidenciarem 
período inferior a um ano de execução de serviço.
Em suas contrarrazões a empresa firST PoiNT SolUÇÕES EM TEcNolo-
Gia da iNforMaÇÃo lTda. argumenta que a documentação apresentada 
foi robusta e suficiente para comprovar sua habilitação técnica, tendo cum-
prido as exigências do edital e que os recursos apresentados visam apenas 
obstaculizar o andamento do pregão.
ademais, juntou diversas jurisprudências que embasam sua fundamenta-
ção e argumentação.
iii.1.1. –das raZÕes do recUrso da eMPresa deLtaPoiNt 
coNsULtoria e treiNaMeNtos eireLi –
Quanto à alegação de suposta irregularidade na habilitação da empresa 
firST PoiNT SolUÇÕES EM TEcNoloGia da iNforMaÇÃo lTda., tenho 
que as razões
recursais não merecem prosperar.
Com efeito, a própria recorrente em suas alegações afirma que o fato da 
empresa recorrida apresentar apenas um único atestado não se caracteriza 
como uma ilegalidade, apenas geraria uma desconfiança.
com todas as venias, a alegação é de uma irresponsabilidade inaceitável.
a recorrente paralisa um processo licitatório, gerando prejuízos à admi-
nistração Pública, com base nesse tipo de alegação? com fundamento em 
uma desconfiança? Perguntar-se-ia: Desconfiança de quem? Com o quê?
Movimenta a máquina do Poder Judiciário4, para ter o direito de recorrer 
assegurado, para então fundamentar seu recurso em um achismo, numa 
desconfiança sem qualquer fundamento legal.

de acordo com a manifestação do dTiT (Seq. 156 e 157) o atestado apre-
sentado pela empresa recorrida é suficiente para comprovar a qualificação 
técnica exigida pelo edital do certame, na medida em que cumpre com as 
exigências contidas no item 18.2.2 e 18.2.6, ambos do Termo de referên-
cia.
ademais, o próprio Termo de referência, no item 18.2.1 é de uma clareza 
solar quanto à questão, a conferir:
“18.2.1. a coNTraTada deverá comprovar, mediante a apresentação de 
um ou mais atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, que possui experiência na prestação de ser-
viços similares ao objeto desta contratação e com as características abaixo 
descritas:” (grifei).
Vê-se, claramente, que a empresa poderá apresentar um ou mais atesta-
dos, portanto, a recorrida, ao fornecer um atestado cumpriu efetivamente 
com as exigências do edital.
Portanto, não reside qualquer dúvida, muito menos desconfiança quanto 
a comprovação da capacidade técnica da empresa recorrida, restando as 
alegações da empresa recorrente totalmente infundadas, não merecendo 
acolhida.
iii.1.2 – das raZÕes do recUrso da eMPresa Fatto coNsUL-
toria e sisteMas Ltda. –
da mesma forma, quanto à alegação de suposta irregularidade na habilita-
ção da empresa firST PoiNT SolUÇÕES EM TEcNoloGia da iNforMa-
ÇÃo lTda., tenho que as razões recursais não merecem prosperar.
alega a empresa faTTo coNSUlToria E SiSTEMaS lTda. (cNPJ nº 
02.434.797/0001-60), fundamentado no item 18.2.2 do Termo de re-
ferência, que a empresa firST PoiNT SolUÇÕES EM TEcNoloGia da 
iNforMaÇÃo lTda. apresentou um atestado sem nenhuma assinatura e 
depois de diligência realizada pelo MPc/Pa, um contrato com menos de um 
ano de vigência, assinado por pessoa que não teria poderes para tanto, 
além de evidenciarem período inferior a um ano de execução de serviço.
Quanto a esta questão, não assiste razão à recorrente, na medida em que 
o item 18.2.6 do Termo de referência prevê que na hipótese de prestação 
de serviço ocorrido em período inferior há um ano, é necessário a apresen-
tação do respectivo contrato, a conferir:
“18.2.6. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 
contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto 
se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior, quando será 
aceito apenas mediante a apresentação do contrato;” (grifei).
Em atendimento a essa exigência do edital, a empresa anexou o respectivo 
contrato, conforme documento de sequência 96, não restando qualquer 
mácula nesse sentido a justificar o inconformismo da recorrente.
Também não há fundamento, no que diz respeito a alegação de que o 
atestado foi assinado por pessoa que não tinha poderes para tal encargo, 
na medida em que, no próprio caso trazido como referência nas razões re-
cursais foi dirimida a questão (Seq.153), sendo desnecessário a repetição, 
por se tratar das mesmas partes envolvidas e dos mesmos documentos 
sob referência.
o fato é que as alegações são vazias e desprovidas de fundamento.
Portanto, de forma que não se sustentam as alegações das recorrentes 
restando claro seu caráter meramente procrastinatório e com a finalidade 
de tumultuar o bom andamento do pregão em comento.
Nos ensinamentos de carlos ari Sundfeld e Benedicto Pereira Porto Neto, a 
título de ilustração, apontam:
“A licitação tem por finalidade selecionar a proposta mais vantajosa para a 
administração (com aferição da capacidade do ofertante para cumpri-la) e 
garantir igualdade de tratamento aos interessados em disputar os negócios 
que ela pretenda realizar. as normas do procedimento licitatório, portan-
to, estão voltadas à satisfação desses propósitos. o formalismo, é bem 
verdade, faz parte da licitação, e nela tem seu papel. Mas nem por isso a 
licitação pode ser transformada em uma cerimônia, na qual o que importa 
são as fórmulas sagradas, e não a substância da coisa.” (SUNDFELD, Carlos 
ari; PorTo NETo, Benedicto Pereira. licitação para concessão do serviço 
móvel celular. Zênite. ilc nº 49 - março/98. p. 204.).
Mais ainda, na análise da documentação feita pela área técnica, depar-
tamento de Tecnologia da informação e Telecomunicações - dTiT deste 
Parquet (Seq. 156 e 157), respaldada com a expertise, critérios objetivos 
e previamente determinados no instrumento convocatório no que tange a 
habilitação da empresa firST PoiNT SolUÇÕES EM TEcNoloGia da iN-
forMaÇÃo lTda., atestou que atenderam as exigências técnicas e estão 
em consonância com o presente certame.
Logo, na situação concreta não se verifica qualquer ilegalidade ou vício 
de documentação capaz de alterar a decisão do Senhor Pregoeiro, pois, 
como destacado anteriormente, não havendo a configuração de qualquer 
ilegalidade ou desatenção às normas aplicáveis à espécie e aos princípios 
específicos da Licitação.
Em última análise, não merecem acolhimento as teses e alegações trazidas 
à baila pelas recorrentes.
É sim, caso de manutenção da decisão exarada pela Senhora Pregoeira 
(Seq. 158) e consequente desprovimento dos recursos interpostos pela 
empresa dElTaPoiNT coNSUlToria E TrEiNaMENToS EirEli (cNPJ nº 
22.543.675/0001-10) e pela empresa faTTo coNSUlToria E SiSTEMaS 
lTda. (cNPJ nº 02.434.797/0001-60).
iV – coNcLUsÃo –
ante o exposto, com base nos documentos e informações até aqui co-
lacionados, ressalvados os aspectos técnicos, econômicos, financeiros e 
as ponderações de conveniência e oportunidade, próprios do mérito da 
administração, e, portanto, alheios às atribuições desta assessoria, enten-
de-se, ainda, obedecendo aos princípios que norteiam a legalidade, isono-
mia, vinculação ao instrumento convocatório, vantajosidade e julgamento 
objetivo, pelo conhecimento e NÃo ProViMENTo dos recursos formulados 
pela licitante dElTaPoiNT coNSUlToria E TrEiNaMENToS EirEli (cNPJ 
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nº 22.543.675/0001-10) e pela licitante faTTo coNSUlToria E SiSTEMaS 
lTda. (cNPJ nº 02.434.797/0001-60) e, consequentemente, pela manu-
tenção da decisão exarada pela Senhora Pregoeira no âmbito do Pregão 
Eletrônico n.º 12/2021-MPc/Pa.
São estas as considerações que entendo pertinentes sobre o caso, as quais 
submeto à consideração superior.
É o parecer, S.M.J.
Belém/Pa, 19 de janeiro de 2022.
assinado Eletronicamente
daniel Paes ribeiro Júnior
Matrícula nº 200232 aSJUr/MPc/Pa
Protocolo (PaE) nº 2021/247939.
assunto: Pregão Eletrônico n.º 12/2021-MPc/Pa.
objeto: Pregão Eletrônico. recurso administrativo impetrado pela em-
presa deltapoint consultoria e Treinamentos Eireli e pela empresa fat-
to consultoria e Sistemas ltda. contra decisão do Pregoeiro responsável 
que declarou a empresa first Point Soluções em tecnologia da informação 
ltda., como aceita e habilitada para contratação, no Pregão Eletrônico n.º 
12/2021-MPc/Pa – item 2.
decisÃo da aUtoridade coMPeteNte
cuida-se de recursos administrativos, interpostos pelas empresas dElTa-
PoiNT coNSUlToria E TrEiNaMENToS EirEli, cNPJ nº 22.543675/0001-
10 e faTTo coNSUlToria E SiSTEMaS lTda., cNPJ n.º 02.434.797/0001-
60, em face da decisão do Senhor Pregoeiro que declarou a empresa firST 
PoiNT SolUÇÕES EM TEcNoloGia da iNforMaÇÃo lTda, cNPJ n.º 
36.908.652/0001-76 (Seq. 147), aceita e habilitada no Pregão Eletrônico 
nº 012/2021-MPc/Pa, cujo objeto é a contratação de empresa especializa-
da na prestação de serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas 
em regime de fábrica de Software, sem garantia de consumo mínimo, in-
cluindo a análise de requisitos, projeto, codificação, testes, documentação, 
implantação, configuração, treinamento, garantia, e serviço de contagem 
e aferição de pontos de função destinadas ao Ministério Público de contas 
do Estado do Pará – MPc/Pa.
a recorrente dElTaPoiNT coNSUlToria E TrEiNaMENToS EirEli, cNPJ 
nº 22.543675/0001-10 pleiteia a reforma da decisão que habilitou a em-
presa firST PoiNT SolUÇÕES EM TEcNoloGia da iNforMaÇÃo lTda, 
cNPJ n.º 36.908.652/0001-76, sob a alegação, com fundamento no item 
10.13 do Edital, de que a empresa recorrida não teria atendido às exigên-
cias do Edital, notadamente quanto a “Qualificação técnica”, tendo em vista 
que apresentou apenas um único atestado de capacidade técnica, desper-
tando grande desconfiança em relação a sua veracidade, mesmo admitindo 
que não é ilegal (seq. 148).
além disso, alega a primeira recorrente que a empresa declarada ven-
cedora apresentou um atestado de 11.436 Pf e uma oS com vigência 
de 01/05/2020 a 30/04/2021, fato que impediria a demonstração da sua 
capacidade técnica.
Por sua vez, a segunda recorrente, a empresa faTTo coNSUlToria E SiS-
TEMaS lTda., cNPJ n.º 02.434.797/0001-60, com fundamento no item 
18.2.2 do Termo de referência, alega que a empresa firST PoiNT SolU-
ÇÕES EM TEcNoloGia da iNforMaÇÃo lTda, cNPJ n.º 36.908.652/0001-
76 a apresentou um atestado sem nenhuma assinatura e depois de diligên-
cia realizada pelo MPc/Pa, um contrato com menos de um ano de vigência, 
assinado por pessoa que não teria poderes para tanto, além de evidencia-
rem período inferior a um ano de execução de serviço (seq. 149).
a recorrida apresentou contrarrazões à seq. 150/151, na qual argumenta 
e comprova que a documentação apresentada foi robusta e suficiente para 
comprovar sua habilitação técnica no referido pregão eletrônico, conforme 
as exigências do Edital, da jurisprudência do TcU e da lei.
desse modo, acolHo integralmente os fundamentos expostos na mani-
festação jurídica como razões para decidir (seq. 163), ao tempo em que 
coNHEÇo do referido recurso para, no mérito, NEGar-lHE ProViMENTo, 
mantendo in totum a decisão exarada pelo Senhor Pregoeiro no âmbito do 
Pregão Eletrônico n.º 12/2021- MPc/Pa.
ato contínuo, procedo com a aJUdicaÇÃo e HoMoloGaÇÃo do Pregão 
Eletrônico n.º 12/2021-MPc/Pa.
ENcaMiNHE-SE ao dacc para juntada e publicação dos respectivos ter-
mos de adjudicação e homologação, assim como das demais providências 
necessárias à formalização do contrato administrativo com a licitante ven-
cedora do certame.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
assinado eletronicamente
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas, em Exercício

Protocolo: 755078

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 016/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a Portaria n° 199/2021/MPc/Pa, de 31 de agosto de 
2021, que instituiu a comissão Especial de licitação para instauração de 
processo licitatório na modalidade leilão, objetivando o desfazimento de 
01 (um) carro oficial inservível a este MPC/PA;
coNSidEraNdo a necessidade de reorganização das atividades em razão 
de mudança de lotação de servidor;
CONSIDERANDO, ainda, as características do objeto, bem como o perfil 
dos servidores deste MPc/Pa;
rESolVE:
alterar a composição da comissão Especial de licitação instituída pela Por-
taria n° 199/2021/MPc/Pa, de 31 de agosto de 2021, para instauração de 

processo licitatório na modalidade leilão, passando a ser composta pelo 
servidor aKYSoN fErrEira da SilVa, leiloeiro, e pela equipe de apoio 
formada pelos servidores rENÂN cÂNdido oliVEira e aNa roSa BaSSa-
lo criSPiNo, além do servidor carloS alBErTo dE alMEida PaNToJa 
como suplente.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 28 de janeiro de 2022.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 754966

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do Termo aditivo: 1º
Núm. do Contrato: 024/2020-MP/PA.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa alYSSoN ViNi-
ciUS MEllo SloNGo.
objeto dp contrato: locação de imóvel para funcionamento da sede da 
Promotoria de Justiça da comarca de Breu Branco/Pa.
Justificativa do Aditamento: Alteração do item 5.14. da Cláusula Quinta do 
contrato e reajuste de valor.
data de assinatura: 28/01/2022.
Valor Mensal reajustado: r$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).
Valor anual reajustado: r$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-36. fonte: 0101. fonte: 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 754983

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do re-
sultado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras 
e habilitação do Pregão Eletrônico nº. 083/2021-MP/Pa, empreitada por 
preço global, no tipo menor preço, que tem como objeto, aquisição de 
detectores de metais portáteis.
41.278.336/0001-06 - BZ coMErcio E SErVicoS EirEli – ToTal 
r$19.008,00:
item 01 – Valor Total: r$ 19.008,00
Valor Total do certame: r$ 19.008,00
Belém (Pa), 28 de janeiro de 2022
angelo Nazareno costa Barbosa
Pregoeiro MPE/Pa

Protocolo: 754783
resULtado de LicitaÇÃo ParciaL
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do resul-
tado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e ha-
bilitação do Pregão Eletrônico nº. 029/2021-mp/pa, empreitada por preço 
global por lote, no tipo menor preço, que tem como objeto a contratação 
de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de limpeza e 
conservação- À vista da habilitação, foram declaradas vencedoras as em-
presas com o seguinte valor:
04.365.758/0001-84 - PriME coNSTrUcoES E SErVicoS EirEli- ToTal 
r$ 48.152,04
iTEM 09 – Valor Total .... r$ 48.152,04
11.619.685/0001-75 - SErVlidEr - SErVicoS dE liMPEZa E coNSErVa-
cao EirEli- ToTal r$ 123.194,28
iTEM 05 – Valor Total .... r$ 43.580,52
iTEM 06 – Valor Total .... r$ 79.613,76
19.234.161/0001-78 - officE coMErcio E SErVicoS EirEli- ToTal r$ 
47.599,92
iTEM 10 – Valor Total r$ 47.599,92
Valor Parcial do certame: r$ 218.946,24
Belém (Pa), 26 de janeiro de 2022
rafael rodrigues de Souza
Pregoeiro

Protocolo: 755010

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 083/2021-MP/Pa
oBJeto: aQUisiÇao de detectores de Metais PortÁteis.
terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 137/2021-SGJ-Ta que ensejou 
o Pregão Eletrônico nº. 083/2021-MP/Pa, com critério de julgamento me-
nor preço por item, e, considerando as conclusões do parecer nº 20/2022-
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AJ, expedido pela Analista Jurídica, ratifico a Decisão fundamentada apre-
sentada pelo Pregoeiro designado pela Portaria nº. 4228/2021-MP/PGJ de 
25/11/2021, julgo improcedente o recurso interposto pela empresa dE-
TEcSUl iNdÚSTria ElETrÔNica lTda – cNPJ nº 11.192.771/0001-44 e, 
adJUdico e HoMoloGo o resultado do item 01 do certame mencionado 
em favor da empresa abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
41.278.336/0001-06 - BZ coMErcio E SErVicoS EirEli - ToTal: r$ 
19.008,00:
item 1 – Valor Total ...r$ 19.008,00
Valor Total do certame: r$ 19.008,00
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa, 28 de janeiro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 755012

.

.

oUtras MatÉrias
.

resUMo da Portaria Nº 002/2022 – MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU – BeL
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do 1º ProMoTor 
dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, HaBiTaÇÃo E 
UrBaNiSMo dE BElÉM, no uso de suas atribuições institucionais e com 
arrimo nos artigos 127 e 129, inciso iii, da constituição federal, art. 27, 
parágrafo único, inciso iV, da lei nº. 8.625/93, da lei complementar Es-
tadual nº 057/06 e art.3º, caput, e art.7º, da resolução cNMP nº 174 
de 04 de julho de 2017, e art.7º, caput, e art.11, da resolução nº 007 
de 06 de junho de 2019, do colégio de Procuradores de Justiça-MP/Pa, e 
demais disposições aplicáveis, rESolVE tornar pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 001244-125/2021-MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU-bel, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Meio ambiente, 
Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Polo ativo/reclamante: Secretaria de Estado de meio ambiente e Susten-
tabilidade - SEMaS
Polo Passivo/reclamado: Empresa a.l.S Silva ME. avenida Brasil, nº 10 a 
bairro cabanagem
data da instauração: 24.01.2022
objeto da investigação: possível prática de crime ambiental dentro do 
condomínio ilha Porchat, sito av. augusto Montenegro, 7200 - coqueiro, 
Belém - Pa, cE 66823-010.
BENEdiTo WilSoN corrÊa dE Sá: Promotor de Justiça

Protocolo: 754850
resUMo da Portaria Nº 004/2022 – MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU – BeL
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do 1º ProMoTor 
dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, HaBiTaÇÃo E 
UrBaNiSMo dE BElÉM, no uso de suas atribuições institucionais e com 
arrimo nos artigos 127 e 129, inciso iii, da constituição federal, art. 27, 
parágrafo único, inciso iV, da lei nº. 8.625/93, da lei complementar Es-
tadual nº 057/06 e art.3º, caput, e art.7º, da resolução cNMP nº 174 
de 04 de julho de 2017, e art.7º, caput, e art.11, da resolução nº 007 
de 06 de junho de 2019, do colégio de Procuradores de Justiça-MP/Pa, e 
demais disposições aplicáveis, rESolVE tornar pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000057-113/2021-MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU-bel, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Meio ambiente, 
Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Polo Passivo/reclamado: r2 TUdo dE coNVENiÊNcia lTda e PoSTo dE 
coMBUSTÍVEl SHEll aGUilEra, localizados na av. almirante Barroso, es-
quina com a av. dalva, n.º 5501, castanheira, Belém/Pa.
data da instauração: 25.01.2022
objeto da investigação: Segundo consta no local é permitida a permanên-
cia de veículos com som de altíssima potência, iniciando concentração que 
vão desde a tarde até manhã do dia seguinte, com venda de bebidas alco-
ólicas com aglomerações, que ocorrem em sábados, domingos e feriados.
BENEdiTo WilSoN corrÊa dE Sá: Promotor de Justiça

Protocolo: 754856
resUMo da Portaria Nº 006/2022 – MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU – BeL
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do 1º ProMoTor 
dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, HaBiTaÇÃo E 
UrBaNiSMo dE BElÉM, no uso de suas atribuições institucionais e com 
arrimo nos artigos 127 e 129, inciso iii, da constituição federal, art. 27, 
parágrafo único, inciso iV, da lei nº. 8.625/93, da lei complementar Es-
tadual nº 057/06 e art.3º, caput, e art.7º, da resolução cNMP nº 174 
de 04 de julho de 2017, e art.7º, caput, e art.11, da resolução nº 007 
de 06 de junho de 2019, do colégio de Procuradores de Justiça-MP/Pa, e 
demais disposições aplicáveis, rESolVE tornar pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000066-113/2021-MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU-bel, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Meio ambiente, 
Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Polo Passivo/reclamado: Secretaria Municipal de Meio ambiente - Semma/
PMB
data da instauração: 25.01.2022
objeto da investigação: necessidade de poda de árvore, sito av. alcindo 
cacela, n°. 1618, entre Governador José Malcher e Magalhães Barata, Na-
zaré, Belém/Pa, a qual estaria na iminência de cair, em comprometimento 
às fiações públicas e obstruindo a passagem de moradores da área.
BENEdiTo WilSoN corrÊa dE Sá: Promotor de Justiça

Protocolo: 754868

resUMo da Portaria Nº 005/2022 – MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU – BeL
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do 1º ProMoTor 
dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, HaBiTaÇÃo E 
UrBaNiSMo dE BElÉM, no uso de suas atribuições institucionais e com 
arrimo nos artigos 127 e 129, inciso iii, da constituição federal, art. 27, 
parágrafo único, inciso iV, da lei nº. 8.625/93, da lei complementar Es-
tadual nº 057/06 e art.3º, caput, e art.7º, da resolução cNMP nº 174 
de 04 de julho de 2017, e art.7º, caput, e art.11, da resolução nº 007 
de 06 de junho de 2019, do colégio de Procuradores de Justiça-MP/Pa, e 
demais disposições aplicáveis, rESolVE tornar pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000061-113/2021-MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU-bel, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Meio ambiente, 
Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Polo Passivo/reclamado: Secretaria Municipal de Saneamento – SESaN/
PMB
data da instauração: 25.01.2022
objeto da investigação: Segundo informações a via pública não possui as-
falto, nem contêineres de lixo, coleta de lixo domiciliar, retirada de entulho, 
tapa-burraco, abertura de valas e outros.
BENEdiTo WilSoN corrÊa dE Sá: Promotor de Justiça

Protocolo: 754864
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da Promoção de Arquivamento
ref.: inquérito civil 000900-940/2018
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e Tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, em cumprimento ao que deter-
mina o § 1º do artigo 10, da resolução 023/2007-cNMP, torna pública a 
Promoção de arquivamento do iNQUÉriTo ciVil 000900-940/2018, cuja 
cópia integral do respectivo despacho se encontra à disposição na Promo-
toria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. 
Transamazônica – agrópolis do iNcra, cEP. 68.502-290 – Marabá – Pará 
– fone/fax: (94) 3312-9900.
Portaria Instauradora n˚ 042/2020-11PJMAB
objeto: apurar suposto exercício irregular da função pública por servidor 
ocupante de cargo de direção da SEMAS, unidade Marabá, os quais confi-
gurariam, em tese, atos de improbidade administrativa
Envolvidos: alaN SaNToS fErrEira
Motivação do arquivamento: ausência de fundamento para propositura de 
ação civil Pública (art. 10 da resolução 023/2007-cNMP)
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 754878
resUMo da Portaria Nº 007/2022 – MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU – BeL
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do 1º ProMoTor 
dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, HaBiTaÇÃo E 
UrBaNiSMo dE BElÉM, no uso de suas atribuições institucionais e com 
arrimo nos artigos 127 e 129, inciso iii, da constituição federal, art. 27, 
parágrafo único, inciso iV, da lei nº. 8.625/93, da lei complementar Es-
tadual nº 057/06 e art.3º, caput, e art.7º, da resolução cNMP nº 174 
de 04 de julho de 2017, e art.7º, caput, e art.11, da resolução nº 007 
de 06 de junho de 2019, do colégio de Procuradores de Justiça-MP/Pa, 
e demais disposições aplicáveis, rESolVE tornar pública a conversão do 
Procedimento Preparatório nº 046499-003/2020-MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU-bel 
em inquérito civil, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça 
de Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, 
sito na rua Ângelo custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade 
de Belém do Pará.
Polo Passivo/reclamado: Em apuração
data da conversão: 23/11/2021
Objeto da Investigação: apuração de suposto ilícito específico sobre o bem 
imóvel situado na Passagem Valdir acasalasse Nunes nº 126, esquina com 
a Travessa Timbó no bairro do Marco, Belém/Pa, em que se relata que o 
referido imóvel funciona uma oficina clandestina que gera poluição sonora 
com início ás 05 da manhã, por meio “marteladas”.
BENEdiTo WilSoN corrÊa dE Sá: Promotor de Justiça

Protocolo: 754980
resUMo da Portaria Nº 008/2022 – MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU – BeL
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do 1º ProMoTor 
dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, HaBiTaÇÃo E 
UrBaNiSMo dE BElÉM, no uso de suas atribuições institucionais e com 
arrimo nos artigos 127 e 129, inciso iii, da constituição federal, art. 27, 
parágrafo único, inciso iV, da lei nº. 8.625/93, da lei complementar Es-
tadual nº 057/06 e art.3º, caput, e art.7º, da resolução cNMP nº 174 
de 04 de julho de 2017, e art.7º, caput, e art.11, da resolução nº 007 
de 06 de junho de 2019, do colégio de Procuradores de Justiça-MP/Pa, e 
demais disposições aplicáveis, rESolVE tornar pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000058-113/2021-MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU-bel, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Meio ambiente, 
Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Polo Passivo/reclamado: “Sucataria da lora e Zezinho Sonho Meu”, situada 
na av. 14 de abril, esquina com fernando Guilhon, bairro da cremação, 
Belém/Pa.
data da instauração: 21.01.2022
objeto da investigação: o estabelecimento estaria provocando poluição 
sonora com marretadas e lixadeira, além de poluição atmosférica por conta 
de liberação de poeira de ferro ocasionada pelos cortes de material.
BENEdiTo WilSoN corrÊa dE Sá: Promotor de Justiça

Protocolo: 754982
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eXtrato Para PUBLicaÇÃo
a Promotora de Justiça titular do 3º cargo da Promotoria de Justiça da 
Infância e Juventude de Ananindeua, com fundamento no art. 54, VI e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução nº 
023/2007 do cNMP de 17/09/2006, torna pública a instauração do Pro-
cedimento Administrativo abaixo listado, que se encontra em trâmite na 
Promotoria de Justiça de ananindeua, com sede na rodovia Br 316, Km 
08, s/n, centro, ananindeua, Pará.
PorTaria N.001/2022-MP/3ªPJiJ
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo N.º 000660-450/2021
oBJETo: Garantir acompanhamento psicossocial para a criança M.E.N.N.
lÉa criSTiNa MoUZiNHo da rocHa - Promotora de Justiça

Protocolo: 754977
eXtrato Para PUBLicaÇÃo
a Promotora de Justiça titular do 3º cargo da Promotoria de Justiça da 
Infância e Juventude de Ananindeua, com fundamento no art. 54, VI e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução nº 
023/2007 do cNMP de 17/09/2006, torna pública a instauração do Pro-
cedimento Administrativo abaixo listado, que se encontra em trâmite na 
Promotoria de Justiça de ananindeua, com sede na rodovia Br 316, Km 
08, s/n, centro, ananindeua, Pará.
PorTaria N.001/2022-MP/3ªPJiJ
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo N.º 000677-450/2021
oBJETo: Garantir acompanhamento psicossocial para a criança K.a.B.c.
lÉa criSTiNa MoUZiNHo da rocHa - Promotora de Justiça

Protocolo: 754978
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n.º 002/2022/3ªPJ criminal de Marabá
a 3ª Promotora de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo n° 000234-930/2022 que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. 
c/ rod. Transamazônica - agrópolis do iNcra, cEP 68.502-290 - Marabá - 
Pará – fone (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
PorTaria Nº 002/2022/3ªPJ criminal de Marabá
Envolvido: delegacia de Polícia Especializada no atendimento à Mulher - 
dEaM.
assunto: acompanhar as visitas periódicas à delegacia Especializada de 
atendimento à Mulher – dEaM.
francisca Paula Morais da Gama - Promotora de Justiça.

Protocolo: 754911
resUMo da Portaria N. 004/2022- MP/PJNt
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE NoVa TiMBoTEUa torna pública a ins-
tauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria.
instauração de Procedimento administrativo para acompanhar as políticas 
públicas relacionadas ao escorreito funcionamento da Escola Municipal Pro-
fessora Maria luiza amaral, no Município de Nova Timboteua/Pa
Nova Timboteua/Pa, 26 de janeiro de 2022.
PaTricia PiMENTEl raBElo aNdradE
Promotora de Justiça

Protocolo: 754921
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da Promoção de Arquivamento
ref.: inquérito civil 000165-940/2016
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e Tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, em cumprimento ao que deter-
mina o § 1º do artigo 10, da resolução 023/20047-cNMP, torna pública a 
Promoção de arquivamento do iNQUÉriTo ciVil 000165-940/2016, cuja 
cópia integral do respectivo despacho se encontra à disposição na Promo-
toria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. 
Transamazônica – agrópolis do iNcra, cEP. 68.502-290 – Marabá – Pará 
– fone/fax: (94) 3312-9900.
Portaria n˚ 056/2016-11PJMAB
objeto: apurar possível prática de improbidade administrativa referente 
ao Termo de Permissão de Uso de Bem Público relativos ao imóvel onde se 
localizava o Bar Voo liVrE.
Envolvidos: MUNicÍPio dE MaraBá - PrEfEiTUra MUNiciPal
QUioSQUE Voo liVrE
Motivação do arquivamento: ausência de fundamento para propositura de 
ação civil Pública (art. 10 da resolução 023/2007-cNMP)
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 754904
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n.º 001/2022/3ªPJ criminal de Marabá
a 3ª Promotora de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo n° 000232-930/2022 que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. 
c/ rod. Transamazônica - agrópolis do iNcra, cEP 68.502-290 - Marabá - 
Pará – fone (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
PorTaria Nº 001/2022/3ªPJ criminal de Marabá
Envolvido: centro de Triagem Masculino de Marabá – cTMM.
assunto: acompanhar as visitas periódicas ao estabelecimento penal cen-
tro de Triagem Masculina de Marabá – cTMM.
francisca Paula Morais da Gama - Promotora de Justiça.

Protocolo: 754895

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n.º 003/2022/3ªPJ criminal de Marabá
a 3ª Promotora de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo n° 001261-601/2021 que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. 
c/ rod. Transamazônica - agrópolis do iNcra, cEP 68.502-290 - Marabá - 
Pará – fone (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
PorTaria Nº 003/2022/3ªPJ criminal de Marabá
Envolvido: Município de Marabá.
assunto: acompanhar adequações sobre veículos que se encontram no 
pátio e cela da depol de Bom Jesus do Tocantins.

Protocolo: 754898
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 059/2020-MP/11PJMaB (retiFicaÇÃo)
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e Tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, com fundamento na rESolUÇÃo 
Nº 23/2007-cNMP, rESolUÇÃo 174/2017-cNMP bem como da resolução 
nº 007/2019- cPJ (MPPa), considerando que o objeto do procedimento 
registrado sob o número único 000041-940/2019 se amolda a classifica-
ção taxonômica diversa daquela originalmente indicada torna pública a 
RETIFICAÇÃO da Portaria 059/2020-MP/11PJMAB, a fim de que onde se 
lê “iNQUÉriTo ciVil”, leia-se “ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo”, sem 
prejuízo das demais informações lançadas, permanecendo os autos à dis-
posição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/
nº, Esq. c/ rod. Transamazônica – agrópolis do iNcra, cEP. 68.502-290 
– Marabá – Pará – fone/fax: (94) 3312-9900.
Portaria retiFicada: Portaria 059/2020-MP/11PJMaB
objeto: apurar indícios de possível ato de improbidade administrativa re-
lativos ao não atendimento às leis que regulamentam a destinação de “be-
nefícios eventuais” destinados a atender as necessidades de famílias em 
situação de vulnerabilidade social
Envolvidos: MUNicÍPio dE NoVa iPiXUNa - PrEfEiTUra MUNiciPal
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 754890
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 004/2022-MPPa/9ºPJ/stM
a 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de direitos constitucionais e Pro-
bidade administrativa, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo 
subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto no 
art. 4º, § 1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional do Ministério 
Público, e art. 8º, § 5º e 6º, da resolução nº 007/2019-cPJ, vem por meio 
deste edital, cientificar o interessado “ANÔNIMO” e a todos quantos pos-
sam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso 
ao conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, 
acerca do arQUiVaMENTo da Notícia de fato SiMP nº 002233-031/2021.
Santarém-Pa, 26 de janeiro de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém

Protocolo: 754887
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 002/2022-MP/12JMaB
a 12ª Promotora de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo n° 000039-940/2022, que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. 
c/ rod. Transamazônica - agrópolis do iNcra, cEP 68.502-290 - Marabá - 
Pará – fone (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
PorTaria Nº 002/2022-MP/12PJMaB
Envolvido: MUNicÍPio dE cUrioNÓPoliS/Pa.
assunto: instaura Procedimento administrativo para acompanhar a situ-
ação referente ao cumprimento do art. 14, da lei nº 11.947/2009, pelo 
Município de curionópolis/Pa nos anos de 2021 e 2022.
Mariana Sousa cavaleiro de Macêdo dantas
Promotora de Justiça
Titular da12ª Promotoria de Justiça de Marabá

Protocolo: 754988
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da Promoção de Arquivamento
ref.: inquérito civil 000026-012/2016
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e Tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, em cumprimento ao que deter-
mina o § 1º do artigo 10, da resolução 023/20047-cNMP, torna pública a 
Promoção de arquivamento do iNQUÉriTo ciVil 000026-012/2016, cuja 
cópia integral do respectivo despacho se encontra à disposição na Promo-
toria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. 
Transamazônica – agrópolis do iNcra, cEP. 68.502-290 – Marabá – Pará 
– fone/fax: (94) 3312-9900.
Portaria n˚ 017/2013-PAP
objeto: apurar indícios de prática de ato de improbidade administrativa 
na utilização indevida da estrutura e equipamentos do centro de Perícias 
Científicas Renato Chaves em Marabá/PA..
Envolvidos: cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES” - cP-
crc
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Motivação do arquivamento: ausência de fundamento para propositura de 
ação civil Pública (art. 10 da resolução 023/2007-cNMP)
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 754984
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 004/2021-MP/12JMaB
a 12ª Promotora de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo n° 000322-940/2020, que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. 
c/ rod. Transamazônica - agrópolis do iNcra, cEP 68.502-290 - Marabá - 
Pará – fone (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
PorTaria Nº 004/2021-MP/12PJMaB
Envolvido: oNG GloBal WiTNESS, representantes da fazenda Santa Te-
reza.
Assunto: Acompanhar denúncia de conflitos fundiários e crimes ambientais 
referentes à fazenda Santa Tereza, situada na zona rural do município de 
Marabá/Pa, objeto da acP Nº 0802823-96.2019.8.14.0028.
SaMUEl fUrTado SoBral
Promotor de Justiça

Protocolo: 754986
NotiFicaÇÃo Via editaL Nº 037/2022
(ref.: Notícia de fato nº 000195-138/2021)
ao Sr. rEclaMaNTE aNÔNiMo
Venho por meio deste NoTificar o aNÔNiMo, ora reclamante, em re-
ferência a Notícia de fato nº 000195-138/2021, que o referido procedi-
mento será arquivado, consoante disposto no art. 8º, iii, da resolução 
07/2019-cPJMPPa.
outrossim, informo que Vossa Senhoria poderá apresentar recurso, no pra-
zo de 10 (dez dias), a contar do recebimento deste, devendo o referido 
recurso ser apresentado neste órgão arquivante.
São domingos do araguaia/Pa, 25 de janeiro de 2022
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 754993
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 002/2022-MP/11PJMaB
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e Tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 1º, 
incisos iV e Viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, 
incisos iV, a, b e Viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iV, V e Vi, e 27 da lei 
8.625/1993 – loNMP, artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei complementar 
nº 057/06 – loMPPa, rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019- 
cPJ, torna público o aditamento ao conteúdo da Portaria 060/2015-MP/11P-
JMaB, a qual instaurou o iNQUÉriTo ciVil 000245-940/2015 que se en-
contra à disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua 
das flores, s/nº, Esq. c/ rod. Transamazônica – agrópolis do iNcra, cEP. 
68.502-290 – Marabá – Pará – fone/fax: (94) 3312-9900, o qual passa a 
tramitar nos termos abaixo.
Portaria n˚ 002/2022-MP/11PJMAB
objeto: apurar ato de improbidade administrativa consistente em dano 
ao erário, através de pagamento irregular de diárias no âmbito da Supe-
rintendência de desenvolvimento Urbano de Marabá – SdU, nos anos de 
2010 a 2012
e, e
Envolvidos: rEGiValdo oliVEira dE carValHo,
MiGUEl GoMES filHo
JoÃo HENriQUE dUTra JUNior
Elodi MacHado da SilVa
faBrÍcio MicloS lEÃo
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 754995
eXtrato Para PUBLicaÇÃo
a Promotora de Justiça titular do 3º cargo da Promotoria de Justiça da 
Infância e Juventude de Ananindeua, com fundamento no art. 54, VI e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução nº 
023/2007 do cNMP de 17/09/2006, torna pública a instauração do Pro-
cedimento Administrativo abaixo listado, que se encontra em trâmite na 
Promotoria de Justiça de ananindeua, com sede na rodovia Br 316, Km 
08, s/n, centro, ananindeua, Pará.
PorTaria N.003/2022-MP/3ªPJiJ
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo N.º 000684-450/2021
oBJETo: Garantir acompanhamento psicossocial para a criança W.G.f.J.
lÉa criSTiNa MoUZiNHo da rocHa - Promotora de Justiça

Protocolo: 755015
eXtrato da Portaria N.º 01/2022/4ª PJcrim de Marabá
a 4ª ProMoToria dE JUSTiÇa da EXEcUÇÃo PENal E coNTrolE EXTEr-
No da aTiVidadE Policial da coMarca dE MaraBá torna pública a ins-
tauração do presente Procedimento administrativo n° 000142-930/2022, o 
qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na 
rua das flores, s/nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
PorTaria N.º 01/2022/4ª PJ de Marabá

instauração de Procedimento administrativo para planejar, preparar, acom-
panhar e realizar diligências necessárias referente ao processo de inspeção 
ao Sistema Prisional de Marabá vinculado à Promotoria de Execução Penal 
de Marabá, no ano de 2022.
Marabá/Pa, 19 de janeiro de 2022
daNiElla Maria doS SaNToS diaS
Promotora de Justiça

Protocolo: 755011
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 003/2021/MP/PJc
o promotor de Justiça de chaves-Pa, com fundamento no art. 54. Vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração de inquérito civil 
nº 01/2021/MP/PJc que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça 
de chaves-Pa, situada na avenida independência, nº 07, bairro centro, 
chaves-Pará-fone (96)3696-1320.
PorTaria Nº 003/2021/MP/PJc
investigado: Município de chaves-Pa e J. S. coMÉrcio VarEJiSTa dE 
coMBUSTÍVEiS EirEli.
assunto: investigar possíveis irregularidades em processo de dispensa 
licitação formalizado entre o Município de chaves-Pa e a empresa J. S. 
coMÉrcio VarEJiSTa dE coMBUSTÍVEiS EirEli, para aquisição de com-
bustíveis e lubrificantes para atender à Prefeitura Municipal de Chaves-PA.
Mário césar Nabantino arrais Braúna – Promotor de Justiça

Protocolo: 755007
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 002/2021/MP/PJc
o promotor de Justiça de chaves-Pa, com fundamento no art. 54. Vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 
23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração de Procedimento ad-
ministratrivo Preliminar nº 002/2021/MP/PJc que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de chaves-Pa, situada na avenida independência, 
nº 07, bairro centro, chaves-Pará-fone (96)3696-1320.
PorTaria Nº 002/2021/MP/PJc
investigado: delegacia de Polícia civil do Município de chaves-Pa
Assunto: Acompanhar a fiscalização de políticas públicas necessárias para 
o desenvolvimento da delegacia de Polícia civil de chaves-Pa.
Mário césar Nabantino arrais Braúna – Promotor de Justiça

Protocolo: 755005
eXtrato da Portaria N.º 02/2022/9ª PJ de Marabá
a 9ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna públi-
ca a instauração do presente Procedimento administrativo nº 000254-
950/2021, o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justi-
ça, situada na rua das flores, s/nº, Bairro agrópoles do incra, Marabá-Pa.
PorTaria N.º 02/2022/9ªPJMaB
oriGEM: NoTÍcia dE faTo n.º 000254-950/2021
instauração de Procedimento administrativo para acompanhar a aplicação 
de medidas protetivas ao infante iTalo GaBriEl froS doS SaNToS.
Marabá/Pa, 18 de janeiro de 2022.
alEXSSaNdra MUNiZ MardEGaN
Promotora de Justiça
Titular da 9ª PJ da Infância e Juventude de Marabá

Protocolo: 755001
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 001/2021/MP/PJc
o promotor de Justiça de chaves-Pa, com fundamento no art. 54. Vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 
23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração de Procedimento ad-
ministratrivo Preliminar nº 001/2021/MP/PJc que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de chaves-Pa, situada na avenida independência, 
nº 07, bairro centro, chaves-Pará-fone (96)3696-1320.
PorTaria Nº 001/2021/MP/PJc
investigado: Município de chaves-Pa
Assunto: Monitorar, acompanhar e fiscalizar o cumprimento do plano de 
vacinação contra o coronavírus no Município de chaves-Pa.
Mário césar Nabantino arrais Braúna – Promotor de Justiça

Protocolo: 755003
eXtrato de terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada
Núm. do T.E.D.: 001/2022-MP/PA
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Polícia Militar do Estado 
do Pará
objeto: cooperação mútua entre os partícipes para o fortalecimento e in-
tensificação de ações de segurança pública e policiamento ostensivo, me-
diante o reaparelhamento da Polícia Militar, com o intuito de sustentação 
dos direitos individuais, coletivos e difusos, notadamente quando à sua 
integração ao sistema de segurança institucional do Ministério Público do 
Estado do Pará essencial ao desempenho de suas atividades institucionais 
em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses so-
ciais individuais indisponíveis.
data de assinatura: 28/01/2022.
Vigência do aditamento: 30/01/2022 a 30/01/2023.
Valor: r$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais)
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760. Elemento de 
despesa: 3390-30. Elemento de despesa:4490-52 fonte: 0301.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 755021
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
secretaria MUNiciPaL de saÚde

HoMoLoGaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico srP 073/2021

A Secretaria municipal de Saúde de Altamira, torna público a Homologa-
ção do processo licitatório acima citado, objeto: registro de preço para futura 
e eventual contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para forneci-
mento de material lúdico e pedagógico, material esportivo e material para 
jardinagem e horta, para atender a Secretaria Municipal de Saúde / fundo 
Municipal de Saúde - FMS, especificamente aquelas desenvolvidas no Centro 
de atenção Psicossocial - caPS i e ii. Empresa: MooVE ESPorTES lTda, 
cNPJ 14.580.787/0001-12; valor global de r$: 12.426,00.

tatiaNa de soUZa NasciMeNto GaLVÃo
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo: 755046
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aVisos de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 2/2022-011101 
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Breves, comunica que no dia 16/02/2022, às 09:00 hs (horário local), no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Breves, sito a Praça 03 de outubro, nº 01, 
centro - Breves - Pará, realizará licitação na Modalidade Tomada de Preço, 
objetiva a contratação de Empresa Especializada Na Execução dos Serviços 
de reforma da Emef Professora Emerentina Moreira, Bairro centro, Município 
de Breves - Pa. o Edital encontra-se à disposição dos interessados no ende-
reço acima, no horário local de 08:00h as 14:00h. No Portal do TcM - GEoo-
BraS, Transparência Municipal pelo sítio eletrônico: https://breves.pa.gov.br. 
e no e-mail: cplbreves2021@gmail.com. aldenira sarges e souza - Presi-
dente da cPL Breves.

toMada de PreÇo Nº 2/2022-011201
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Breves, comunica que no dia 17/02/2022, às 09:00 hs (horário local), no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Breves, sito a Praça 03 de outubro, nº 01, 
centro - Breves - Pará, realizará licitação na Modalidade Tomada de Preço, 
objetiva a contratação de Empresa Especializada Na Execução dos Serviços 
de reforma da Emef raimundo Pinheiro, Bairro Parque industrial, Município 
de Breves - Pa. o Edital encontra-se à disposição dos interessados no ende-
reço acima, no horário local de 08:00h as 14:00h. No Portal do TcM - GEoo-
BraS, Transparência Municipal pelo sítio eletrônico: https://breves.pa.gov.br. 
e no e-mail: cplbreves2021@gmail.com. aldenira sarges e souza - Presi-
dente da cPL Breves

Protocolo: 755050
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 004/2022-PMc 
objeto: registro de Preço Para futura e Eventual aquisição de água Mineral 
em Garrafão Para 20l e em recipiente com capacidade Para 300ml, Para 
Atender Toda A Rede Pública Municipal de Cametá, conforme especificações 
e definições mínimas constantes no Termo de Referência, Anexo I. O edital 
completo está à disposição dos interessados nos sites www.prefeituradeca-
meta.pa.gov.br;www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de licitações do 
site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 11 de fevereiro de 2022 às 
09h00min (horário de Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@gmail.
com. Victor correa cassiano - Prefeito.

Protocolo: 755051

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2022- PMc - srP
objeto: registro de Preço Para Eventual aquisição de Material Técnico Hospita-
lar, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Sessão Pública: 
10/02/2022 às 09h, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecom-
praspublicas.com.br. informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com/pre-
goeiracapanema@gmail.com. Laise Martins Leal - Pregoeira.

Protocolo: 755053
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrioNÓPoLis
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo

eXtrato da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 01/2022
a PrESidENTE da coMiSSÃo dE liciTaÇÃo do MUNicÍPio dE cUrio-
NÓPoliS, aTraVÉS da SEcrETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo, EM 
cUMPriMENTo da raTificaÇÃo ProcEdida PElo GESTor da SEcrETa-
ria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo, faZ PUBlicar o EXTraTo rESUMi-
do do ProcESSo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo a SEGUir:oBJETo: 
coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS TÉcNicoS dE aSSESSoria E coNSUlToria adMiNiSTraTiVa 
Na árEa dE GESTÃo dE PolÍTicaS PÚBlicaS, PlaNEJaMENTo, liciTaÇÃo, 
coMPraS, TraNSParÊNcia, iNclUiNdo TrEiNaMENTo dE SErVidorES 
E adEQUaÇÃo E iMPlEMENTaÇÃo dE NoVoS flUXoS, aTENdENdo aS 
NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE cUrioNÓPoliS-Pa E To-
daS SUaS UNidadES adMiNiSTraTiVaS-faVorEcida: WH aSSESSoria E 
coNSUlToria lTda-Valor: r$276.000,00 (dUZENToS E SETENTa E SEiS 
Mil rEaiS)-fUNdaMENTaÇÃo lEGal: arT. 25, iNciSo ii, c/c o arT. 13, 
iNciSo iii da lEi Nº 8.666/93 E SUaS alTEraÇÕES-dEclaraÇÃo dE iNE-
XiGiBilidadE: EMiTida PEla PrESidENTE da coMiSSÃo dE liciTaÇÃo 
E raTificada PElo Sr. roGÉrio SErElli MacEdo, Na QUalidadE dE 
ordENador dE dESPESaS-cUrioNÓPoliS-Pa, 21 dE JaNEiro dE 2022- 
eLiZaBetH Mª. s. V. BoteLHo da siLVa-coMissÃo de LicitaÇÃo
-PresideNte.

 eXtrato do coNtrato Nº 20220030
oriGeM: iNEXiGiBilidadE Nº 01/2022-PMc-coNTraTaNTE: SEcrETaria 
MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo-coNTraTada: WH aSSESSoria E coN-
SUlToria lTda - oBJETo: coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica ESPEcia-
liZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS TÉcNicoS dE aSSESSoria E coN-
SUlToria adMiNiSTraTiVa Na árEa dE GESTÃo dE PolÍTicaS PÚBlicaS, 
PlaNEJaMENTo, liciTaÇÃo, coMPraS, TraNSParÊNcia, iNclUiNdo TrEi-
NaMENTo dE SErVidorES E adEQUaÇÃo E iMPlEMENTaÇÃo dE NoVoS 
flUXoS, aTENdENdo aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
cUrioNÓPoliS - Pa E TodaS SUaS UNidadES adMiNiSTraTiVaS-Valor 
ToTal: r$ 276.000,00 (dUZENToS E SETENTa E SEiS Mil rEaiS)-ViGÊN-
cia: 21 dE JaNEiro dE 2022 a 31 dE dEZEMBro dE 2022 - daTa da aSSi-
NaTUra: 21 dE JaNEiro dE 2022.

Protocolo: 754959

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrioNÓPoLis
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo

eXtrato da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 02/2022
a PrESidENTE da coMiSSÃo dE liciTaÇÃo do MUNicÍPio dE cUrio-
NÓPoliS, aTraVÉS da SEcrETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo, EM 
cUMPriMENTo da raTificaÇÃo ProcEdida PElo GESTor da SEcrETaria 
MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo, faZ PUBlicar o EXTraTo rESUMido do 
ProcESSo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo a SEGUir:oBJETo: coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa dE NoTÓria ESPEcialiZaÇÃo E NaTUrEZa SiNGUlar 
QUE ProMoVErá TrEiNaMENTo E aPErfEiÇoaMENTo dE SErVidorES aTra-
VÉS dE ParTiciPaÇÃo No 17º coNGrESSo BraSilEiro dE PrEGoEiroS, 
No PErÍodo dE 29 dE MarÇo a 01 dE aBril dE 2022-faVorEcido: iNS-
TiTUTo NEGocioS PUBlicoS do BraSil - ESTUdoS E PESQUiSaS-Valor: 
r$53.300,00 (ciNQUENTa E TrÊS Mil, TrEZENToS rEaiS)-fUNdaMEN-
TaÇÃo lEGal: arT. 25, iNciSo ii, c/c o arT. 13, iNciSo iii da lEi Nº 
8.666/93 E SUaS alTEraÇÕES- dEclaraÇÃo dE iNEXiGiBilidadE: EMi-
Tida PElo PrESidENTE da coMiSSÃo dE liciTaÇÃo E raTificada PElo 
Sr. roGErio SErElli MacEdo, Na QUalidadE dE ordENador dE dESPE-
SaS- cUrioNÓPoliS - Pa, 21 dE JaNEiro dE 2022- eLiZaBetH Mª. s. V. 
BoteLHo da siLVa-coMissÃo de LicitaÇÃo-PresideNte.

eXtrato do coNtrato Nº 20220161
oriGeM: iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 02/2022-SEMad-coNTra-
TaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo-coNTraTada: iNSTi-
TUTo NEGocioS PUBlicoS do BraSil - ESTUdoS E PESQUiSaS-oBJETo: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE NoTÓria ESPEcialiZaÇÃo E NaTUrEZa 
SiNGUlar QUE ProMoVErá TrEiNaMENTo E aPErfEiÇoaMENTo dE SEr-
VidorES aTraVÉS dE ParTiciPaÇÃo No 17º coNGrESSo BraSilEiro dE 
PrEGoEiroS, No PErÍodo dE 29 dE MarÇo a 01 dE aBril dE 2022-Valor 
ToTal: r$53.300,00 (ciNQUENTa E TrÊS Mil, TrEZENToS rEaiS)-ViGÊN-
cia: 21 dE JaNEiro dE 2022 a 04 dE aBril dE 2022-daTa da aSSiNaTU-
ra: 21 dE JaNEiro dE 2022.

Protocolo: 755155
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE DOM ELISEU

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 003/2022-PMde 

Proc. LicitatÓrio Nº9/2022-280101  
Proc. adMiNistratiVo Nº 00501003/22

o Município de dom eliseu, através da Prefeitura Municipal, por inter-
médio do Pregoeiro, torna público que às 10:00h do dia 10/02/2022, realizará 
licitação, Pregão Presencial SrP, tipo menor preço por item, para a coNSTi-
TUiÇÃo dE rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUro E EVENTUal forNEci-
MENTo dE PEÇaS E SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo dE MaQUiNaS coMUNS, 
acrÍcolaS E VEÍcUloS, dESTiNadaS Na SUPrir aS NEcESSidadES Bá-
SicaS da MaNUTENÇÃo da froTa da PrEfEiTUra  MUNiciPal dE doM 
EliSEU E SUaS SEcrETariaS SUaS SEcrETariaS, cUJaS ESPEcificaÇÕES 
dETalHadaS ENcoNTraM-SE EM aNEXo i, acoMPaNHaNdo o EdiTal da 
liciTaÇÃo, a realizar-se na Sala de reuniões da sede do poder Executivo Mu-
nicipal localizada na av. Juscelino Kubitschek de oliveira, nº02, centro, cEP: 
68.633-000. a licitação obedecerá ao disposto na lei nº 10.520/2002, subsidia-
da pela lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. o Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico: https://
domeliseu.pa.gov.br/ e no departamento de licitações da Prefeitura no mesmo 
endereço acima referido, a partir da publicação deste aviso, no horário de 
expediente das 08:00hs às 13:00hs. informações: licita.pmde@gmail.com.

Felipe Gabriel correa Barros
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 755054

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022 
objeto: aquisição de 01 (um) veículo do tipo caminhonete (pick-up), cabine du-
pla, 0 km, constante do Convênio Nº 157/2019-SEDUC, firmado entre a Secreta-
ria de Estado de Educação e o Município de floresta do araguaia, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. abertura no dia 11/02/2022 
ás 08:15hs. Edital na íntegra disponível nos endereços eletrônicos: www.por-
taldecompraspublicas.com.br, e www.florestadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/
licitacoes, e sala da cPl no Prédio da PMfa, das 8:00 às 12:00 horas. cel: 
(94) 98405 2640. divailton Moreira de souza - Pregoeiro.

Protocolo: 755055

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal Goianésia do Pará, torna público a quem possa in-
teressar a revogação do PrEGÃo ElETroNico SrP Nº PE-04/2022-PMGP, 
referente objeto: registro de preço para eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços funerários a fim de atender as famí-
lias carentes do município de Goianésia do Pará, assistidas pela secretaria 
municipal de assistência social e a secretaria municipal de saúde, que atende 
os pacientes que utilizam o Tfd (Tratamento fora de domicílio), conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. 
Motivo: com base no art. 49 da lei 8.666/93, deferimento de impugnação, 
para alteração de critério de julgamento. Francisco david Leite rocha, 
Prefeito Municipal.

Protocolo: 755056
ratiFicaÇÃo

o Município de Goianésia do Pará - Pa, através do Prefeito Municipal, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas, e ainda, em cumprimento as de-
terminações da lei 8.666/93, bem como, no decreto 7.892/2013, conside-
rando ainda as conclusões formalmente motivadas no parecer da assessoria 
Jurídica, raTifica a adesão a ata de registro de preços 021/2021, oriunda do 
Pregão Eletrônico nº  21/2021, tendo como objeto adesão a ata de registro de 
preço para eventual contratação de empresa especializada em manutenção 
preventiva e corretiva de embarcações e veículos leves e pesados (mecânica 
geral, retífica de motores, revisão elétrica e eletrônica, lanternagem, funila-
ria, pintura) para atender as necessidades das unidades requisitantes sendo: 
secretaria municipal de educação(SEMEd) detentora de veículos utilizados na 
manutenção e desenvolvimento da educação básica, bem como secretaria 
municipal de obras, transporte, urbanismo e habitação (SEMoTUH) deten-
tora de veículos utilizados na manutenção das obras e transporte em geral 
no Município de Goianésia do Pará, com a empresa car cENTEr coMEr-
cio dE PNEUS lTda, cNPJ: 20.717.634/0001-77. Valor total da adesão r$ 
711.963,75. Data da ratificação 27/01/2022. Francisco david Leite rocha, 
Prefeito Municipal.

Protocolo: 755057

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022-Pe/srP
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE iPiXUNa do Pará, TorNa PÚBlico a TodoS 
oS iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo oBJETo: 
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MEdica-
MENToS, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES do ProGraMa far-
Macia BáSica, UNidadES dE SaÚdE E HoSPiTal do MUNicÍPio dE iPi-
XUNa do Pará. a abertura será no dia 11/02/2022, às 08:30 horas www.
portaldecompraspublicas.com.br, informações e-mail: licitacao@ipixunadopa-
ra.pa.gov.br.

Protocolo: 755058

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 003/2022 - ceL/seVoP/PMM
Processo Nº 1.077/2022-PMM 

Ratifico e Homologo a solicitação da Secretaria Municipal de Viação e 
Obras Públicas - SEVOP, quanto a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para for-
NEciMENTo dE rEfEiÇÕES E laNcHES, Para aTENdiMENTo À EQUiPE dE 
aPoio da dEfESa ciVil E forÇaS arMadaS, QUE PrESTarÃo SErViÇoS 
dE MUdaNÇa E rEalocaÇÃo daS faMÍliaS aTiNGidaS PEla ElEVaÇÃo 
do NÍVEl doS rioS iTacaiÚNaS E TocaNTiNS, coNforME dEcrETo MU-
NiciPal Nº 268 dE 04 dE JaNEiro dE 2022. fornecedor: dElicia & Sa-
BorES lTda, com cNPJ nº: 29.490.960/0001-69. dotação orçamentária: 
Manutenção da Secretaria Municipal de Viação e obras; Valor r$ 405.410,00 
(quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e dez reais); Vigência: a contar da 
assinatura do contrato e término em 04 de abril de 2022. fundamentação: 
artigo 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.

Fábio cardoso Moreira
Secretário Municipal de Viação e obras Públicas

Protocolo: 755059

coNtrato adMiNistratiVo Nº 097/2022-FMs/PMM. 
Processo administrativo nº 18.896/2020-PMM, autuado na modali-
dade Pregão eletrônico (srP) Nº 140/2020-cPL/PMM. objeto do con-
trato: aquisição de material técnico hospitalar para atender o fundo Municipal 
de Saúde de Marabá/Pa. Empresa: dENTEMEd EQUiPaMENToS odoNTolÓ-
GicoS lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o Nº 07.897.039/0001-00. Valor: r$ r$ 
28.000,00 (ViNTE E oiTo Mil rEaiS). dotações orçamentarias: 10 302 0012 
2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, 10 301 0012 2.047 
Programa atenção Básica de Saúde - PaB, 10 302 0012 2.054 Serviço de 
Atendimento Móvel Urgente -SAMU 192, 10 305 0012 2.050 Atenção Vigilân-
cia e Saúde Epidemiológica, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material 
de consumo. daTa da aSSiNaTUra 27 de janeiro de 2022. Valmir silva 
Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /PA.

Protocolo: 755060

adJUdicaÇÃo
Termo de Adjudicação e Homologação referente ao PREGÃO PRESEN-
ciaL srP Nº 076/2021-ceL/seVoP/PMM, Processo n° 27.463/2021-
PMM -cEl/SEVoP/PMM. objeto rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial ElÉTrico, Para aTENdEr aS NEcESSidadES 
da SEcrETaria MUNiciPal dE oBraS E ViaÇÃo PUBlica - SEVoP - 
PMM, conforme Edital e seus anexos. adjudicado e Homologado a empre-
sa KElfoNTE coMErcio VarEJiSTa dE MaTErial ElÉTrico EirEli, cNPJ: 
32.371.749/0001-31, vencedora do lote 01, 02, 07 e 08 no valor de r$ 
683.012,07 (seiscentos e oitenta e três mil, doze reais e sete centavos) e 
NoSSa TErra MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo lTda, cNPJ: 83.927.574/0001-
37, vencedor do lote 02 no valor de r$ 745.111,50 (setecentos e quarenta e 
cinco mil, cento e onze reais e cinquenta centavos). Pelo que HoMoloGo o 
resultado final. Marabá - PA, 26.01.2022, Fabio cardoso Moreira - secretá-
rio Municipal de Viação e Obras Públicas - seVoP.

Protocolo: 755061

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Ata de Registro de Preço Nº 019/2022-ceL/seVoP/PMM. origem: re-
ferente ao PreGÃo PreseNciaL srP Nº 076/2021-ceL/seVoP/PMM, 
Processo n° 27.463/2021-PMM -cEl/SEVoP/PMM. objeto rEGiSTro dE PrE-
Ço Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial ElÉTrico, Para aTENdEr aS 
NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE oBraS E ViaÇÃo PUBlica 
- SEVoP - PMM, conforme Edital e seus anexos. Empresa: KElfoNTE coMEr-
cio VarEJiSTa dE MaTErial ElÉTrico EirEli, cNPJ: 32.371.749/0001-31, 
vencedora do lote 01, 02, 07 e 08 no valor de r$ 683.012,07 (seiscentos e 
oitenta e três mil, doze reais e sete centavos) e NoSSa TErra MaTEriaiS dE 
coNSTrUÇÃo lTda, cNPJ: 83.927.574/0001-37, vencedor do lote 02 no valor 
de r$ 745.111,50 (setecentos e quarenta e cinco mil, cento e onze reais e cin-
quenta centavos). Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Viação e obras 
Públicas - SEVoP. Vigência: 12 meses. assinatura: 27.01.2022 - Fabio cardoso 
Moreira - Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP.
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eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Ata de Registro de Preço Nº 018/2022-CEL/SEVOP/PMM. Origem: re-
ferente ao PreGÃo PreseNciaL srP Nº 079/2021-ceL/seVoP/PMM, 
Processo n° 27.684/2021-PMM -cEl/SEVoP/PMM. objeto rEGiSTro dE PrE-
Ço Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE ToNEr, carTUcHoS E SErViÇoS dE 
rEcarGaS, Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS 
PÚBlicaS dE MaraBá - SEVoP, conforme Edital e seus anexos. Empresa: 
TEracoN iNfo EirEli cNPJ:43.373.738.0001-07, vencedora dos lotes 01, 02 
e 03, no valor total de r$ 312.711,00 (trezentos e doze mil, setecentos e onze 
reais). Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas - SE-
VoP. Vigência: 12 meses. assinatura: 26.01.2022 - Fabio cardoso Moreira 
- Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP.

Protocolo: 755063

eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Termo de Adjudicação e Homologação referente ao PREGÃO PRESEN-
ciaL srP Nº 079/2021-ceL/seVoP/PMM, Processo n° 27.684/2021-PMM 
-cEl/SEVoP/PMM. objeto rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE ToNEr, carTUcHoS E SErViÇoS dE rEcarGaS, Para aTENdEr a SE-
crETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS dE MaraBá - SEVoP, 
conforme Edital e seus anexos. adjudicado e Homologado a empresa TEracoN 
iNfo EirEli cNPJ:43.373.738.0001-07, vencedora dos lotes 01, 02 e 03, no 
valor total de r$ 312.711,00 (trezentos e doze mil, setecentos e onze reais). Pelo 
que HOMOLOGO o resultado final. Marabá - PA, 25.01.2022, Fabio cardoso 
Moreira - Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP.

Protocolo: 755064

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022 
a Prefeitura Municipal de Placas cNPJ Nº 01.611.858/0001-55 através 
do: fundo Municipal de Saude cNPJ 12.566.342/0001-52 torna público que 
conforme processo administrativo 006/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 
003/2022, e nos termos da legislação vigente, foi homologado seu resultado 
no dia 28/01/2022, pelo secretário Gilberto Bianor dos Santos Paiva, objeto: 
registro de Preço Para futura E Eventual aquisição de combustivel automo-
tivo. Vencedora Parcial: S a Xingu ltda 22.312.374/0001-85 Valor Total: r$ 
15.416,00 (quinze mil quatrocentos e dezesseis). Vencedora Parcial: M.K.r. 
comercio de Equipamentos Eireli cNPJ: 31.499.939/0001-76. Valor Total: r$ 
2.147,00 (dois mil cento e quarenta e sete reais). Vencedora Parcial: f. M. Silva 
dos Santos comercio Eireli cNPJ: 33.389.117/0001-68. Valor Total: r$ 5.094,00 
(cinco mil e noventa e quatro reais). Vencedora Parcial d P aguiar Eireli cNPJ: 
33.834.782/0001-13. Valor Total: r$ 211.732,00 (duzentos e onze mil reais se-
tecentos e trinta e dois reais). Gilberto Bianor dos santos Paiva - secretario 
Municipal da saude.

aViso de aLteraÇÃo
cHaMada PUBLica 001/2022 

objeto, aquisição de Gêneros alimentícios diretamente da agricultura fami-
liar e do Empreendedor familiar rural Para compor a alimentação dos alunos 
da rede Publica de Ensino do Municipio de Placas/Pa, no que tange o termo 
de referência, os itens item 08, item 12, item 13,  item 15 do termo de 
referência fica cancelados por erro no campo unidade.As alterações não in-
terferem na formulação das propostas, por isso permanecem inalterados os 
demais termos, assim como data e hora de abertura. a errata na íntegra en-
contra-se no Portal da transparência do Município em: https://placas.pa.gov.
br/. shayane Nayara Farias Kostov - Presidente da cPL.

Protocolo: 755067

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

aViso de reVoGaÇÃo
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, resolve: Tornar Pública 
a rEVoGaÇÃo da licitação PrEGÃo ElETrÔNico N°021-2021 PMSiP, que 
tem por objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No forNEci-
MENTo dE MÓVEiS E EQUiPaMENToS PErMaNENTES Para aTENdEr a dE-
MaNda da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE SaNTa iZaBEl do Pará; 
por motivo de interesse da administração.

rosinaldo Ferreira de Freitas-Pregoeiro
Protocolo: 754987

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
aVisos de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a aber-
tura do Pregão Eletrônico nº 002/2022, para registro de Preço Para futura e 
Eventual aquisição de Gêneros alimentícios, objetivando atender as necessi-

dades da Prefeitura Municipal, Secretarias e fundos Municipais de Santa Maria 
do Pará/Pa. a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será 
em 10 de fevereiro de 2022 por meio do endereço eletrônico www.compras-
governamentais.gov.br UaSG: 980531, às 09:00hs. Edital e anexos: www.com-
prasgovernamentais.gov.br UaSG: 980531, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: 
Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@
gmail.com. carlos cleberson Ferreira da silva - Pregoeiro Municipal.
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a aber-
tura do Pregão Eletrônico nº 008/2022, para registro de Preço Para futura e 
Eventual aquisição de Materiais de expediente, objetivando atender as necessi-
dades da Prefeitura Municipal, Secretarias e fundos Municipais de Santa Maria 
do Pará/Pa. a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será 
em 11 de fevereiro de 2021por meio do endereço eletrônico www.compras-
governamentais.gov.br UaSG: 980531, às 09:00hs. Edital e anexos: www.
comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980531, Portal TcM/Pa, Setor de lici-
tações: Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cpl-
sntm@gmail.com. carlos cleberson Ferreira da silva  - Pregoeiro Municipal.

eXtratos de coNtratos 
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 005/2021. objeto: re-
gistro de Preço Para futura aquisição de Gêneros alimentícios Para atender 
as necessidades do Programa nacional de alimentação Escolar - Pnae, no 
Municipio de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de Edu-
cação; contrato nº: 20210345. contratada: l costa E G ramos ltda, cpnj 
33.724.724/0001-37. Valor: r$ 29.754,10 (vinte e nove mil, setecentos e cin-
quenta e quatro reais e dez centavos). Vigência: 23/11/2021 a 31/12/2021.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 007/2021. objeto: aqui-
sição de Materiais Elétricos Para a iluminação Pública, objetivando atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa. contratan-
te: Prefeitura Municipal. contrato nº: 20210347. contratada: Max Jean alves 
Braga Materiais Eletricos, cnpj 24.148.913/0001-18. Valor: r$ 65.001,40 
(sessenta e cinco mil, um reais e quarenta centavos). Vigência: 02/12/2021 
a 31/12/2021.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 022/2021. objeto: aqui-
sição de Materiais odontológicos objetivando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fun-
do Municipal de Saúde. contrato nº: 20210309. contratada: ahcor comer-
cio de Produtos odontologicos ltda, cnpj 37.556.213/0001-04. Valor: r$ 
160.788,40 (cento e sessenta mil, setecentos e oitenta e oito reais e quarenta 
centavos). Vigência: 13/10/2021 a 31/12/2021.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 022/2021. objeto: aqui-
sição de Materiais odontológicos objetivando atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo 
Municipal de Saúde. contrato nº: 20210310. contratada: P G lima com Eireli, 
cnpj 23.493.764/0001-61. Valor: r$ 13.339,25 (treze mil, trezentos e trinta 
e nove reais e vinte e cinco centavos). Vigência: 13/10/2021 a 31/12/2021.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 022/2021. objeto: aqui-
sição de Materiais odontológicos objetivando atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo 
Municipal de Saúde. contrato nº: 20210311. contratada: dental Sul Produtos 
odontológicos Eireli, cnpj 10.600.372/0001-02. Valor: r$ 13.633,25 (tre-
ze mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos). Vigência: 
13/10/2021 a 31/12/2021.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 025/2021. objeto: aqui-
sição de Produtos descartáveis, Visando atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: Prefeitura Municipal. con-
trato nº: 20210313. contratada: K Sasamoto Eireli, cnpj 03.823.145/0001-
80. Valor: r$ 20.270,68 (vinte mil, duzentos e setenta reais e sessenta e oito 
centavos). Vigência: 14/10/2021 a 31/12/2021.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 025/2021. objeto: aqui-
sição de Produtos descartáveis, Visando atender as necessidades da Secreta-
ria Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Muni-
cipal de Saude. contrato nº: 20210314. contratada: K Sasamoto Eireli, cnpj 
03.823.145/0001-80. Valor: r$ 19.611,00 (dezenove mil, seiscentos e onze 
reais). Vigência: 14/10/2021 a 31/12/2021.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 025/2021. objeto: aqui-
sição de Produtos descartáveis, Visando atender as necessidades da Secre-
taria Municipal de assistência Social de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: 
fundo Municipal de assistência Social. contrato nº: 20210315. contratada: 
K Sasamoto Eireli, cnpj 03.823.145/0001-80. Valor: r$ 2.890,10 (dois mil, 
oitocentos e noventa reais e dez centavos). Vigência: 14/10/2021 a 31/12/2021.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 025/2021. objeto: aqui-
sição de Produtos descartáveis, Visando atender as necessidades da Secreta-
ria Municipal de Educação de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Mu-
nicipal de Educação. contrato nº: 20210316. contratada: K Sasamoto Eireli, 
cnpj 03.823.145/0001-80. Valor: r$ 5.434,50 (cinco mil, quatrocentos e trin-
ta e quatro reais e cinquenta centavos). Vigência: 14/10/2021 a 31/12/2021
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 025/2021. objeto: aqui-
sição de Produtos descartáveis, Visando atender as necessidades da Secre-
taria Municipal de Meio ambiente de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: 
fundo Municipal de Gestão ambiental. contrato nº: 20210317. contratada: K 
Sasamoto Eireli, cnpj 03.823.145/0001-80. Valor: r$ 122,12 (cento e vinte e 
dois reais e doze centavos). Vigência: 14/10/2021 a 31/12/2021.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 027/2021. objeto: re-
gistro de Preço Para futura E Eventual aquisição de água Mineral, recargas 
Em Botijões de Gás liquefeito de Petróleo - Glp 13kg E aquisição de Vasilha-
mes Gás 13 Kg, objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: Prefeitura Municipal. contrato nº: 
20210328. contratada: r.V. Passos Eireli, cnpj 34.152.787/0001-29. Valor: 
r$ 5.290,60 (cinco mil, duzentos e noventa reais e sessenta centavos). Vi-
gência: 03/11/2021 a 31/12/2021.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 027/2021. objeto: re-
gistro de Preço Para futura e Eventual aquisição de água Mineral, recar-
gas Em Botijões de Gás liquefeito de Petróleo - Glp 13kg E aquisição de 
Vasilhames Gás 13 Kg, objetivando atender as necessidades da Secretaria 
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Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Munici-
pal de Saúde. contrato nº: 20210329. contratada: r.V. Passos Eireli, cnpj 
34.152.787/0001-29. Valor: r$ 1.497,75 (um mil, quatrocentos e noventa e 
sete reais e setenta e cinco centavos). Vigência: 03/11/2021 a 31/12/2021.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 027/2021. objeto: re-
gistro de Preço Para futura e Eventual aquisição de água Mineral, recargas 
Em Botijões de Gás liquefeito de Petróleo - Glp 13kg E aquisição de Vasilha-
mes Gás 13 Kg, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de assistência Social de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal 
de assistência Social. contrato nº: 20210330. contratada: r.V. Passos Eireli, 
cnpj 34.152.787/0001-29. Valor: r$ 8.050,50 (oito mil, cinquenta reais e 
cinquenta centavos). Vigência: 03/11/2021 a 31/12/2021.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 027/2021. objeto: re-
gistro de Preço Para futura e Eventual aquisição de água Mineral, recargas 
Em Botijões de Gás liquefeito de Petróleo - Glp 13kg E aquisição de Vasilha-
mes Gás 13 Kg, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Meio ambiente de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal 
de Gestão ambiental. contrato nº: 20210332. contratada: r.V. Passos Eireli, 
cnpj 34.152.787/0001-29. Valor: r$ 74,34 (setenta e quatro reais e trinta e 
quatro centavos). Vigência: 03/11/2021 a 31/12/2021.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 007/2021. objeto: aqui-
sição de Materiais Elétricos Para a iluminação Pública, objetivando atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa. contratan-
te: Prefeitura Municipal. contrato nº: 20220001. contratada: Max Jean alves 
Braga Materiais Eletricos, cnpj 24.148.913/0001-18. Valor: r$ 464.698,60 
(quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e 
sessenta centavos). Vigência: 03/01/2022 a 31/12/2022.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 019/2021. objeto: con-
tratação de Empresa objetivando à Prestação de Serviços de locação de Veícu-
los leves e Pesados, Bem como Máquinas Pesadas (Sem condutor) Para aten-
der as necessidades da Prefeitura, Secretarias e fundos Municipais de Santa 
Maria do Pará/Pa. contratante: Prefeitura Municipal. contrato nº: 20220001. 
contratada: Transporte Mirante do Trevo Eireli, cnpj 37.846.419/0001-79. 
Valor: r$ 1.255.033,56(um milhão, duzentos e cinquenta e cinco mil, trinta e 
três reais e cinquenta e seis centavos). Vigência: 03/01/2022 a 31/12/2022
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 019/2021. objeto: con-
tratação de Empresa objetivando À Prestação de Serviços de locação de 
Veículos leves e Pesados, Bem como Máquinas Pesadas (Sem condutor) 
Para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e fundos Municipais 
de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de Saúde. con-
trato nº: 20220004. contratada: Transporte Mirante do Trevo Eireli, cnpj 
37.846.419/0001-79. Valor: r$ 315.096,00(trezentos e quinze mil, noventa 
e seis reais). Vigência: 03/01/2022 a 31/12/2022.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 019/2021. objeto: con-
tratação de Empresa objetivando À Prestação de Serviços de locação de 
Veículos leves e Pesados, Bem como Máquinas Pesadas (Sem condutor) 
Para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias E fundos Munici-
pais de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de Educa-
ção. contrato nº: 20220005. contratada: Transporte Mirante do Trevo Ei-
reli, cnpj 37.846.419/0001-79. Valor: r$ 132.199,56(cento e trinta e dois 
mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos). Vigência: 
03/01/2022 a 31/12/2022.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 020/2021. objeto: con-
tratação de Empresa Para fornecimento de refeições, com disponibilização 
de Todos os utensílios e Equipamentos Específicos necessários ao acondicio-
namento das refeições, Bem como Para Sua conservação e Higienização, a 
Ser Executado no Âmbito do Município de Santa Maria do Pará, objetivando 
atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e fundos Municipais. con-
tratante: Prefeitura Municipal. contrato nº: 20220006. contratada: reinaldo 
de S. oliveira, cnpj 26.838.393/0001-09. Valor: r$ 59.280,00(cinquenta e 
nove mil, duzentos e oitenta reais). Vigência: 03/01/2022 a 31/12/2022.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 020/2021. objeto: con-
tratação de Empresa Para fornecimento de refeições, com disponibilização 
de Todos os Utensílios e Equipamentos Específicos necessários ao acondicio-
namento das refeições, Bem como Para Sua conservação e Higienização, a 
Ser Executado no Âmbito do Município de Santa Maria do Pará, objetivan-
do atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e fundos Municipais. 
contratante: fundo Municipal de Saude. contrato nº: 20220007. contratada: 
reinaldo de S. oliveira, cnpj 26.838.393/0001-09. Valor: r$ 55.765,00(cin-
quenta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais). Vigência: 03/01/2022 
a 31/12/2022.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 020/2021. objeto: con-
tratação de Empresa Para fornecimento de refeições, com disponibilização 
de Todos os utensílios e Equipamentos Específicos necessários ao acondicio-
namento das refeições, Bem como Para Sua conservação E Higienização, a 
Ser Executado no Âmbito do Município de Santa Maria do Pará, objetivan-
do atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e fundos Municipais. 
contratante: fundo Municipal de assistência Social. contrato nº: 20220008. 
contratada: reinaldo de S. oliveira, cnpj 26.838.393/0001-09. Valor: r$ 
27.360,00(vinte e sete mil, trezentos e sessenta reais). Vigência: 03/01/2022 
a 31/12/2022.
Registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 020/2021. objeto: con-
tratação de Empresa Para fornecimento de refeições, com disponibilização 
de Todos os utensílios e Equipamentos Específicos necessários ao acondicio-
namento das refeições, Bem como Para Sua conservação e Higienização, a 
Ser Executado no Âmbito do Município de Santa Maria do Pará, objetivando 
atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e fundos Municipais. con-
tratante: fundo Municipal de Educação. contrato nº: 20220009. contratada: 
reinaldo de S. oliveira, cnpj 26.838.393/0001-09. Valor: r$ 28.595,00(vin-
te e oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais). Vigência: 03/01/2022 a 
31/12/2022.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 021/2021. objeto: con-
tratação de Empresa objetivando a Prestação de Serviços funerários, com 
fornecimento de Material(Urnas) E Serviços de Translados, com Vista aos 
atendimentos das necessidades de famílias carentes assistidas Pela Secre-

taria Municipal de assistência Social do Município de Santa Maria do Pará/Pa. 
contratante: fundo Municipal de assistência Social. contrato nº: 20220010. 
contratada: W l S do nascimento Silva - Me, cnpj 40.055.875/0001-05. Va-
lor: r$ 108.497,18(cento e oito mil, quatrocentos e noventa e sete reais e 
dezoito centavos). Vigência: 03/01/2022 a 31/12/2022.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 022/2021. objeto: aqui-
sição de Materiais odontológicos objetivando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fun-
do Municipal de Saúde. contrato nº: 20220011. contratada: ahcor comer-
cio de Produtos odontologicos ltda, cnpj 37.556.213/0001-04. Valor: r$ 
146.514,20 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e quatorze reais e vinte 
centavos). Vigência: 03/01/2022 a 31/12/2022.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 022/2021. objeto: aqui-
sição de Materiais odontológicos objetivando atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo 
Municipal de Saúde. contrato nº: 20220012. contratada: P G lima com Eireli, 
cnpj 23.493.764/0001-61. Valor: r$ 13.339,25 (treze mil, trezentos e trinta 
e nove reais e vinte e cinco centavos). Vigência: 03/01/2022 a 31/12/2022.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 022/2021. objeto: aqui-
sição de Materiais odontológicos objetivando atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo 
Municipal de Saúde. contrato nº: 20220013. contratada: dental Sul Produtos 
odontológicos Eireli, cnpj 10.600.372/0001-02. Valor: r$ 13.633,25 (tre-
ze mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos). Vigência: 
03/01/2022 a 31/12/2022.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 024/2021. objeto: re-
gistro de Preços Para futura E Eventual contratação de Empresa Para forne-
cimento de link dedicado com Manutenção À rede Mundial de computadores 
- internet Banda larga ilimitada Visando o atendimento das necessidades da 
Prefeitura Municipal, Secretarias e fundos Municipais de Santa Maria do Pará/
Pa. contratante: Prefeitura Municipal. contrato nº: 20220014. contratada: 
andre luis farias rosario 81340524287, cnpj 19.134.227/0001-58. Valor: r$ 
9.258,00(nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais). Vigência: 03/01/2022 
a 31/12/2022.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 024/2021. objeto: re-
gistro de Preços Para futura E Eventual contratação de Empresa Para forne-
cimento de link dedicado com Manutenção À rede Mundial de computadores 
- internet Banda larga ilimitada Visando o atendimento das necessidades da 
Prefeitura Municipal, Secretarias E fundos Municipais de Santa Maria do Pará/
Pa. contratante: fundo Municipal de Saude. contrato nº: 20220015. contra-
tada: andre luis farias rosario 81340524287, cnpj 19.134.227/0001-58. Va-
lor: r$ 6.870,00(seis mil, oitocentos e setenta reais). Vigência: 03/01/2022 
a 31/12/2022.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 024/2021. objeto: re-
gistro de Preços Para futura e Eventual contratação de Empresa Para for-
necimento de link dedicado com Manutenção à rede Mundial de compu-
tadores - internet Banda larga ilimitada Visando o atendimento das neces-
sidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e fundos Municipais de Santa 
Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de assistência Social. con-
trato nº: 20220016. contratada: andre luis farias rosario 81340524287, 
cnpj 19.134.227/0001-5. Valor: r$ 6.840,00(seis mil, oitocentos e quarenta 
reais). Vigência: 03/01/2022 a 31/12/2022.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 024/2021. objeto: re-
gistro de Preços Para futura e Eventual contratação de Empresa Para forne-
cimento de link dedicado com Manutenção à rede Mundial de computadores 
- internet Banda larga ilimitada Visando o atendimento das necessidades 
da Prefeitura Municipal, Secretarias e fundos Municipais de Santa Maria do 
Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de Educação. contrato nº: 20220017. 
contratada: andre luis farias rosario 81340524287, cnpj 19.134.227/0001-
58. Valor: r$ 3.840,00(três mil, oitocentos e quarenta reais). Vigência: 
03/01/2022 a 31/12/2022.
Registro de Preço Originário de Pregão eletrônico nº 025/2021. objeto: aqui-
sição de Produtos descartáveis, Visando atender as necessidades da Prefei-
tura, Secretarias e fundos Municipais do Município de Santa Maria do Pará/
Pa. contratante: Prefeitura Municipal. contrato nº: 20220018. contratada: 
K Sasamoto Eireli, cnpj 03.823.145/0001-80. Valor: r$ 20.232,44 (vinte 
mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Vigência: 
03/01/2022 a 31/12/2022.
Registro de Preço Originário de Pregão eletrônico nº 025/2021. objeto: aqui-
sição de Produtos descartáveis, Visando atender as necessidades da Prefeitu-
ra, Secretarias e fundos Municipais do Município de Santa Maria do Pará/Pa. 
contratante: fundo Municipal de Saude. contrato nº: 20220019. contratada: 
K Sasamoto Eireli, cnpj 03.823.145/0001-80. Valor: r$ 19.611,00 (dezenove 
mil, seiscentos e onze reais). Vigência: 03/01/2022 a 31/12/2022.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 025/2021. objeto: aqui-
sição de Produtos descartáveis, Visando atender as necessidades da Prefeitu-
ra, Secretarias e fundos Municipais do Município de Santa Maria do Pará/Pa. 
contratante: fundo Municipal de assistência Social. contrato nº: 20220020. 
contratada: K Sasamoto Eireli, cnpj 03.823.145/0001-80. Valor: r$ 2.890,10 
(dois mil, oitocentos e noventa reais e dez centavos). Vigência: 03/01/2022 
a 31/12/2022.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 025/2021. objeto: aqui-
sição de Produtos descartáveis, Visando atender as necessidades da Prefeitu-
ra, Secretarias e fundos Municipais do Município de Santa Maria do Pará/Pa. 
contratante: fundo Municipal de Educação. contrato nº: 20220021. contra-
tada: K Sasamoto Eireli, cnpj 03.823.145/0001-80. Valor: r$ 5.434,50 (cinco 
mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos). Vigência: 
03/01/2022 a 31/12/2022.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 025/2021. objeto: aqui-
sição de Produtos descartáveis, Visando atender as necessidades da Prefeitu-
ra, Secretarias e fundos Municipais do Município de Santa Maria do Pará/Pa. 
contratante: fundo Municipal de Gestão ambiental. contrato nº: 20220022. 
contratada: K Sasamoto Eireli, cnpj 03.823.145/0001-80. Valor: r$ 83,08 
(oitenta e três reais e oito centavos). Vigência: 03/01/2022 a 31/12/2022.
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Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 027/2021. objeto: re-
gistro de Preço Para futura e Eventual aquisição de água Mineral, recar-
gas em Botijões de Gás liquefeito de Petróleo - Glp 13kg e aquisição de 
Vasilhames Gás 13 Kg, objetivando atender as necessidades da Prefeitura, 
Secretarias e fundos Municipais de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: Pre-
feitura Municipal. contrato nº: 20220023. contratada: r.V. Passos Eireli, cnpj 
34.152.787/0001-29. Valor: r$ 12.157,84 (doze mil, cento e cinquenta e 
sete reais e oitenta e quatro centavos). Vigência: 03/01/2022 a 31/12/2022
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 027/2021. objeto: re-
gistro de Preço Para futura e Eventual aquisição de água Mineral, recargas em 
Botijões de Gás liquefeito de Petróleo - Glp 13kg e aquisição de Vasilhames 
Gás 13 Kg, objetivando atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias E 
fundos Municipais de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de 
assistência Social. contrato nº: 20220024. contratada: r.V. Passos Eireli, cnpj 
34.152.787/0001-29. Valor: r$ 18.784,50 (dezoito mil, setecentos e oitenta e 
quatro reais e cinquenta centavos). Vigência: 03/01/2022 a 31/12/2022.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 027/2021. objeto: re-
gistro de Preço Para futura e Eventual aquisição de água Mineral, recar-
gas em Botijões de Gás liquefeito de Petróleo - Glp 13kg e aquisição de 
Vasilhames Gás 13 Kg, objetivando atender as necessidades da Prefeitura, 
Secretarias e fundos Municipais de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fun-
do Municipal de Educação. contrato nº: 20220025. contratada: r.V. Passos 
Eireli, cnpj 34.152.787/0001-29. Valor: r$ 8.710,45 (oito mil, setecentos e 
dez reais e quarenta e cinco centavos). Vigencia: 03/01/2022 a 31/12/2022
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 027/2021. objeto: re-
gistro de Preço Para futura e Eventual aquisição de água Mineral, recargas 
em Botijões de Gás liquefeito de Petróleo - Glp 13kg e aquisição de Vasilha-
mes Gás 13 Kg, objetivando atender as necessidades da Prefeitura, Secreta-
rias e fundos Municipais de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Mu-
nicipal de Gestão ambiental. contrato nº: 20220026. contratada: r.V. Passos 
Eireli, cnpj 34.152.787/0001-29. Valor: r$ 136,01 (cento e trinta e seis reais 
e um centavo). Vigência: 03/01/2022 a 31/12/2022.
Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 027/2021. objeto: re-
gistro de Preço Para futura e Eventual aquisição de água Mineral, recargas em 
Botijões de Gás liquefeito de Petróleo - Glp 13kg e aquisição de Vasilhames Gás 
13 Kg, objetivando atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias E fundos 
Municipais de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de Saúde. 
contrato nº: 20220027. contratada: r.V. Passos Eireli, cnpj 34.152.787/0001-
29. Valor: r$ 3.494,75 (três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e 
setenta e cinco centavo). Vigência: 03/01/2022 a 31/12/2022.

Protocolo: 755068

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
reGistro de PreÇos Para PreGÃo 

eLetrÔNico N° 9/2022-1401001-Pe-srP-PMsat-FMs
a Prefeitura Municipal de santo antônio do tauá, por intermédio da co-
missão Permanente de licitação, torna público que às 10h00min (dez horas) do 
dia 14 (quatorze) de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), realizará sessão 
pública no procedimento rEGiSTro dE PrEÇoS para PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
9/2022-1401001-PE-SrP-PMSaT-fMS, visando o rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para aQUi-
SiÇÃo dE MaTErial TEcNico E iNSUMoS HoSPiTalarES, Para aTENdEr aS 
dEMaNdaS da SEcrETaria dE SaÚdE do MUNicÍPio dE SaNTo aNTÔNio 
DO TAUÁ,  conforme Termo Referência, mediante especificações do edital e seus 
anexos e de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se atra-
vés do sítio http://www.portaldecompraspublicas.com.br.
aBertUra: 14/02/2022 Às 10:00H
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da comissão Permanente de licitação, localizada na Praça alcides Paranhos, 
Nº 17, (altos)- centro - Santo antônio do Tauá no horário das 8:00hs ás 
12:00hs, a partir da publicação deste aviso até a data anterior aquela esti-
pulada para sua abertura, bem como poderá ser consultado ou retirado no 
Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do 
Pará - TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br

Maria WaLdeLiria BitteNcoUrt da siLVa cei
Pregoeira

Protocolo: 755128

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia-ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-04/seMed

o Município de são domingos do araguaia - Pa, através da Secretaria 
Municipal de Educação, por intermédio da Pregoeira, torna público, para co-
nhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade: Pregão 
na forma Eletrônico SrP, tipo Menor Preço, por iTEM, em Sessão Pública Ele-
trônica a partir das 08h00min (oito horas) (horário de Brasília- df) do dia 
11/02/2022, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. objeto: 
registro de preços para eventual contratação de empresa para locação de 

veículos para o transporte escolar do Município de São domingos do ara-
guaia-Pa, nos termos da lei federal nº 10.520/2002, lei federal 8.666/1993, 
decreto federal nº 10.024/19 de 20 de setembro de 2019 e suas alterações 
posteriores. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da 
Transparência do Município de São domingos do araguaia-Pa www.saodomin-
gosdoaraguaia.pa.gov.br , Mural de licitações - TcM/Pa www.tcm.pa.gov.br e/
ou no site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

São domingos do araguaia - Pa, 31 de janeiro de 2022.
Janelma alves da silva-Pregoeira

Protocolo: 755070

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de retiFicaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico Nº 00001/2022

o Município de são domingos do capim através da Pregoeira, torna públi-
co a retificação do processo Licitatório do Tipo Menor Preço por item realizada 
no dia 19/01/2022, PaGiNa 102, diário oficial do ESTado Nº 34.837 
(ioEPa), que objetiva o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE EXPEdiENTE EM aTENdiMENTo a PrEfEiTUra, 
SEcrETaraS dE adMiNiSTraÇÃo, SaÚdE, aSSiSTÊNcia Social E fUNdoS 
aGrEGadoS ao MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. onde se lê: 
PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº
00001/2021; leia-se: PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 00001/2022, continuan-
do inalterada as demais informações. 

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira daTa 31/01/2022

Protocolo: 755071

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 009/2022
aQUiSiÇÃo dE VEÍcUlo TiPo caMiNHoNETE PicK-UP aTraVÉS do coN-
VENio dE Nº  020/2021, ProcESSo Nº 2021/615142, ENTrE SEcrETaria 
dE ESTado dE  dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da PESca - SEdaP 
E a PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo  fÉliX do XiNGU - PMSfX. abertura: 
14/02/2022 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.pmsfx@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: 755072

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

.

MUNicÍPio de sÃo FraNcisco do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

UasG 980547 - PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 003/2022-Pe-srP-PMsF-saÚde, 

com objeto: formação registro de preço para futura e eventual aquisição de 
Material de Expediente e consumo, para atender a necessidade da Secretaria 
Municipal de Saúde de São francisco do Pará e os demais Estabelecimentos 
de Saúde que integram a rede serviço e coordenações: atenção Básica, imu-
nização e Vigilância em Saúde. Data de abertura: 15/02/2022 às 08h30min, 
através do www.comprasnet.gov.br. o edital estará disponível no www.com-
prasnet.gov.br, site da Prefeitura e/ou Portal do TcM/Pa.

Patrícia silva chaves
Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 755073

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo JoÃo de PiraBas
aViso de LicitaÇÃo

a PreFeitUra MUNiciPaL sÃo JoÃo de PiraBas, através da Secre-
taria Municipal de Saúde, por intermédio da Pregoeira, Tatiana S. Martins 
e Equipe de apoio, tornam público que fará realizar no dia 10/02/2022 ás 
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09:30h, o Pregão Eletrônico n°001/2022-SrP, objeto: contratação de empre-
sa especializada para fornecimento de oxigênio gás - Medicinal para atender as 
necessidades do Hospital Bosco Moises, Unidades de Saúde da família e SaMU 
pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São João de Pirabas, através de 
Sistema de registro de Preço. o recebimento de propostas será até 9h00min e 
início da sessão às 9h30min do dia 10/02/2022. o Edital e seus anexos encon-
tram-se à disposição dos interessados a partir da publicação deste aviso, poden-
do ser consultado ou retirado no site da Prefeitura Municipal de São João de Pira-
bas: www.saojoaodepirabas.pa.gov.br, no Portal dos Jurisdicionados do TcM/Pa: 
www.tcm.pa.gov.br e no Portal de compras Públicas: www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. id 170765. informações poderão ser obtidas na sala de licitações 
desta Prefeitura, em horário expediente, sendo das 08h00min às 12h00min, ou 
por e-mail licitapmpirabas@outlook.com.ordenadora de despesas: Merian 
Benoliel Gomes - Secretária Municipal de Saúde.

Protocolo: 755074

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de retiFicaÇÃo

a PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ, torna público 
a retificação da publicação do Pregão Eletrônico SRP 008/2022, circulada em 
28/01/2022 no doU,doE,aMaZÔNia como segue: onde se lê: objeto: re-
gistro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção 
a fim de atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo do mu-
nicípio de São Miguel do Guamá/Pa, data de abertura: 09/02/2022, leia-se: 
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de cimento, areia 
e seixo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutu-
ra e Urbanismo de São Miguel do Guamá-Pa, data de abertura: 11/02/22 às 
08:00hs, permanecendo inalteradas as demais informações.

aViso de LicitaÇÃo
A Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Guamá, torna pú-
blico abertura de Processo licitatório do tipo menor preço por item, na moda-
lidade Pregão Eletrônico SrP nº 014/2022, cujo objeto é o registro de preços 
para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinado a merenda 
escolar do município de São Miguel do Guamá/Pa, objetivando atender as 
necessidades do Programa Nacional de alimentação Escolar-PNaE. a sessão 
de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 11/02/2022 às 
14:00 horas, por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.
gov.br, UaSG:.980551, Edital e anexos: https://www.saomigueldoguama.pa.
gov.br, Portal TcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de lici-
tação, sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

edUardo saMPaio GoMes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 755076

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
aViso

credeNciMeNto PÚBLico Nº 004/2021
objeto: crEdENciaMENTo PÚBlico Para coNTraTaÇÃo dE laBoraTÓrio 
Para PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE colETa, rEaliZaÇÃo E diSTriBUiÇÃo 
dE EXaMES dE aNáliSES clÍNicaS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES 
da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE do MUNicÍPio dE TErra alTa/Pa.
aquisição do Edital: TcM/Pa, Portal de Transparência, na sala da comissão 
Permanente de licitação, situada na av. Jarbas Passarinho, nº 123 - bairro: 
centro - Terra alta/Pa.
Responsável pelo certame: Comissão Permanente de Licitação - CPL
Período do credenciamento:  01 de fevereiro de 2022 a 25 de fevereiro de 
2022, das 8 horas às 13 horas na sala da comissão Permanente de licitação, 
situada na av. Jarbas Passarinho, nº 123 - bairro: centro - Terra alta/Pa.
Ordenadora: Carla Almeida Sampaio - Secretária Municipal de Saúde.

Protocolo: 755077

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

retiFicaÇÃo
aViso de retiFicaÇÃo 

Na publicação do Extrato de Aviso de Licitação - origem: ToMada dE 
PrEÇoS Nº 2/2022-001PMT, circUlado Na ioEPa, Nº 34.833, pag. 62, em 
17 de janeiro de 2022 retifica-se, onde se lê: “torna público que fará licitação 
às 09:00 horas do dia 07 de fEVErEiro de 2022”, passa a se lê: “torna 
público que fará licitação às 09:00 horas do dia 22 de fEVErEiro de 2022”. 
TUcUMÃ - Pa, 28 de janeiro de 2022. 
dÉBora de soUZa MartiNs- Presidente da cPL.

Protocolo: 755084

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato da ata de reGistro de PreÇo

Processo: 92022001; Espécie: Ata de Registro de Preço nº 2022002, 
referente ao Pregão Eletrônico nº 9/2022-00001; objeto: registro de Preços 
para futura e eventual locação de veículos para atender a demanda dos fun-
dos e Secretarias da Prefeitura de Uruará; fornecedor: c l T SErVicoS E 
TraNSPorTES EirEli, no Valor Total: r$ 754.200,00 (Setecentos e cinquen-
ta e Quatro Mil e duzentos reais);fornecedor: facoN coNSTrUcao E ENGE-
NHaria EirEli, no Valor Total: r$ 393.120,00(Trezentos e Noventa e Três Mil 
e cento e Vinte reais); fornecedor: SaMPaio TraNSPorTES E coNSTrUco-
ES lTda, no Valor Total: r$ 2.238.000,00 (dois milhões, duzentos e Trinta e 
oito Mil reais; Vigência: 12 meses, contados de 26/01/2022 à 26/01/2023.

eXtrato de coNtrato
oriGeM: Pregão eletrônico 9/2021-00010-srP; coNTraTaNTE: fUN-
do MUNiciPal dE SaÚdE coNTraTo nº: 20229035; coNTraTada: a. f. 
BiS coMErcio SErViÇoS EirEli; Valor ToTal: r$ 1.834.098,86 (Um Mi-
lhão oitocentos e Trinta e Quatro Mil, Noventa e oito reais e oitenta e Seis 
centavos).; oBJETo: aquisição de material hospitalar, insumos e correlatos. 
ViGÊNcia: 20/01/2022 à 30/12/2022.

Protocolo: 755085

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViseU
terMo de rescisÃo UNiLateraL

termo de rescisão Unilateral ao contrato nº 150506/2012-PMV refe-
rente à Concorrência Pública 002/2012. contratante: Secretaria Munici-
pal de Educação, cNPJ: 21.036.567/0001-98. contratado: construtora Jorica 
ltda, cNPJ: 83.898.403/0001-27. objeto: construção de uma creche padrão 
fNdE, localizada na Vila de fernandes Belo. data de rescisão 23/12/2021. 
consoante com o art.78 e 79 da lei 8.666/93.
termo de rescisão Unilateral ao contrato nº 020601/2014-PMV refe-
rente à Concorrência Pública 007/2014. contratante: Secretaria Municipal 
de Educação, cNPJ: 21.036.567/0001-98. contratado: construtora alfa Eireli, 
cNPJ: 18.988.903/0001-98. objeto: construção de uma escola de 4 salas pa-
drão fNdE na localidade do itaçú. data de rescisão 23/12/2021. consoante 
com o art.78 e 79 da lei 8.666/93.
termo de rescisão Unilateral ao contrato nº 020602/2014-PMV refe-
rente à Concorrência Pública 007/2014. contratante: Secretaria Municipal 
de Educação, cNPJ: 21.036.567/0001-98. contratado: construtora alfa Eireli, 
cNPJ: 18.988.903/0001-98. objeto: construção de uma escola de 4 salas 
padrão fNdE na localidade do Taperebateua. data de rescisão 23/12/2021. 
consoante com o art.78 e 79 da lei 8.666/93.
termo de rescisão Unilateral ao contrato nº 040601/2014-PMV refe-
rente à Concorrência Pública 007/2014. contratante: Secretaria Municipal 
de Educação, cNPJ: 21.036.567/0001-98. contratado: Nena amorim cons-
truções ltda-Me, cNPJ: 11.985.916/0001-64. objeto: construção de uma es-
cola de 4 salas padrão fNdE na localidade de fazenda real. data de rescisão 
23/12/2021. consoante com o art.78 e 79 da lei 8.666/93.
termo de rescisão Unilateral ao contrato nº 040602/2014-PMV refe-
rente à Concorrência Pública 007/2014. contratante: Secretaria Munici-
pal de Educação, cNPJ: 21.036.567/0001-98. contratado: f. f. de M. Guzzo 
construções, cNPJ: 14.639.441/0001-42. objeto: construção de uma escola 
de 4 salas padrão fNdE na localidade do centro alegre. data de rescisão: 
23/12/2021. consoante com o art.78 e 79 da lei 8.666/93.
termo de rescisão Unilateral ao contrato nº 280703/2014-PMV re-
ferente à Tomada de Preços 008/2014. contratante: Secretaria Munici-
pal de Educação, cNPJ: 21.036.567/0001-98. contratado: construtora alfa 
Eireli, cNPJ: 18.988.903/0001-98. objeto: contratação de empresa para a 
construção de escola de 1 (uma) sala tipo fNdE, no município de Viseu/Pa, 
na localidade de Porto da firmiana. data de rescisão 17/01/2022. consoante 
com o art.78 e 79 da lei 8.666/93.
termo de rescisão Unilateral ao contrato nº 0610001/2015-PMV 
referente à Tomada de Preços 003/2015. contratante: Secretaria Mu-
nicipal de Educação, cNPJ: 21.036.567/0001-98. contratado: construtora 
Projekta Eireli Epp, cNPJ: 22.643.397/0001-72. objeto: construção de uma 
creche pró infância tipo 2 padrão FNDE na vila do Açaíteua. Data de Rescisão 
17/01/2022. consoante com o art.78 e 79 da lei 8.666/93.

Ângela Lima da silva
Secretária Municipal de Educação

cNPJ 21.036.567/0001-98

toMada de PreÇos 010/2021
eXtrato de aPostiLaMeNto

1º Apostila ao contrato nº 506/2021/CPL, referente à Tomada de Pre-
ços nº 010/2021, entre o fundo de Manutenção e desenvolvimento da Edu-
cação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu - FUNDEB 
cNPJ: 30.879.826/0001-33 e construtora 3r Eireli cNPJ: 27.772.324/0001-
02, em consonância com a Secretaria Municipal de Educação - SEMED CNPJ: 
21.036.567/0001-98. cujo objeto é lote 02: construção de Uma Escola na 
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localidade de assentamento Japim (E.M.E.f. Em assentamento-285,91m²). 
O presente termo tem por finalidade a alteração da do disposto na Cláusula 
oitava - da dotação orçamentária, prevista no contrato administrativo nº 
506/2021/CPL, conforme o orçamento fiscal vigente. Esta apostila entra em 
vigor na data de sua assinatura 25/01/2022. consoante como art. 65 §8º da 
lei 8.666/93.

Ângela Lima da silva
Secretária Municipal de Educação

cNPJ 21.036.567/0001-98

eXtrato de terMo aditiVo de VaLor
1º termo aditivo de realinhamento de Valor ao contrato nº 370/2021/
CPL referente à Tomada de Preços 004/2021. contratante: Secretaria Mu-
nicipal de Educação - fUNdEB, cNPJ: 30.879.826/0001-33. contratado: G. c. 
N. construtora Eireli, cNPJ: 06.789.584/0001-02. objeto: lote 01: reforma 
e ampliação da escola na localidade de açaíteua (Themistocles). data de assi-
natura 14/01/2022. Valor aditivado r$ 280.810,18, consoante com o art. 65, 
§ 1º da lei 8.666/93.
1º termo aditivo de realinhamento de Valor ao contrato nº 380/2021/
CPL referente à Tomada de Preços 007/2021. contratante: Secretaria 
Municipal de Educação - fUNdEB, cNPJ: 30.879.826/0001-33. contratado: 
construtora Norte alfa Eireli - Epp, cNPJ: 17.199.057/0001-64. objeto: lote 
02: Reforma e ampliação da escola da localidade de Timbozal (Rufino do Nas-
cimento). data de assinatura 21/01/2022. Valor aditivado r$ 94.058,69, con-
soante com o art. 65, § 1º da lei 8.666/93.

Protocolo: 755134
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE XINGUARA

.

eXtrato do coNtrato
Processo adMiNistratiVo de LicitaÇÃo Nº 179/2021

toMada de PreÇo Nº 008/2021/PMX
coNtrato de PrestaÇÃo 

de serViÇos Nº 016/2022/PMX
oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada dE ENGENHaria 
Para a EXEcUÇÃo daS oBraS dE coNSTrUÇÃo da orla do laGo do 
SETor JardiM MariaZiNHa, Zona Urbana desta cidade, para cumprir com o 
Convênio nº 063/2021, firmado entre o Governo do Estado do Pará, através 
da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas e este 
Município de Xinguara/Pa.
Valor GloBal: r$ 1.125.539,25 (Um milhão, cento e vinte e cinco mil, qui-
nhentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: as despesas com a execução das obras/serviços 
de que trata o objeto deste contrato, mediante a emissão de nota de em-
penho ordinário, está a cargo dos Elementos orçamentários Próprios, , do 
EXErcÍcio 2022, distribuídos conforme abaixo:
UNidadE orÇaMENTária: SEcrETaria MUNiciPal dE oBraS E iNfraES-
TrUTUra UrBaNa
15.452.0004.1103.0000 - coNSTrUÇÃo dE PraÇaS E ESPaÇoS PUBlicoS 
Para laZEr E coNViVÊNcia.
4.4.90.51.00 - obras E instalações
15.451.0004.2042.0000 - iNVESTiMENTo EM M oBilidadE E acESSiBilidadE
4.4.90.51.00 - obras e instalações
XiNGUara-Pa, 24 de janeiro de 2022.
coNTraTaNTE: o Município de Xinguara, com sede à Praça Vitória régia, s/
nº, centro, Xinguara - Pará, inscrito no cNPJ nº 04.144.150/0001-20.
coNTraTada: coNSTrUTora iNdUSTrial MadEiraS EirEli. Estabelecida 
na avenida Brasil, nº 1.873, Setor alto Paraná, redenção - Pará, cEP: 68.550-
325, fone (94)99144-6222, email: tatianosott@hotmail.com, inscrita no cNPJ 
sob o nº. 00.488.605/0001-73.

Protocolo: 755087

.

.

ParticULares
.

o sr. JosÉ LUciaNo FraNco de reZeNde 
cPF nº 182.898.606-25 

Torna público que solicitou junto a Secretaria de Meio ambiente e Sustenta-
bilidade do Pará - SEMaS/Pa, a licença de atividade rural - lar da fazenda 
Santa Marta do Vale Verde, sob o processo número 2021/42875.

Protocolo: 755095

cooPeratiVa dos GariMPeiros e 
MiNeradores do BrasiL - cooGaMiBra

cNPJ 18.336.502/0001-53 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal da Gestão do Meio am-
biente - SEMMa/altamira Pa, a licença de operação (lo) nº 014/2022 para 
extração e beneficiamento de minerais garimpáveis para o processo ANM - 
851.103/2020.

Protocolo: 755097

..

eMPresariaL
.

cristaLiNa aLiMeNtos Ltda
cNPJ nº. 06.140.389/0001-57 

Torna público que recebeu da SEMEa/Santa Maria do Pará, a licença de ope-
ração - lo nº 001/2022, validade 06/01/2023, para produção de palmito em 
conserva de sua unidade fabril localizada na Travessa São Sebastião nº 100, 
cEP 68.738-000, na cidade de Santa Maria do Pará, Estado do Pará.

Protocolo: 755098

a ViLa rica aGroPecUÁria Ltda
Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ nº 04.841.261/0001-95, 
torna público que solicitou junto a Secretaria de Meio ambiente e Sustenta-
bilidade do Pará - SEMaS/Pa, a licença de atividade rural - lar da fazenda 
campo alegre, sob o processo número 2021/4587.

Protocolo: 755099

ULtraGaZ + saNtareM Ltda -Me
cNPJ: 43.881.086/0001-11 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa  
de Santarém/Pa a licença de operação nº 2022/0000008 através do proces-
so nº 2021.lo.0001375 para atividade de comércio Varejista de Gás lique-
feito de Petróleo - GlP no munícipio de Santarém/Pa.

Protocolo: 755110

a empresa Vr LiMa & cia Ltda Me
cNPJ n° 05.997.020/0001-00

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de ru-
rópolis, Pa a licença de operação n° 001/2022, válida até 19/01/2024, pro-
cesso n° 027/2021 para exercer a atividade de comércio e varejo de peças e 
acessórios novos para motocicletas e motonetas.

Protocolo: 755113

cÂMara MUNiciPaL de BUJarU
eXtrato de terMo aditiVo Nº001/2022-cMB

1º Termo aditivo do contrato Nº 001/2021. inexibilidade Nº 001/2021. obje-
to: Prorrogação de Prazo de Vigência do contrato. contratado: Elielton cora-
dassi Sociedade individual de advocacia sob o cNPJ nº 35.145.506/0001-73. 
Vigência: 03 de janeiro de 2022 e término em 31 de dezembro de 2022. fund. 
legal: arT. 57, ii da lei Nº 8.666/93. assinatura: 03/01/2022.

cÂMara MUNiciPaL de BUJarU
eXtrato de terMo aditiVo Nº002/2022-cMB

1º Termo aditivo do contrato Nº 002/2021. inexibilidade Nº 002/2021. 
objeto: Prorrogação de Prazo de Vigência do contrato. contratado: l dE 
lEÃo coNSUlToria GESTÃo coNTaBil E coMErcio lTda, sob o cNPJ nº 
22.525.940/0001-37. Vigência: 03 de janeiro de 2022 e término em 31 de 
dezembro de 2022. fund. legal: arT. 57, ii da lei Nº 8.666/93. assinatura: 
03/01/2022.

cÂMara MUNiciPaL de BUJarU
eXtrato de terMo aditiVo Nº003/2022-cMB

1º Termo aditivo do contrato nº 003/2021. dispensa nº 002/2021. objeto: 
Prorrogação de Prazo de Vigência do contrato. contratada: Vanilza da Silva 
costa, sob o cPf; 458.398.832-04, Vigência: 03 de janeiro de 2022 e término 
em 31 de dezembro de 2022. fund. legal: arT. 57, ii da lei Nº 8.666/93. 
assinatura: 03/01/2022.

cÂMara MUNiciPaL de BUJarU
eXtrato de terMo aditiVo Nº004/2022-cMB

1º Termo aditivo do contrato nº 008/2021. Pregão Presencial-nº 001/2021. 
objeto: Prorrogação de Prazo de Vigência do contrato. contratada: a M c 
Machado lTda, sob o cNPJ; 14.913.641/0001-41, Vigência: 03 de janeiro de 
2022 e término em 31 de março de 2022. fund. legal: arT. 57, ii da lei Nº 
8.666/93. assinatura: 03/01/2022.

Protocolo: 755114

dePÓsito de areia sÃo FraNcisco Ltda 
cNPJ: 18.635.222/0001-46 

Torna publico que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma a renovação da licença de operação - lo n° 002/2019 para a atividade 
de Extração de areia e argila dentro de recursos Hídricos em Santana do 
araguaia/Pará.

Protocolo: 755101

aViso de reQUeriMeNto de LiceNÇa de oPeraÇÃo
a ceNtrais eLÉtricas do Norte do BrasiL s/a  

eLetroBras eLetroNorte
Torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade do Pará - SEMaS-Pa, a licença de operação, para operação 
da quarta unidade geradora da UHE curuá-Una, localizada no município de 
Santarém- Pa.

Jader Fernandes de Jesus
Superintendência de Gestão ambiental - EaM

Protocolo: 755103



diário oficial Nº 34.848  85Segunda-feira, 31 DE JANEIRO DE 2022

dePÓsito de areia sÃo FraNcisco Ltda 
cNPJ: 18.635.222/0001-46 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma a licença de operação - lo n° 002/2018 para a atividade de Extração 
de areia e argila dentro de recursos Hídricos em Santana do araguaia/Pará.

Protocolo: 755104

dePÓsito de areia sÃo FraNcisco Ltda 
cNPJ: 18.635.222/0001-46

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma a licença de operação - lo n° 002/2019 para a atividade de Extração 
de areia e argila dentro de recursos Hídricos em Santana do araguaia/Pará.

Protocolo: 755105

sBM - sisteMa BrasiLeiro de MiNerios Ltda
cNPJ Nº 14.088.053/0001-10 

av. Sete de Setembro, 1414. Bairro Universitário, conceição do araguaia-
Pa, cEP: 68.540-000, rEQUErEU da SEMaS/Pa, licENÇa PrÉVia E licEN-
Ça dE iNSTalaÇÃo, para a atividade: Beneficiamento de minérios metálicos 
[minério de manganês]. Processo SEMaS Nº 2021/0000042857. Engenheiro 
responsável Magnon Max Silva de oliveira [(94) 99150-5393 / 98119-5192].

Protocolo: 755106

M & d coMÉrcio de coMBUstÍVeis Ltda - Me
cNPJ Nº 15.459.450/0001-14 

rua duque de caxias, nº 1135. Bairro itamarati, Xinguara-Pa, cEP: 68.555-
825, rEQUErEU da SEMaS/Pa, rENoVaÇÃo dE licENÇa dE oPEraÇÃo, 
para a atividade: Empresa transportadora de substâncias e produtos perigo-
sos. conforme Processo SEMaS Nº 2021/0000038949. Engenheiro responsá-
vel Magnon Max Silva de oliveira [(94) 99150-5393 / 98119-5192].

Protocolo: 755108

coNseLHo reGioNaL de MediciNa 
do estado do ParÁ - crM-Pa  

Parceria N.01/2022
coNSElHo rEGioNal dE MEdiciNa do ESTado do Pará - crM-Pa realizou 
com  caSSEB aUTo PEÇaS lTda a ParcEria N.01/2022 em 06 janeiro de 
2022 para a concessão de descontos nos valores de suas vendas aos médicos 
inscritos, diretores e funcionários  do crM-Pa.

coNseLHo reGioNaL de MediciNa 
do estado do ParÁ - crM-Pa

Parceria N.02/2022
coNSElHo rEGioNal dE MEdiciNa do ESTado do Pará - crM-Pa realizou 
com  Eldorado coMÉrcio VEÍcUloS E PEÇaS lTda. - coNcESSioNária 
cHEVrolET a ParcEria N.02/2022 em 11 janeiro de 2022 com condições 
diferenciadas a ser apresentada no fechamento do negócio para fornecimento 
de veículos zero km e seminovos, fornecimento de peças e acessórios genuí-
nos Chevrolet, serviços de oficina e funilaria multimarcas aos médicos inscri-
tos, diretores e funcionários  do crM-Pa.

coNseLHo reGioNaL de MediciNa 
do estado do ParÁ - crM-Pa

Parceria N.04/2022
coNSElHo rEGioNal dE MEdiciNa do ESTado do Pará - crM-Pa realizou 
com cENTro dE ESTUdo E aPrENdiZaGEM iNTEGral-cEai a ParcEria 
N.04/2022 em 11 janeiro de 2022 com a concessão de descontos nos valores 
das mensalidades escolares: Educação infantil, Ensino fundamental i, Ensino 
fundamental ii 6º ano, Ensino fundamental ii 7º ano, a partir de 2022 aos 
médicos inscritos, diretores e funcionários  do crM-Pa.

coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ
disPeNsa de LicitaÇÃo

o coNSElHo rEGioNal dE MEdiciNa do ESTado do Pará efetivou dis-
pensa de licitação Nº01/2022, Base legal- art. 24, ii da lei n° 8.666/93 e 
decreto 9.412/2018. objeto: é a contratação de pessoa jurídica de direito 
privado para prestação de serviço de elaboração do PcMSo (Programa de 
controle Médico de Saúde ocupacional), PGr (Programa de Gerenciamento 
de riscos), lTcaT (laudo Técnico das condições do ambiente de Trabalho), 
aSo (exames clínicos ocupacionais -  admissional, periódico, demissional ou 
mudança de função), e audiometria para os funcionários do crM-Pa da Sede 
e anexo. credor: cMETra-centro de Medicina do Trabalho. Valor global de 
r$4.965,00. doTaÇÃo orÇaMENTária: as despesas decorrentes do objeto 
correrão à conta dos recursos constantes da rubrica:622.11.33.90.39.038- 
SErViÇo aPoio adMiNiSTraTiVo TÉcNico E oPEracioNal. autorizado em 
04/01/2022 e ratificado em 11/01/2022 - drª. tereza cristina de Brito 
azevedo - Presidente do crM/Pa.

coNseLHo reGioNaL de MediciNa 
do estado do ParÁ-crM-Pa

eXtrato de coNtrato - crM-Pa
conselho regional de Medicina do Estado do Pará-crM-Pa designado como 
Contratante firmou em 11/01/2022 CONTRATO N.01/2022-CRM-PA com a em-
presa  cMETra-centro de Medicina do Trabalho. cNPJ: nº 05.092.769/0001-
09. oBJETo: contratação de empresa especializada para prestar serviços de 
PcMSo (ProGraMa dE coNTrolE MÉdico dE SaÚdE ocUPacioNal), PGr 
(ProGraMa dE GErENciaMENTo dE riScoS), lTcaT (laUdo TÉcNico 
daS coNdiÇÕES do aMBiENTE dE TraBalHo), aSo (EXaMES clÍNicoS 
ocUPacioNaiS -  adMiSSioNal, PEriÓdico, dEMiSSioNal oU MUdaNÇa 
dE fUNÇÃo) E aUdioMETria Para oS 35 (trinta e cinco) fUNcioNárioS da 

SEdE E aNEXo do crM-Pa.  Base legal- art. 24, ii da lei n° 8.666/93 e de-
creto 9.412/2018, diSPENSa dE liciTaÇÃo n.01/2022. Vigência de 12(doze) 
meses, inicio 11/01/2022 e termino 10/01/2023. Valor Global: r$4.965,00. 
doTaÇÃo orÇaMENTária: as despesas decorrentes do objeto correrão à 
conta dos recursos constantes da rubrica:622.11.33.90.39.038- SErViÇo 
aPoio adMiNiSTraTiVo TÉcNico E oPEracioNal. signatários: contra-
tante - drª. tereZa cristiNa de Brito aZeVedo -Presidente do cr-
M-Pa, contratado: cMetra-centro de Medicina do trabalho - dra. dra. 
WiLMa FraNco soUsa.

coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ
disPeNsa de LicitaÇÃo

o coNSElHo rEGioNal dE MEdiciNa do ESTado do Pará efetivou dis-
pensa de licitação Nº02/2022, Base legal- art. 24, ii da lei n° 8.666/93 
e decreto 9.412/2018. objeto: é a contratação de pessoa jurídica de direi-
to privado para prestação de serviço de seguro para o veículo do crM-Pa - 
HoNda - cr-V lX-aT 2.0  16V  4X2 flEX- aNo/ModElo 2013/2013 - Placa 
oTN-3819 pelo período de 12 meses.credor: PorTo SEGUro. Valor global de 
r$2.530,33. doTaÇÃo orÇaMENTária: as despesas decorrentes do objeto 
correrão à conta dos recursos constantes da rubrica:nº622.11.33.90.39.033- 
SEGUROS GERAL. Autorizado em 18/01/2022 e ratificado em 19/01/2022 - 
drª. tereza cristina de Brito azevedo - Presidente do crM/Pa.

coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ
disPeNsa de LicitaÇÃo

o coNSElHo rEGioNal dE MEdiciNa do ESTado do Pará efetivou dispensa 
de licitação Nº03/2022, Base legal- art. 24, ii da lei n° 8.666/93 e decre-
to 9.412/2018. objeto: aquisição de 06(seis) extintores tipo aBc 6Kg, 06(seis) 
placas de sinalização de segurança e suporte de parede para Sede do crM-Pa. 
credor: EXTiMarTE EXTiNTorES- cNPJ n.38.083.273/0001-10. Valor global de 
r$1.249,98. dotação orçamentária: 622.11.33.90.39.011 - manutenção e con-
servação de imóveis.Autorizado em 14/01/2022 e ratificado em 20/01/2022 - 
drª. tereza cristina de Brito azevedo - Presidente do crM/Pa.

coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ
disPeNsa de LicitaÇÃo

o coNSElHo rEGioNal dE MEdiciNa do ESTado do Pará efetivou dis-
pensa de licitação Nº04/2022, Base legal- art. 24, ii da lei n° 8.666/93 e 
decreto 9.412/2018. objeto: serviços técnicos de higienização e desinfecção 
das cisternas e reservatórios localizados na Sede e anexo do crM/Pa. credor: 
MErco’S - SErVicoS E coMErcio dE BoMBaS EirEli - HiGiMErco-cNPJ 
n.10.993.623/0001-66 . Valor global de r$1.450,00. dotação orçamentária - 
Nº62.21.133.90.39.037- limpeza e conservação. autorizado em 17/01/2022 
e ratificado em 20/01/2022 - drª. tereza cristina de Brito azevedo - Pre-
sidente do crM/Pa.

coNseLHo reGioNaL de MediciNa 
do estado do ParÁ - crM/Pa

editaL de iNtiMaÇÃo
o coNSElHo rEGioNal dE MEdiciNa do ESTado do Pará - crM/Pa, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei nº3.268/57, regulamenta-
da pelo decreto nº44.045/58, consoante o art.41 c/c art.37, item iV do códi-
go de Processo Ético Profissional,  INTIMAR a Dra. MÁRCIA LEITE SOARES DA 
SilVa - crM 10.680, para comparecer no Setor Jurídico do crM Ma, sito av. 
Generalíssimo deodoro n.253, Umarizal, Belém/Pa, no prazo de 15(quinze) 
dias, a contar desta publicação, para tratar de assuntos de vosso interesse. 
Por se encontrar em lugar incerto e não sabido, e para que chegue ao conhe-
cimento desta, expediu-se este Edital publicado na forma da lei. drª.Maria 
de Fatima Guimarães couceiro - corregedora do crM/Pa.

coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ
editaL de iNtiMaÇÃo

o coNSElHo rEGioNal dE MEdiciNa do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela lei nº3.268/57, regulamentada pelo 
decreto nº44.045/58, consoante o art.41 c/c art.37, item iV do código de 
Processo Ético Profissional,  INTIMAR o Dr.DINÁRIO PEREIRA SEPTIMIO -CRM 
3393, que tem prazo de 30 dias, a contar desta publicação para apresentar 
rEcUrSo nos autos do PEP nº29/2016 ao coNSElHo fEdEral dE MEdici-
Na. E por se encontrar em lugar incerto e não sabido, e para que chegue ao 
conhecimento deste, expediu-se este Edital, que será publicado na forma da 
lei. drª.Maria de Fatima Guimarães couceiro - corregedora do crM/Pa.

coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ
editaL de iNtiMaÇÃo

o coNSElHo rEGioNal dE MEdiciNa do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela lei nº3.268/57, regulamentada pelo 
decreto nº44.045/58, consoante o art.41 c/c art.37, item iV do código de 
Processo Ético Profissional, INTIMAR o Sr. VALDIVINO DE ARAÚJO CORREA, 
que tem prazo de 30 dias, a contar desta publicação para apresentar rEcUr-
So nos autos da SiNdicÂNcia nº103/2018 ao coNSElHo fEdEral dE ME-
diciNa. E por se encontrar em lugar incerto e não sabido, e para que chegue 
ao conhecimento deste, expediu-se este Edital, que será publicado na forma 
da lei. drª.Maria de Fatima Guimarães couceiro - corregedora do crM/Pa.

coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ
editaL de iNtiMaÇÃo

o coNSElHo rEGioNal dE MEdiciNa do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela lei nº3.268/57, regulamentada pelo 
decreto nº44.045/58, consoante o art.41 c/c art.37, item iV do código de 
Processo Ético Profissional, INTIMAR a Sra. ADRIANA DA SILVA PANTOJA, que 
tem prazo de 30 dias, a contar desta publicação para apresentar rEcUrSo 
nos autos da SiNdicÂNcia nº60/2021 ao coNSElHo fEdEral dE MEdici-
Na. E por se encontrar em lugar incerto e não sabido, e para que chegue ao 
conhecimento deste, expediu-se este Edital, que será publicado na forma da 
lei. drª.Maria de Fatima Guimarães couceiro - corregedora do crM/Pa.

Protocolo: 755119



86  diário oficial Nº 34.848 Segunda-feira, 31 DE JANEIRO DE 2022

a empresa P.M.L. Posto Madeireiro Ltda
com cNPJ 05.317.409/0001-50 

Torna público requereu da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE 
- SEMMa dE UliaNÓPoliS-Pa, o pedido de renovação sob o protocolo n° 
448/2021, para atividade/tipologia 0305 - Posto revendedor, posto flutuante 
e posto de abastecimento, localizado rod. Br 010, s/n, km 81, Bairro centro, 
Município de Ulianópolis/Pa.

Protocolo: 755120

Porto Forte iNd. e coM. de Madeiras Ltda
cNPJ nº 10.493.786/0001-80 

Torna-se público q/recebeu da SEMMaT a lo nº 009/2022 c/validade até 
18.01.2023 p/exercer atividade de desdobro de mad. em tora p/prod. de 
mad. Serrada/laminada/faqueada na av. Martinho Monteiro s/nº. Galpão-B, 
Bairro Murinin, Município de Benevides/Pa.

Protocolo: 755122

a Pessoa JUrÍdica torres & BeZerra Ltda - Me
cNPJ: 09.289.553/0001-80

rEcEBEU da SEMMaT Benevides, no dia 27 de Janeiro de 2022, a emissão da 
renovação de sua lar nº 001/2022, através do processo nº 469/2021 para a 
atividade de avicultura para abate e lar nº 002/2022, através do processo 
nº 470/2021 para a atividade de fábrica de ração Balanceada e alimentos 
preparados para animais.

Protocolo: 755123

PUBLica-se o reQUeriMeNto de Pedido de Lio 
(LiceNÇa de iNstaLaÇÃo e oPeraÇÃo) 

Junto a SEMMa /NP (Secretária Municipal de Meio ambiente de Novo Pro-
gresso - Pa) com o número de protocolo 1484/2021 do empreendimento 
B. da siLVa GasPar aUto PeÇas 01559295260 - rEal MoToS - cNPJ: 
35.280.935\0001-53 - localizado no Endereço rua Medianeira N° 271-a - rui 
Pires de lima - Novo Progresso/Pa - cEP: 68.193-000.

Protocolo: 755124

sescoN-Pa
editaL coNtriBUiÇÃo siNdicaL 2022

Pelo presente edital, nos termos dos artigos 548 e 580, iii, da cLt, to-
das as empresas, Entidades e Empregadores enquadrados nas categorias 
econômicas “EMPrESaS dE SErViÇoS coNTáBEiS” (orGaNiZadaS oU 
NÃo SoB forMa dE PESSoa JUrÍdica) e das “EMPrESaS dE aSSESSo-
raMENTo, PErÍciaS, iNforMaÇÕES E PESQUiSaS”, representadas pelo 
SEScoN-Pa - Sindicato das Empresas de Serviços contábeis e das Empresas 
de assessoramento, Perícias, informações e Pesquisas do Estado do Pará, 
estabelecido na av. Presidente Vargas, 158, Edifício antônio Martins Júnior, 
11º Andar, sala 1101, filiado a FENACON, de acordo com o ordenamento do 
Sistema confederativo de representação Sindical da confederação Nacional 
do comércio - cNc - grupo terceiro, são NoTificadaS para procederem até 
o dia 31/01/ 022 ou até o dia 29/02/2022 para os autônomos, o recolhimento 
da coNTriBUiÇÃo SiNdical patronal do Exercício 2022 a este Sindicato, 
conforme tabelas disponibilizadas no link: www.sescon-pa.org.br. faculta-se 
aos contribuintes a obtenção da competente Guia de recolhimento por meio 
do link: http://www.sescon-pa.org.br. obs: Quando houver Sindicato especí-
fico da atividade na cidade ou região, a este deverá ser feito o recolhimento, 
observando a área de ação.

Belém, 24 de janeiro de 2022.
Nelma raimunda de almeida Lemos

Presidente
Protocolo: 755125

iedi - iNstitUto edUcacioNaL iMPerador 
credenciado pelo o Processo de autorização Nº 275/2019 - cEE/Pa - Ensino 
Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos a Distância, código do 
iNEP Nº 15163512. No uso de suas atribuições declara regularizada a vida 
escolar dos alunos concluintes do ensino Médio, eJa do ano de 2021:
abelino Moreira dos Santos; adalberto Gomes da Silva; adão Marcílio Si-
queira; adriano Barbosa altoé; adriano Gomes da Silva; aiane Suane Silva 
lopes; alcindo dos Passos; alex Sandro Parahyba da Silva; alex Silva Barbo-
sa; alexandre Morais fidelix; ana cláudia leonel; ana Maria Pereira Santos; 
angelica Moura ferreira; angélica Sampaio da Penha; ariane aparecida da 
Silva Quinelato; Bianca ribeiro Paz; Brida carloni Marques; Bruno rodrigo 
Gomes; camila Santana ramos; carlos alberto Miranda; carlos alexandre 
Batistussi; carlos augusto Nascimento de Brito; carlos augusto Tomaz de 
araujo; carlos Eduardo Nascimento Noronha; carlos Henrique cigerza; carlos 
Henrique Nunes dos Santos; carmilton Santos de Souza; caroline aparecida 
Bernardi castagna; cassiano Santos facco; cintia costa da Silva; claudia 
Hebe Pereira; claudia lucena Batista de azevedo Passos; conceição Santia-
go Bragança; crislaine Keuwald; cristiano faria Santana; cristieli de Souza; 
daiane roberta dos Santos; dalva de freitas assaid Mansur; david Patrocinio 
costa; denis de Souza lau; douglas ramos arruda; duilio Henrique Teixeira 
dias; Eder Batista de Souza; Edileuza cerqueira dos Santos; Edivaldo rosa 
de almeida; Edriele dos Santos Vieira; Elaine Machado ramos; Elessandra 
rosa; Elizane Souza da costa; Elvis Valdeir cereda; Euzimar rosario do Nas-
cimento; fabio Martins de Jesus; felipe farias; fernando oliveira leal Neto; 
Gabriel Thiago Araújo Silva; Gabrielle Barata Corrêa; Gerlânia Freitas Lima de 
Albuquerque; Gilberto Pereyma; Girlaine Bonfim de Oliveira Corato; Gracie 
Silvares; Graziela Gonçalves routh; Guilherme ferreira Mitri; Guilherme Sa-
muel da cruz Menino de Sousa; Guilherme Vieira leite; Heitor de oliveira Pe-
drosa Martins; Hemilyn alves Santos; ilma aparecida de Souza; irys leonídia 
Barros Santos; isaac alves Santos; isaac Porcino Morais; isac Victor Batista 

de oliveira; isadora de fatima oliveira lima; izaque Souza dos Santos; Jad-
son Venancio do Nascimento; Janaina Marques Zanette; Janderson Messias 
calazans; Jayanna Vieira oliveira; Jean de azevedo Bobrowski; Jeferson da 
Silva correia; Jessica leite Mendes; Jéssica Sigler Gricoletto; Jhonatan Sil-
va Seara; João Victor amancio Silva; João Victor Teixeira; Joel Henrique de 
oliveira; Joelson da Silva Machado; Jordhan Silva dall’orto; José antonio de 
faria; José carlos Pinheiro Marante; José Geraldo da Silva; José romildo de 
Souza; Jose ronaldo rocha; Josias de andrade cambras; Juan Pablo Borges 
Silva; Juarez Santos lima; Juliana de Souza conceição; Juliana luiza Queiroz 
Batista de Souza; Juliana rodrigues coelho; Júnior Silveira faggian; Karolaine 
dos Santos Pereira; Karyna da Silva Xavier corrêa; Katia ferreira Batista; 
Katiúscia Medina de Souza; Ketlin Pauluci ferrari; Kleyton Moreira da Silva; 
laercio de Sousa Estrela Junior; layla cristina aguiar Santana; lázaro dos 
Santos ferreira; leandro Matos de Britto; leonardo domingues dos Santos; 
liliane do rosario Silva; lucas conceição de Jesus Santos; lucas ferreira 
de Jesus; lucas Gomes corrêa Silva; lucia Helena cassiano; luciano lino-
lucilene da Silva Vieira; lucinéa oliveira Silva Santana; lucio flavio Victor 
Teixeira; ludimila Mendes lima; luis claudio Martins; luiz carlos Sebastião 
Tereza; luiz felipe alves Gobbi; lylian Pabliny Gomes Virgilio; Magno césar 
da Silva; Maicon robson Guimarães araújo; Maiqui de assis Batista; Mara 
cristina oliveira rocha; Marcela dos Santos oliveira; Marcelo coutinho; Mar-
celo firmino da Silva; Marcelo Martins da Silva; Márcio antônio rodrigues; 
Marcio roberto Estevam; Maria fernanda Praes ferreira; Maria ivani Silva 
chagas; Maria Sueli de oliveira; Mariana Wenderroschy freire; Mariely dos 
Santos Sena loureiro; Mario da Silva cunha; Marllon Silva de oliveira; Mar-
riany Bispo Pereira da Silva; Murilo Gonçalves Borges; Nátally da Silva Goulart 
Moura; Nayron cesário Sousa aguiar; odeci Pereira da Silva; otacilio cae-
tano dias Junior; Patrick cesar chagas de oliveira; Paula fernanda frança; 
Paulo Sérgio Barbosa; Pedro augusto cesar arantes; Pedro Jorge fernandes 
de andrade; rafael de Melo rosa; rafaela coutinho Pedro Santos; rafaela 
fagundes Pereira; railton Bastos rocha; reinimário de carvalho Silva; rena-
ta custodio; renata de Jesus Souza Peixoto; renata lirio américo Monteiro; 
renata Soares de avila; renato Gomes dos Santos; rennan rodrigues Souza; 
ricardo farias Silva; robeildo Monteiro da Silva; robert Pellizari; romario 
Pereira de oliveira; romildo Geanmonond Valentino; ronaldo de alencar ca-
mapum; ronaldo Januario dias Guido; rosemeire costa Galvão dias; rosi-
nete firmino Marriel de Souza; rúbia da Silva almerindo; ryan Silva fonseca 
Gusmão; Sandy cristine Silva lopes; Sebastião Borges de Siqueira; Sebastião 
de araújo costa; Sérgio aparecido Trajano Bernardes; Sérgio francisco da 
Silva Júnior; Sibelle Gush; Silas de Paulo Silva; Simone rodrigues Batista; 
Sueli Regina Rufina Soares; Tadeu de Paula Victorino; Tainá Cristina Alencar 
Barbosa; Taís de carvalho correa ribeiro; Taís Helena Naidhig de carvalho; 
Taisla rodrigues rocha; Thais rodrigues Portes; Thamily de oliveira Gomes 
Silva; Tiago dos Santos Medeiros; Uanderson ferreira de oliveira; Ubirajara 
de Aquino Costa; Valdinéia Costa e Oliveira; Valter Francisco Rodrigues; Vânio 
Gonçalves; Victor Hugo Vieira Venancio da Vitoria; Victor leoterio Magalhães; 
Vinicius de Souza Moraes; Vinicius Gabriel Pereira da Silva; ; Vinícius Pereira 
do Nascimento; Viviane couto de oliveira; Viviane cristina abel de oliveira; 
Washinghton Santos lobo; Wender Mairo da cruz; Wesley Batista carvalho 
rezende; Wilce Teixeira farias clen; Williams rodrigues de castro; Yugley 
Taylor aparecido Monteiro.

Protocolo: 755130

cÂMara MUNiciPaL de oUrÉM/Pa
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato nº 2021.2001.001 -cPl/cMo, 
oriundo do processo de iNEXiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 003/2021. cPl/
cMo, fundamentação: art. 25, inciso ii c/c 13, inciso iii da lei 8.666/93, 
Contratante: Câmara Municipal de Ourém/Pa, Contratado: Maria de Lour-
des carvalho obrien Eireli (obrien assessoria e consultoria contábil) cNPJ: 
27.219.719/0001-74 - empresa, objeto: Prorrogação de vigência, nas mes-
mas condições do contrato original - Para a prestação de Serviços Técnicos 
de Assessoria e Consultoria Contábil, especificamente contabilidade pública, 
para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ourém/PA. Vigência: 
21/01/2022 à 31/12/2022, data da assinatura: 18/01/2021. Jacob alves de 
oliveira - Presidente da câmara Municipal de ourém/Pá.

Protocolo: 755141

cÂMara de aUGUsto corrÊa
eXtrato de iNeXiGiBiLidade 

iNeXiGiBiLidade Nº 001/2022. favorecido: limacon contabilidade ltda, 
cNPJ: 08.683.653/0001-24. objeto: contratação de pessoa jurídica especia-
lizada, visando à prestação de serviços técnicos em assessoria e consultoria 
contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional em atendimen-
to às necessidades da Câmara Municipal de Augusto Corrêa/PA. Contrato nº 
2022011701. Valor Global: r$ 132.000,00. Vigência: 17/01 a 31/12/2022. 
art. 25, ii, art. 13, iii da lei n.º 8.666/93 e suas alterações. antônio ernan-
des Brito do rosário - Presidente.

Protocolo: 755139

aUto Posto PoPULar Ltda
cNPJ Nº 83.322.784/0001-00 

avenida raimundo Veridiano cardoso, nº 416. Bairro Santa Mônica, Tucuruí-
Pa, cEP: 68.456.760, rEcEBEU da SEMaS/Pa, licENÇa dE oPEraÇÃo Nº 
13.147/2021, válida até 02/12/2025, para o desenvolvimento da atividade: 
Empresa transportadora de substâncias e produtos perigosos. Conforme Pro-
cesso SEMaS Nº 2020/0000021463. Engenheiro responsável Magnon Max 
Silva de oliveira [(94) 99150-5393 / 98119-5192].

Protocolo: 755136
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