
diário oficial Nº 34.882   1segunda-feira, 07 dE MarÇo dE 2022DIÁRIO OFICIALBelém, Segunda-feira
07 de Março de 2022

República Federativa do Brasil - Estado do Pará 92 Páginas
ANO CXXXI DA IOE

131º DA REPÚBLICA
Nº 34.882

eXecUtiVo
GaBiNete do GoVerNador ...........................................- PáG. 4
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado ........................- PáG. 4
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado ....................- PáG. 6
ProcUradoria GEral do ESTado .....................................- PáG. 6
SEcrETaria ESTraTÉGica dE
arTicUlaÇÃo da cidadaNia  ............................................- PáG. 7
aUdiToria GEral do ESTado  ...........................................- PáG. 7

secretaria de estado 
de PLaNeJaMeNto 
e adMiNistraÇÃo ...........................................................- PáG. 7
iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária 
do ESTado do Pará ........................................................ - PáG. 11
EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica 
do ESTado do Pará ........................................................ - PáG. 16

secretaria de estado 
da FaZeNda ................................................................... - PáG. 16
BaNco do ESTado do Pará S.a ....................................... - PáG. 19

secretaria de estado 
de saÚde PÚBLica ........................................................ - PáG. 20
HoSPiTal oPHir loYola .................................................. - PáG. 25
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará ................ - PáG. 27
fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia 
E HEMaToloGia do Pará ................................................. - PáG. 31
fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal 
dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa ........................................... - PáG. 32

secretaria de estado 
de traNsPortes........................................................... - PáG. 34
aGÊNcia ESTadUal dE rEGUlaÇÃo 
E coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS ................................ - PáG. 35

secretaria de estado 
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca ......................................... - PáG. 35
iNSTiTUTo dE TErraS do Pará ........................................ - PáG. 36
NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral ................... - PáG. 38
aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária 
do ESTado do Pará ........................................................ - PáG. 39
EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica 
E EXTENSÃo rUral do ESTado do Pará .......................... - PáG. 39
cENTraiS dE aBaSTEciMENTo do Pará S.a.  ................... - PáG. 39

secretaria de estado 
de Meio aMBieNte 
e sUsteNtaBiLidade ................................................... - PáG. 39
iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal 
E da BiodiVErSidadE do ESTado do Pará ..................... - PáG. 41

secretaria de estado 
de seGUraNÇa PÚBLica 
e deFesa sociaL ........................................................... - PáG. 41
PolÍcia MiliTar do Pará ................................................ - PáG. 44
fUNdo dE aSSiSTÊNcia Social da PolÍcia MiliTar  ...... - PáG. 47
corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará ........................... - PáG. 47
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará  ........................................ - PáG. 48
dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará ................. - PáG. 50

secretaria de estado 
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria ............................................................. - PáG. 54

secretaria de estado 
de cULtUra ................................................................... - PáG. 56
fUNdaÇÃo cUlTUral do Pará ......................................... - PáG. 56
fUNdaÇÃo carloS GoMES  .............................................. - PáG. 58

NESTA EDIÇÃO 
secretaria de estado 
de coMUNicaÇÃo .......................................................... - PáG. 59
fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo .......................... - PáG. 59

secretaria de estado 
de edUcaÇÃo ................................................................. - PáG. 60
UNiVErSidadE do ESTado do Pará ................................ - PáG. 62

secretaria de estado 
de assistÊNcia sociaL, 
traBaLHo, eMPreGo e reNda ..................................... - PáG. 65
fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo 
SocioEdUcaTiVo do Pará .............................................. - PáG. 67

secretaria de 
estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos ................................................... - PáG. 67

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia ................................................. - PáG. 67
coMPaNHia dE GáS do Pará  .......................................... - PáG. 68
coMPaNHia dE dESENVolViMENTo 
EcoNÔMico do Pará ....................................................... - PáG. 68
iNSTiTUTo dE METroloGia do ESTado do Pará  ...........  - PáG. 69
JUNTa coMErcial do ESTado do Pará ............................ - PáG. 69
NÚclEo dE GErENciaMENTo do ProGraMa
dE MicrocrÉdiTo-crEdcidadÃo  ................................... - PáG. 69

secretaria de estado 
de deseNVoLViMeNto 
UrBaNo e oBras PÚBLicas ......................................... - PáG. 70
coMPaNHia dE SaNEaMENTo do Pará ............................. - PáG. 71
coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do Pará  ............. - PáG. 71
NÚclEo dE GErENciaMENTo dE
TraNSPorTES METroPoliTaNo  ....................................... - PáG. 71

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e tecNoLÓGica ................ - PáG. 71
fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo 
a ESTUdoS E PESQUiSaS .................................................. - PáG. 72
EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
E coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará .............................. - PáG. 72

secretaria de estado 
de esPorte e LaZer ...................................................... - PáG. 73

secretaria de estado 
de tUrisMo  .................................................................. - PáG. 73

deFeNsoria PÚBLica 
do estado ..................................................................... - PáG. 74

JUdiciÁrio
TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará ...................... - PáG. 77

triBUNais de coNtas
TriBUNal dE coNTaS do ESTado do Pará ...................... - PáG. 77

MiNistÉrio PÚBLico
MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará ................ - PáG. 80
MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará ....................... - PáG. 81

MUNicÍPios ................................................................ - PáG. 85

eMPresariaL ............................................................. - PáG. 91



2  diário oficial Nº 34.882 segunda-feira, 07 dE MarÇo dE 2022

  ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
GABINETE DO GOVERNADOR
Governador: Helder Zahluth Barbalho 
Tel.: (91) 3216-8829/ 3342-5663
GABINETE  DO VICE-GOVERNADOR
Vice-Governador: 

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: iran ataide de lima
Tel.: (91) 3216-8831 /8832/8833/8830 
CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: CEL. PM Osmar Vieira da Costa Júnior
Tel.: (91) 3214-0601/ 33425672 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE
Procurador Geral: Ricardo Nasser Sefer
Tel.: (91) 3344-2742/2798/2786/2700

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO 
DO SUDESTE DO PARÁ
Secretário: João Chamon Neto
Tel.: (94) 98402-9275 / (94)98404-7928

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO 
DO BAIXO AMAZÔNAS 
Secretário: Henderson Lira Pinto
Tel.: (93) 98412-6196 

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO 
DO MARAJÓ 
Secretário: Jaime da Silva Barbosa
Tel.: (91) 98585-2595

secretaria estratÉGica 
de articULaÇÃo da cidadaNia
Secretário: Ricardo Brisolla  Balestreri
Tel.: 3342-0351/0352/0363 
 
AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE
Auditor: José Rubens Barreiros de Leão
Tel.: (91) 3239-6477 /6450/ 6677 

OUVIDORIA GERAL DO ESTADO - OGE
Auditor: Arthur Houat Nery de Souza
Tel.: (91) 3216-8883/8899

FUNDAÇÃO PARÁPAZ
Presidente: alberto Henrique Teixeira de Barros
Tel.: (91) 3321-4303 /98510-8012/ Geral: 3321-4300

SECRETARIA DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD
Secretária: Hana Ghassan Tuma   
Tel.: (91) 3194-1010/1004/1012/1427

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE 
Presidente: Jorge Luiz Guimarães Panzera
Tel.: (91) 4009-7860/7800/7801 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO PARÁ - IASEP
Presidente: Bernardo albuquerque de almeida
Tel.: (91) 3366-6111/6117/6118

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
Presidente: Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva
Tel.: (91) 3182-3585/3587  

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ - EGPA
Diretora Geral: Elisângela Mara da Silva Jorge 
Tel.: (91) 3214-6860/6802/6803 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA
Secretário: René de Oliveira e Sousa Júnior
Tel.: (91) 3222-5720/3218-4200/4324  Fax: (91) 3223-0776

BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
Presidente: Ruth Pimentel Méllo
Tel.: (91) 3348-3310/3320/3209/ 3223-0823 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA 
Presidente: cilene Moreira Sabino de oliveira
Tel.: (91) 3217-5802/5804 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Secretário: Rômulo Rodovalho Gomes
Tel.: (91) 4006-4347/4356/4006-4800/4804/4805/4006-4849

HOSPITAL OPHIR LOYOLA 
Diretora Geral: ivete Gadelha Vaz
Tel.: (91) 3265-6530/6529/6500

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
Presidente: Bruno Mendes Carmona
Tel.: (91) 4009-2241/2202/0329/2333 

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA 
E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA
Presidente: Paulo André Castelo Branco Bezerra 
Tel.: (91) 3110-6500/6502 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Helder Zahluth Barbalho 
GOVERNADOR

Vice-Governador

Francisco Melo
Presidente da Assembleia Legislativa

Célia Regina de Lima Pinheiro
Presidente do Tribunal de Justiça

João Paulo Carneiro Gonçalvez Ledo
Defensor Público Geral do Estado

Cesar Bechara Nader Mattar Júnior
Procurador Geral de Justiça

Jorge Luiz Guimarães Panzera
Presidente

Aroldo Carneiro
Diretor Administrativo e Financeiro

Allan Gonçalves Brandão
Diretor Técnico

Raimunda Helena Nahum Gomes
Diretora de Documentação e Tecnologia

DIRETORIA, ADMINISTRAÇÃO, REDAÇÃO E PARQUE GRÁFICO
Trav. do Chaco, 2271, Marco - 66.093-410 Belém - Pará

RECEPÇÃO: 4009-7800
www.ioepa.com.br

PUBLICAÇÕES
91 4009-7810 | 4009-7819

cm x coluna R$ 80,00
(*) O padrão de publicação obedecerá obrigatoriamente a fonte 
Verdana, Corpo 7.

a ioe teM UM recado Para sUa eMPresa
PUBLicar No diÁrio oFiciaL FicoU Mais 

rÁPido e Mais seGUro.

o sistema e-diário, que recebe publicações para o diário oficial do 
Estado, mudou. É um reforço do compromisso da Imprensa Oficial do 

Estado com seus usuários.

critÉrios Para PUBLicaÇÃo de arQUiVos FecHados 

fonte Verdana, corpo 7, Entrelinhamento 120%
Novo formato doE: a4 - área de Trabalho (19 x 27)
devem ser fechados no formato Pdf X1a, sem marcas de cortes, texto em preto 100%
imagens devem estar em P&B ou em escala de cinza e resolução mínima de 220 dpi. 
Não condensar ou expandir as fontes e imagens
Não serão aceitos arquivos fora dos padrões.

receBiMeNto de arQUiVos No BaLcÃo da ioe 
devem ser entregues até as 14 horas do dia útil anterior à publicação

Mais iNForMaÇÕes
(91) 4009-7800 / 4009-7842 | suporte@ioe.pa.gov.br



diário oficial Nº 34.882   3Segunda-feira, 07 DE MARÇO DE 2022

  ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
Presidente: Ricardo Jorge de Moura Palheta
Tel.: (91) 4005-2506 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN
Secretário: Adler Gerciley Almeida da Silveira 
Tel.:(91) 4009-3801/3802

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH
Presidente: Abraão Benassuly Neto 
Tel.: (91) 3221-4102/4100/4103 

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ARCON
Diretor Geral: Eurípedes Reis da Cruz Filho
Tel.: (91) 3321-9680 / 9675 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP
Secretário: Giovanni Correa Queiroz
Tel.: (91) 4006-1206/1207 /3226-8904/1363

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA
Presidente: Bruno Yoheiji Kono Ramos
Tel.: (91) 3181-6513/6516/6548 / Geral: 3181-6500  

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL
Gerente Executivo: Felipe Coêlho Picanço
Tel.: 3342-0150/0151/(91)98426-1383

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
DO PARÁ - ADEPARA
Diretor Geral: Jamir Junior Paraguassú Macedo 
Tel.: (91) 3210-1104 / Geral: 3210-1100  

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO 
RURAL DO ESTADO DO PARÁ - EMATER
Presidente: rosival Possidônio do Nascimento
Tel.: (91) 3299-3413/3469/3400

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 
E SUSTENTABILIDADE- SEMAS
Secretário: José Mauro de Lima O’ de Almeida
Tel.: ((91) 3184-3398/3318/3319/3384/3380

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA 
BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - IDEFLOR-Bio
Presidente: Karla lessa Bengtson
Tel.: (91) 3342-2637/2670/ 3184-3377/3362 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E DEFESA SOCIAL - SEGUP
Secretário:  Ualame fialho Machado
Tel.: (91) 3184-2525 / 3184-2555

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - PM
Comandante Geral: Cel. QOPM  José Dilson Melo de Souza Júnior
Tel.: (91) 3258-9906/9907

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - CBMPA
Comandante-Geral: CEL. QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza 
Tel.: (91) (91) 4006-8313 /8355

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
Delegado Geral: Walter Resende de Almeida
Tel.: (91) 4006-9094 /9045 

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ
Diretor Geral: Celso da Silva Mascarenhas 
Tel.: (91) 4009-6012/6032

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
Diretora Superintendente: Renata Mirella Freitas Guimarães de Sousa Coelho
Tel.: (91) 3214-6235>gabinete/3289-7500

secretaria de estado 
de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria - seaP
Secretário: Jarbas Vasconcelos do Carmo                       
Tel.: (91) 3239-4201/4202

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT
Secretária: Úrsula Vidal Santiago de Mendonça
Tel.:(91) 4009-8454/8451

FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP
Presidente: Guilherme relvas d’oliveira
Tel.: (91) 3202-4350/4349

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES
Superintendente: Maria da Glória Boulhosa Caputo
Tel.:(91) 3201-9478 

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM
Secretário: Vera Lúcia Alves de Oliveira
Tel.: (91) 3202-0901/0910/0911   Vera Oliveira: 32020931 

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO - FUNTELPA
Presidente: Hilbert Hil Carreira do Nascimento
Tel.: (91) 4005-7733

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
Secretário: Elieth de Fátima da Silva Braga
(91) 3201-5127/5147/3211-5026/5107/5160/5161

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
Reitor: Clay Anderson Nunes Chagas
Tel.: (91) 3299-2202/2200

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER
Secretário: Inocêncio Renato Gasparim
Tel.:   (91) 3239-1414/1400

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 
DO PARÁ - FASEPA
Presidente: Luiz Celso da Silva
Tel.: (91) 3210-3308 

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA 
DE MICROCRÉDITO - CREDCIDADÃO
Gerente Executivo: Tercio Junior Sousa Nogueira
Tel.: (91)3205-7250/7257

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS - SEJUDH
Secretário: José Francisco de Jesus Pantoja Pereira
Tel.: (91) 4009-2744/2722/2723/2700

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MINERAÇÃO  E  ENERGIA - SEDEME
Secretário: José Fernando de Mendonça Gomes Júnior
Tel.: (91) 3110-2558/2552

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ
Presidente: Cláudia Bitar de Moraes Barbosa
Tel.: (91) 3224-2663/98116-9087 (secretária) 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DO PARÁ - CODEC
Presidente: Lutfala de Castro Bitar
Tel.: (91) 3236-2884/3205-4704 

INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO 
DO PARÁ - IMETROPARÁ
Presidente: Rafaela Barata Chaves 
Tel.: (91) 3217-0524/0500

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A - CEASA
Presidente: José Antonio Scaff Filho
Tel.: (91) 3228-9171/3205-4055/4054

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP
Secretário: Benedito Ruy Santos Cabral
Tel.: (91) 3183-0003/0004/0020

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
Presidente: José Antonio De Angelis 
Tel.: (91) 3202-8514/8567/8400

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB
Presidente: Orlando Reis Pantoja
Tel.: (91) 32148500 / 32148502 / 32148442 

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO
Diretor Geral: Eduardo de Castro Ribeiro Júnior 
Tel.: (91) 3110-8450/8453

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SECTET
Secretário: Carlos Edilson de Almeida Maneschy
Tel.: (91) 4009-2511/2510/2543

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS 
E PESQUISAS - FAPESPA
Presidente: Marcel do Nascimento Botelho
Tel.: (91) 3323-2573/2574 

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA
Presidente:  Marcos Antonio Brandão da Costa
Tel.: (91) 3344-5438/5201/5411

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL
Secretário: Nivan Setubal Noronha
Tel.: (91) 3201-2320/2312/2320

secretaria de estado de tUrisMo - setUr
Secretário: André Orengel Dias
Tel.:(91) 3110-5003/5022/5000



4  diário oficial Nº 34.882 Segunda-feira, 07 DE MARÇO DE 2022

eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o Nº 2202, de 4 de MarÇo de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, no 
valor de r$ 17.216.622,13 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$ 17.216.622,13 (dezessete Milhões, 
duzentos e dezesseis Mil, Seiscentos e Vinte e dois reais e Treze centa-
vos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012060814918705 - SEdaP 0301 449052 114.300,00
141012060814918715 - SEdaP 0306 449052 150.041,55
141012060814918715 - SEdaP 6301 449052 54.538,45
151011339115037590 - SEcUlT 0301 445041 3.999.620,27

301010309114928730 - defensoria Pública 0301 339030 30.000,00
462021339215038841 - fcP 0301 339039 91.000,00
472011336215098906 - fcG 0301 449052 975.028,18

592011412615088238 - iMETroPará 0660 339192 35.405,35
592011413115088233 - iMETroPará 0660 339192 182,40
592011442215008803 - iMETroPará 0660 339092 2.611,18

672011612212978338 - coHaB 0301 339039 284.966,52
901011030215078289 - fES 0301 449039 5.000.000,00
901011030215078289 - fES 0301 449052 6.285.000,00

971010342115008228 - SEaP 0362 339036 28.156,42
971010342115028831 - SEaP 0301 449051 165.771,81

ToTal 17.216.622,13

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 4 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa GHassaN tUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o Nº 2203, de 4 de MarÇo de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 2.759.225,87 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 2.759.225,87 (dois Milhões, Sete-
centos e cinquenta e Nove Mil, duzentos e Vinte e cinco reais e oitenta e 
Sete centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

171010412615088238 - SEfa 0331 339040 1.075.788,00
622011012815088887 - HEMoPa 0269 339039 30.000,00

871010824415058859 - fEaS 0101 334181 200.000,00
901011030215078876 - fES 0103 339033 1.453.437,87

ToTal 2.759.225,87

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

171010412615088238 - SEfa 0331 449052 1.075.788,00
622011045115087552 - HEMoPa 0269 339039 30.000,00

901011030215078288 - fES 0103 339039 1.453.437,87
911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 200.000,00

ToTal 2.759.225,87

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 4 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa GHassaN tUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 767769

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 249/2022- ccG, de 4 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo no. 2022/254367, 
r E S o l V E:
autorizar HENdErSoN lira PiNTo, Secretário regional de Governo 
do Baixo amazonas, a viajar no trecho Santarém/Belém/Santarém, no 
período de 7 a 9 de março de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, 
concedendo para tanto 2 e ½ (duas e meia) diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 250/2022- ccG, de 4 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/242501,
r E S o l V E:
autorizar ÚrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa, Secretária de Estado 
de cultura, a viajar para Vitória/ES, no período de 9 a 12 de março de 2022, 
a fim de participar de “Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Secretários 
e Dirigentes Estaduais de Cultura e também da Feira da Criatividade 2022”, 
devendo responder pelo órgão, no impedimento da titular o senhor BrUNo 
cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira, Secretário adjunto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 251/2022- ccG, de 4 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/247972,
r E S o l V E:
autorizar JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade, a viajar para Manaus – aM, no período 
de 16 a 18 de março de 2022, a fim de participar da 12ª Reunião Anual da 
força-Tarefa de Governadores para clima e floresta fT-Gcf: “ Florestas, 
Sociedade, Economia Verde: Novos Modelos de Desenvolvimento para o 
Futuro do Planeta Draft Agenda”.rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 252/2022- ccG, de 4 de MarÇo de 2022
a cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
r E S o l V E:
i. exonerar SUElEN PaTricia BaraTa PErEira do cargo em comissão de 
Gestor de Unidade Seduc na Escola, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de Educação, a contar de 28 de fevereiro de 2022.
ii. nomear aMaNda criSTiNa SilVa rodriGUES para exercer o cargo em 
comissão de Gestor de Unidade Seduc na Escola, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de Educação, a conta de 5 de março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Protocolo: 767768
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diÁria
.

Portaria Nº 290/2022-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° 2022/251632 de 3 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho SaNTa-
rÉM/BElTErra/SaNTarÉM, no período de 05 a 06/03/2022.

servidor objetivo

alda lUZ dUarTE araÚJo, cPf 261.073.332-15, matrícula 
funcional nº 5911283/2, cargo coordenador de área, lotada no 

centro regional de Governo do Baixo amazonas.
apoio ação cidadania, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 291/2022-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° 2022/235915, de 24 de fevereiro de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de ViGia/Pa, no dia 04/03/2022.

servidor objetivo

aNToNio riBEiro dE aViZ, cPf 488.702.002-30, matrícula fun-
cional nº 5948823/1, ocupante do cargo assistente operacional i, 

lotado na diretoria de Gestão de logística.
dar apoio logístico ao NUrMEc, 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, 4 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 767558
Portaria Nº 294/2022-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° 2022/254065, de 4 de março 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 SaliNoPoliS/Pa, no período de 07 a 11/03/2022.

servidor objetivo

MariValdo MaciEl dE carValHo, cPf 29425131287, matrícula 
funcional nº 5046912/ 4, ocupante do cargo de assessor, lotado 

na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a agenda publica do Governador, 
no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 295/2022-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° 2022/246231, de 3 de março de 2022;

rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de SalVaTErra/SoUrE/ cacHoEira do arari/Pa, no período de 07 a 
11/03/2022.

servidor objetivo

aNToNio riBEiro dE aViZ, cPf 488.702.002-30, matrícula fun-
cional nº 5948823/1, ocupante do cargo assistente operacional i, 

lotado na diretoria de Gestão de logística.
dar apoio logístico a aSEP, nos referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 296/2022-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° 2022/244734, de 2 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de BarcarENa/ aBaETETUBa/ iGaraPÉ Miri/ MoJU/ TailÂNdia/ Moca-
JUBa/ BaiÃo/Pa, no período de 05 a 07/03/2022.

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 deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 297/2022-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° 2022/252106, de 3 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para os municípios de 
SalVaTErra/SoUrÉ/ cacHoEira do arari/Pa, no período de 07 a 11/03/2022.

servidor objetivo
loUiSE dE PaUla fErrEira diaS da SilVa, matrícula funcional 
nº 5961420/1, cPf 021.967.422-10, cargo assistente Técnico ii, 

lotada na Secretaria Extraordinária de Produção.

Participar da agenda da Secretaria Extraordinária de 
Produção, nos referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 767569
Portaria Nº 298/2022-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° 2022/252090, de 03 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios de 
SalVaTErra/SoUrE/cacHoEira do arari/Pa, no período de 07 a 11/03/2022.

servidor objetivo

dEiVid TEiXEira doS SaNToS, matrícula funcional nº 
57222716/ 2, cPf 642.950.872-20, cargo chefe de Gabinete, 

lotado na Secretaria Extraordinária de Produção.

fazer um levantamento in loco da viabilidade de 
implantação dos microssistemas de abastecimento 
publico de água potável, nos referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4 ½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 04 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 767590



6  diário oficial Nº 34.882 Segunda-feira, 07 DE MARÇO DE 2022

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 013/2022 – cMG, de 04 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais,
rESolVE:
i – dESiGNar como PrEGoEiroS e membros responsáveis pelos traba-
lhos relativos à modalidade de licitação Pregão Eletrônico, no âmbito desta 
casa Militar, os servidores Heider da Silva Martins, Mf nº 57199676/3, 
ocupante do cargo de coordenador de logística administrativa, Samuel 
Tavares ribeiro, Mf nº 5949926/1, ocupante do cargo de coordenador de 
logística administrativa e Bruno luiz Silva de Sousa, Mf nº 4219470/2, 
ocupante do cargo de assessor administrativo ii;
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
a PorTaria Nº 008/2022 – cMG, de 10/02/2022, publicada no doE nº 
34.863 de 11/02/2022, e retroagindo seus efeitos a contar de 22/02/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 04 dE MarÇo dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 767721
Portaria Nº 014/2022 – cMG, de 04 de MarÇo de 2022.
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais,
rESolVE:
i – coNSTiTUir a comissão Permanente de licitação – cPl da casa Mi-
litar da Governadoria do Estado, vinculada a esta Chefia, para processar, 
receber, examinar, dirigir e julgar todos os documentos e procedimentos 
relativos às licitações do Órgão;
ii – NoMEar os servidores Heider da Silva Martins, Mf nº 57199676/3, 
Samuel Tavares ribeiro, Mf nº 5949926/1 e Bruno luiz Silva de Sousa, Mf 
nº 4219470/2, sob a presidência do primeiro, para coordenar as licitações 
da casa Militar da Governadoria do Estado.
iii – aTriBUir ao servidor Heider da Silva Martins, Mf nº 57199676/3 - 
Presidente da cPl, a competência para assinar os editais dos processos 
licitatórios da casa Militar da Governadoria do Estado;
iV – os membros da comissão Permanente de licitação desempenharão os 
seus trabalhos concomitantemente com as atividades dos seus respectivos 
cargos ou funções;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 
PorTaria Nº 010/2022 – cMG, 10/02/2022, publicada no doE nº 34.863 
de 11/02/2022, e retroagindo seus efeitos a contar de 22/02/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 04 dE MarÇo dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 767723
Portaria Nº 015/2022 - cMG, de 04 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais e,
considerando o decreto Estadual nº 856, de 24 de junho de 2020, no qual 
moderniza as aquisições oriundas de dispensa de licitação, por meio de 
cotação Eletrônica de preços no âmbito da administração Pública direta e 
indireta do poder Executivo Estadual;
considerando a iN SEad/dGl Nº 001 de 09 de abril de 2012, publicada 
no Diário Oficial do Estado Nº 32.135 de 12/04/2012, que trata dos proce-
dimentos para realização de cotação Eletrônica para aquisição de bens e 
contratação de serviços de pequeno valor por dispensa de licitação.
rESolVE:
i - constituir comissão de cotação Eletrônica, integrada pelos servidores 
abaixo designados, para desempenharem as funções de operacionalização 
do Sistema de cotação Eletrônica, na função de Homologador, coordena-
dor e apoio:
• OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR, MF nº 34059150/1, Chefe da Casa 
Militar da Governadoria do Estado - Homologador;
• HEIDER DA SILVA MARTINS, MF nº 57199676/3, Presidente da Comissão 
de licitação – coordenador e apoio;
• SAMUEL TAVARES RIBEIRO, MF nº 5949926/1, Coordenador de Logística 
administrativa – coordenador e apoio;
• BRUNO LUIZ SILVA DE SOUSA - SD PM, MF nº 4219470/2, Assessor Ad-
ministrativo ii – coordenador e apoio.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 
PorTaria Nº 011/2022 – cMG, 10/02/2022, publicada no doE nº 34.863 
de 11/02/2022, e retroagindo seus efeitos a contar de 22/02/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 04 dE MarÇo dE 2022
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 767725
Portaria Nº 016/2022 – cMG, de 04 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais,
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora Karina araujo anequino, Mf nº 5921659/3, como 
GESTORA dos Contratos Administrativos firmados pela Casa Militar da Go-
vernadoria do Estado.

ii – a referida servidora desempenhará a função de Gestora concomitante-
mente com as outras atividades de seu cargo ou função.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
a PorTaria Nº 071/2021 – cMG, de 02/08/2021, publicada no doE nº 
34.657, de 03/08/2021, e retroagindo seus efeitos a contar de 22/02/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria, 04 dE MarÇo dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 767727

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 101/2022-PGe.G., de 03 de março de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais …
rESolVE:
aUToriZar o gozo de residual de férias dos servidores abaixo relacionados:

Nome id. Funcional Portaria de interrupção Período de Gozo

amanda carneiro raymundo Bentes 54194016/3 Nº 194/2021-PGE.G., de 21.04.2021 27.12.2021 a 11.01.2022

Michelly Gaia ranieri 5904621/1 Nº 596/2021-PGE.G., de 27.12.2021 21.03.2022 a 30.03.2022

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 767250
Portaria Nº 102/2022-PGe.G., de 04 de março de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais...
coNSidEraNdo o disposto no art. 85 da lei 5.810/94;
rESolVE:
coNcEdEr, 11 (onze) dias de licença por Motivo de doença em Pessoa 
da família, à servidora fernanda Sales de lima, identidade funcional nº 
57173939/2, no período de 02 a 12.03.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 767587

diÁria
.

Portaria Nº 091/2022-PGe.G., 03 de março de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/244204.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 3 ½ diárias à 
servidora Marcelene dias da Paz Veloso, Procuradora do Estado, identidade 
funcional nº 5815746/4 com objetivo de participação no Xi fPPc, nos dias 
17.03 a 20.03.2022
local de origem: Belém/Pa
local de destino: Brasília/df
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 767403
Portaria Nº 092/2022-PGe.G., 03 de março de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/244054.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 3 ½ diárias aos 
servidores Henrique Nobre reis e Marcela Braga reis, Procuradores do Es-
tado, identidades funcionais nº 55589662/1 e 5903070/2, com objetivo de 
participação no Xi fPPc, nos dias 17.03 a 20.03.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: Brasília/df
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 767438

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 100/2022-PGe.G., de 03 de março de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
TraNSfErir, o gozo de férias referente ao período aquisitivo 2021/2022, 
da Procuradora do Estado, Marcelene dias da Paz Veloso, identidade 
funcional nº 5815746/4, concedida pela PorTaria Nº 037/2022-PGE.G, 
de 28.01.2022, para o período de 15.03 a 29.03.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 767254



diário oficial Nº 34.882   7Segunda-feira, 07 DE MARÇO DE 2022

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

errata
.

errata
Na publicação do diário oficial nº 34.880, do dia 4 de março de 2022, 
Protocolo: 766970, referente ao ato de disPeNsa de LicitaÇÃo:
onde se lê:
raiMUNdo doS SaNToS JÚNior
Secretário de Estado adjunto de articulação da cidadania
Leia-se:
MarcoS aUrÉlio loPES aQUiNo
Secretário de Estado adjunto Em Exercício
Belém/Pa, 4 de março de 2022.

Protocolo: 767335
errata
Na publicação do diário oficial nº 34.880, do dia 4 de março de 
2022, Protocolo: 766972, referente a ratiFicaÇÃo de disPeNsa 
de LicitaÇÃo:
onde se lê:
raiMUNdo doS SaNToS JÚNior
Secretário de Estado adjunto de articulação da cidadania
Leia-se:
MarcoS aUrÉlio loPES aQUiNo
Secretário de Estado adjunto Em Exercício
Belém/Pa, 4 de março de 2022.

Protocolo: 767337

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria 043/2022-GaB/seac
Belém Pa, 04 de março de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE 
arTicUlaÇÃo 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 Memo. 022/2022-Nac/SEac e Prot. . 2022/220024
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$. 5.000,00 (cinco mil 
reais), à servidora JoaNa darc loPES dE oliVEira SoUSa, Matrícula 
5804531-4, cPf 463.577.932-72 para atender demandas do setor, confor-
me discriminação:
• Material de Consumo......... 339030…R$. 4.000,00 (quatro mil reais)
• Serviços Prestados de Terceiros – PJ – 339039... R$. 1.000,00
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 04 de março de 2022
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
Secretário adjunto - SEac

Protocolo: 767695
Portaria 041/2022-GaB/seac
Belém Pa, 04 de março de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE 
arTicUlaÇÃo 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 Memo. 020/2022-Nac/SEac e Prot. 2022/206256
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$. 5.000,00 (cinco mil 
reais), ao servidor iUri rEGiS GoNÇalVES BENTES Matrícula 5419144-2 
cPf 676.491.302-15 para atender demandas do setor, conforme discrimi-
nação:
• Material de Consumo............. 339030…R$. 4.000,00 (quatro mil reais)
• Serviços Prestados de Terceiros – PJ – 339039... R$. 1.000,00
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 04 de março de 2022
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
Secretário adjunto - SEac

Protocolo: 767684

diÁria
.

Portaria 042/2022-GaB/seac
Belém Pa, 04 de março de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE 
arTicUlaÇÃo 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: 2022/212453
rESolVE:
coNcEdEr a servidora JUliaNa Márcia BarroSo, matricula: 5945669/1 
e cPf: 754.776.703-63. dirETora do Nac. conceder 6,5 (seis e meia) 
diárias no período de 06 a 12 de março de 2022. com destino a Brasilia/ 
df. Tendo em vista a participação no curso “ Capacitação em Elaboração 
de Termo de referência e Projeto Básico à luz da Nova lei de licitações. 
ofertado para os servidores desta Secretária Estratégica de articulação da 
cidadania – SEac.
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 04 de março de 2022
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
Secretário adjunto - Sac

Protocolo: 767688

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

desiGNar serVidor
.

Portaria aGe Nº 024/2022-GaB, de 04 de março de 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 
aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020 e os autos do processo nº 2022/254208.
rESolVE:
dESiGNar o servidor cristiano Bernardo da cruz lobo filho, matrícula nº 
55588394/3, ocupante do cargo de assistente administrativo, para atuar 
como agente Público de controle interno desta auditoria Geral do Estado - 
aGE, a contar de 04/03/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 767433

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria coLetiVa N° 0046-Gs/sePLad, de 03 de MarÇo de 2.022.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:

Nome Mat. cargo Lotação a contar Processo

alair de Miranda freire 57215766/1 assistente adminis-
trativo SEdUc 07/02/2022 2022/84247

Jacirene Vasconcelos de albu-
querque 57176424/2 Especialista em Educa-

ção classe iii SEdUc 17/02/2022 2022/200984

Benedito carlos costa Barbosa 57193817/1 Professor classe ii SEdUc 17/02/2022 2022/204721

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 de 
março de 2.022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 767346
Portaria N° 0047-Gs/sePLad, de 03 de MarÇo de 2.022.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso da 
competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 06 de 
abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
considerando os Termos do Processo administrativo Eletrônico nº. 2020/571669;
rESolVE:
Exonerar a pedido, a servidora Maria do PErPETUo Socorro araUJo, 
do cargo de Professor de Ensino de 1º grau, código GEP-M-401.5, classe 
“E”, lotada na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, a contar de 
01/01/1.987 de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 de 
março de 2.022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 767348

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 0172/2022-daF/sePLad, de 03 de MarÇo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/245074 e, ainda, o laudo 
Médico nº. 86207,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 30 (trinta) dias de licença para Tratamento 
de Saúde à servidora NElcEli SilVa MElo, id. funcional nº. 55587317/1, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotada na coordenadoria 
de Perícia Médica, no período de 17/01/2022 a 15/02/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 767242
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coNtrato
.

terMo de coNtrato Nº 05/2022 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Be-
lém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf nº. 35.747.782/0001-01.
coNTraTado: coNSElHo NacioNal dE SEcrETárioS dE adMiNiSTra-
ÇÃo – coNSad, com sede na SrTVS – s/nº., quadra 701, Edifício Em-
bassy Tower, Bloco K, Salas 527/528, Brasília/df, inscrito no cNPJ sob o 
nº 04.233.454/0001-63, neste ato representado por seu Presidente Sr. 
faBrÍcio MarQUES SaNToS
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a transferência de recursos 
para apoio à realização do evento denominado “XI Congresso Consad de 
Gestão Pública”, que acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de março de 2022, no 
centro de convenções Ulysses Guimarães, em Brasília/df.
1.2. Este Termo de contrato vincula-se à proposta da coNTraTada, inde-
pendentemente de transcrição.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das 
ações administrativas
Natureza de despesa: 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
fonte: 0101000000
origem dos recursos: Tesouro Estadual
Valor: de r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser pago em cota única, 
de acordo com a proposta apresentada.
o valor aqui estabelecido não sofrerá reajuste, eis que se trata de dispên-
dio único e não sucessivo, sendo o valor fixo.
ViGÊNcia: de 03/03/2022 a 02/09/2022, período de 06 (seis) meses
daTa da aSSiNaTUra: 03/03/2022
ordENadora: HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 767394
terMo de coNtrato Nº 06/2022 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Be-
lém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf nº. 35.747.782/0001-01.
coNTraTado: rTa rEdE dE TEcNoloGia aVaNÇada lTda., estabelecida
na rua dom aguirre, nº 515, Pq. industrial Taquaral, São Paulo/SP, cEP: 
04671-245, inscrita sob cNPJ/Mf nº. 00.429.640/0001-1.
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa ju-
rídica especializada para prestação de serviços de modernização (retrofit) 
de nobreak, com fornecimento de toda a mão de obra, materiais e insumos 
necessários, peças de reposição, componentes e acessórios genuinamente 
originais e novos, conforme condições, quantidades e exigências estabele-
cidas no Termo de referência.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.126.1508.8238 – Gestão da Tecnologia da in-
formação e comunicação
Natureza da despesa: 33.90.40 – Serviço de Tecnologia da informação e 
comunicação – Pessoa Jurídica
fonte: 0101000000
origem dos recursos: Tesouro Estadual
Valor: r$ 78.162,00 (setenta e oito mil, cento e sessenta e dois reais).
ViGÊNcia: de 03/03/2022 a 02/03/2023, período de 12 (doze) meses
daTa da aSSiNaTUra: 03/03/2022
ordENadora: HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 767521
terMo de coNtrato Nº 04/2022 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Be-
lém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01.
coNTraTada: caiXa EcoNÔMica fEdEral, Empresa Pública de direito 
Privado, criada pelo decreto-lei nº 759, de 12/08/1969, regida atualmente 
pelo Estatuto Social aprovado pela ata da assembleia Extraordinária em 
16/07/2018, com publicação no doU em 05/09/2018, em conformidade 
com o decreto nº 8.945, de 27/12/2016 e suas alterações, inscrita no cNPJ 
sob o nº. 00.360.305/0001-04, com sede em Brasília – df, no SBS, Quadra 
4 lotes 3/4, Edifício Matriz i.
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de trei-
namento para servidores (técnicos e gestores) das Secretarias do Estado do 
Pará envolvidos na elaboração e execução de projetos de engenharia com 
conhecimento sobre a eliminação de barreiras físicas e adaptação de espa-
ços para uso das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme 
especificação constante do Termo de Referência, integrante deste Contrato.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
U.o.: 91101
Programa de Trabalho: 04.128.1508.8887 – capacitação de agentes Públicos
Natureza da despesa: 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor Médio Unitário: r$ 17.000,00
Valor Médio Total: r$ 51.000,00
fonte: 0101000000
origem dos recursos: Tesouro Estadual
Valor: valor global estimado de r$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais).
ViGÊNcia: de 03.03.2022 a 02.03.2023, período de 12 meses.
daTa da aSSiNaTUra: 03/03/2022
ordENadora: HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 767489

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto ao terMo de eXecUÇÃo 
desceNtraLiZada Nº 03/2021

ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo- 
SEPlad, órgão da administração direta do Estado, com sede nesta cidade 
de Belém, Estado do Pará, Travessa do chaco, nº 2350 - Marco - cEP: 
66.093-542, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01, e a SE-
crETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária – SEaP, com 
sede na rua dos Tamoios, nº 1592, bairro Batista campos, cEP: 66.033-
172 – Belém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 05.929.042/0001-25.
oBJETo: o presente Termo de apostilamento tem por objeto a alteração do 
disposto na cláUSUla TErcEira, que passará a ter a seguinte redação:
“CLÁUSULA TERCEIRA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:
Para prover o objeto do presente instrumento, será efetuado o dESTaQUE 
orÇaMENTário da SEPlad pra a SEaP, no valor mensal estimado de r$ 
19.173,20 (dezenove mil cento e setenta e três reais e vinte
centavos), passando o valor global para o montante de r$ 95.866,00 (no-
venta e cinco mil oitocentos e sessenta e seis reais), em razão da alteração 
do valor do salário mínimo vigente e contribuição previdenciária para o 
ano de 2022, conforme Medida Provisória nº 1.091 de 30/12/2021 - diário 
Oficial da União - DOU de 31/12/2021, a contar de 01/01/2022, conforme 
Plano de Trabalho anexo, e a dotação orçamentária abaixo:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8339-operacionalização das ações de recursos
Humanos
Natureza de despesa: 33.90.36 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Valor Mensal: r$ 19.173,20
Valor Total (5 meses): r$ 95.866,00
fonte: 0101000000
origem dos recursos: Tesouro Estadual
daTa da aSSiNaTUra: 03/03/2022
ViGÊNcia: de 03/03/2022 a 23/05/2022
ordENadora: HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 767342

.

.

coNVÊNio
.

convênio: 005/2022
Processo: 1222908/2021
Partes: SEPlad E PrEfEiTUra MUNiciPal dE PlacaS
oBJETo: construção de abrigo para Jovens no Município de Placas/Pa.
data da assinatura: 03/03/2022
Vigência: 03/03/2022 a 28/12/2022
Valor Total: r$594.487,43
Unidade orçamentária: 340101 – fundo de desenvolvimento Econômico
do Estado do Pará.
função Programática: 04.121.1508.7679
fonte do recursos: 01010000
concedente: SEPlad
convenente:  Prefeitura Municipal de Placas
ordenador:  Hana Ghassan Tuma

Protocolo: 767260

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 165/2022-daF/sePLad, de 02 de MarÇo 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 os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, 
Publicado no doE nº 34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1128757 de 07/10/2021.
rESolVE:
coNcEdEr 12 (doze) dias de férias regulamentares à servidora lUciaNa 
QUEMEl PirES GESTEr dE SoUZa id. funcional nº 55588478/2, ocupante 
do cargo de Técnico em Gestão Pública / coordenador, lo tada na coor-
denadoria de Planejamento e Políticas Públicas – coPP/dPE/SEPlad, no 
período de 25 de abril de 2022 a 06 de maio de 2022, referente ao período 
aquisitivo de 08 de maio de 2020 a 07 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 02 dE 
MarÇo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 166/2022-daF/sePLad, de 03 de MarÇo 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 os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no 
doE nº 34.550 de 13/04/2021.



diário oficial Nº 34.882   9Segunda-feira, 07 DE MARÇO DE 2022

coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/654 de 03/01/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora Maria 
HElENa doS SaNToS PiNHEiro id. funcional nº 27332/1, ocupante do 
cargo de Técnico B, lo tada na coordenadoria de Execução orçamentária 
– cEor/dPo/SEPlad, no período de 06 de abril de 2022 a 20 de abril de 
2022, referente ao período aquisitivo de 01 de agosto de 2020 a 31 de 
julho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
MarÇo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 167/2022-daF/sePLad, de 03 de MarÇo 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 os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 
24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE 
nº 34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/200915 de 
17/02/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 10 (dez) dias de férias regulamentares à servidora MÔNica 
MENdoNÇa PaiVa aNToNio JoSÉ id. funcional nº 5953675/1, ocupante 
do cargo de coordenador, lo tada na coordenadoria de recursos Voluntá-
rios – corV/dcr/SEPlad, no período de 18 de abril de 2022 a 27 de abril 
de 2022, referente ao período aquisitivo de 31 de janeiro de 2021 a 30 de 
janeiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
MarÇo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 168/2022-daF/sePLad, de 03 de MarÇo 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 os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE 
nº 34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/202585 de 17/02/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 10 (dez) dias de férias regulamentares à servidora TaSSia 
PUGa cardoSo BraBo dE carValHo id. funcional nº 5958629/1, ocupan-
te do cargo de assessor Técnico ii, lo tada na consultoria Jurídica – cEJUr/
SEPlad, no período de 18 de abril de 2022 a 27 de abril de 2022, referente 
ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2021 a 31 de janeiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
MarÇo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 169/2022-daF/sePLad, de 03 de MarÇo 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 os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE 
nº 34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/155553 de 08/02/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares ao servidor WilSoN 
lUiZ riBEiro da coSTa id. funcional nº 3204472/1, ocupante do cargo 
de auxiliar Técnico, lo tado na coordenadoria de Planejamento e Políticas 
Públicas – coPP/dPE/SEPlad, no período de 18 de abril de 2022 a 02 de 
maio de 2022, referente ao período aquisitivo de 20 de março de 2020 a 
19 de março de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
MarÇo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 171/2022-daF/sePLad, de 03 de MarÇo 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 os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,

coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/217847 de 22/02/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora Maria 
do carMo fErrEira diaS daNTaS id. funcional nº 25623/1, ocupante 
do cargo de Técnico d, lo tada na diretoria de Programação e orçamento – 
dPo/SEPlad, no período de 04 de abril de 2022 a 02 de maio de 2022, referente 
ao período aquisitivo de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
MarÇo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 173/2022-daF/sePLad, de 04 de MarÇo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo o Processo nº. 2022/249404 de 03/03/2022,
rESolVE:
iNTErroMPEr, a contar de 02/03/2022, por necessidade de serviço, o 
gozo de férias, concedido por intermédio da PorTaria Nº 38/2022 – daf/
SEPlad de 18/01/2022, publicada no doE nº. 34.839 de 21/01/2022, 
à servidora adaHir SoUZa doS SaNToS, id. funcional nº 28851/1, 
ocupante do cargo de Técnico B, lotada na coordenadoria de apoio a 
Estação cidadania – caEc/ddG/SEPlad
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 dE 
MarÇo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 767563

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de deNÚNcia
Espécie: denúncia unilateral ao acordo de cooperação Técnica nº 18/2017 
vigente, celebrado entre o Estado do Pará, por meio da então Secretaria 
de Estado de Planejamento, com o então Ministério do Planejamento, or-
çamento e Gestão, por intermédio da Secretaria de Gestão, tendo como 
objeto a adesão à rede Siconv.
fundamento: cláusula décima - da denúncia e da rescisão do acT, obser-
vado o prazo de comunicação antecedente de 60 (sessenta) dias.
Justificativa: Denúncias motivadas em razão das inovações normativas 
(decreto nº 10.035, de 1º de outubro de 2019, e PorTaria Nº 33, de 1º janeiro 
de 2020), da necessidade de uniformizar procedimentos, ações e especificidades, 
nas relações entre os partícipes, e consequente celebração de novos acordos de 
cooperação Técnica para adesão à rede +Brasil. as denúncias não importam 
nenhum descumprimento de quaisquer das cláusulas.
Vigência : à contar da publicação em Diário Oficial da União.

Protocolo: 767336
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico sePLad/dGL/srP Nº 019/2021.
a Secretária de Estado de Planejamento e administração do Pará - SEPlad, 
Sra. Hana Ghassan Tuma, brasileira, domiciliada e residente nesta cidade, 
após homologação e classificação das propostas apresentadas no Pregão 
Eletrônico SEPlad/dGl/SrP Nº 019/2021, nos termos da lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, e suas alterações, lei nº 13.303, de 30 de junho de 
2016,da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, lei complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, da lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto 
de 2002, decreto nº 991, de 24 de agosto de 2020, decreto nº 534, de 
04 de fevereiro de 2020, e suas respectivas alterações, rESolVE registrar 
os preços destinados a contratação futura de empresa especializada no 
fornecimento de aliMENToS dE USo coMUM para os Órgãos e Entidades 
do Poder Executivo Estadual situados na região Metropolitana de Belém 
(ananindeua, Belém, Benevides,  Marituba, Santa Bárbara do Pará, Santa 
isabel do Pará e castanhal), e nas cidades de Santarém, Marabá, altamira, 
cametá, capanema, redenção, Parauapebas, Breves, itaituba e Tucuruí, 
na forma estabelecida no Termo de referência.
aTa-10/2022 - f f dE alENcar EirEli, com sede no endereço: rua: Tv. 
We 43, cidade Nova Viii, n° 182, Bairro cidade Nova, ananindeua - cep: 
67.133-260, fone: (91) 3207-3967 / (91) 98593-0410, e-mail: estrela.
dalva01@hotmail.com, inscrita no cNPJ: 09.165.782/0001-93. repre-
sentante, fábio ferreira de alencar, cPf/Mf n° 634.028.582-15, rG n° 
3296495, órgão expedidor Pc-Pa. Para o grupo 01.
aTa-11/2022 - BoM BoNS E dEScarTaVEiS EirEli, com sede no endere-
ço: Beco da Piedade Nº 32 (Piedade e Praça Magalhaes) Bairro: reduto / 
cidade: Belém - Pa. cEP 66053-220, fone: (91) 3212-1231 / 3212-3957, 
e-mail: vendas@italydesign.com.br, inscrita no cNPJ: 01.580.769/0001-
99. representante, Jorge luiz antonio Velozo, cPf/Mf: rg Nº 3282228 
SSP/Pa e cPf (Mf) Nº 082.323.852-00. Para o grupo 02.
aTa-12/2022 - S da c SaNToS coMErcio E SErVicoS lTda, com sede 
no endereço: Rodovia Br 316, Nº 1762, Edifício Empresarial Next Office 
815, cEP: 67.013-000, Bairro: atalaia, Município de ananindeua/Pa. fone: 
(91)99921-5961, e-mail: scs.comercioeservicos@gmail.com, inscrita no 
cNPJ: 40.508.894/0001-40. representante, Salatiel da costa Santos, rg: 
6420895SSP/Pa/cPf: 021.830.542-71. Para o grupo 03.
aTa-13/2022 - f f dE alENcar EirEli, com sede no endereço: rua: Tv. 
We 43, cidade Nova Viii, n° 182, Bairro cidade Nova, ananindeua - cep: 
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67.133-260, fone: (91) 3207-3967 / (91) 98593-0410, e-mail: estrela.
dalva01@hotmail.com, inscrita no cNPJ: 09.165.782/0001-93. representan-
te, fábio ferreira de alencar, cPf/Mf n° 634.028.582-15, rG n° 3296495, ór-
gão expedidor Pc-Pa. Para os grupos: 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13.
a íntegra da ata encontra-se disponível no site: www.compraspara.pa.gov.br
Hana Ghassan Tuma 
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 767444
retiFicaÇÃo Nº 6/2022
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
decreto nº 2200, de 03/03/2022, publicado no d.o.e nº 34.880 de 
04/03/2022
oNde se LÊ:
art. 1° fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social...

r$ 

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor

901011030215078289 – fES 0103 444042 480.000,00

Leia-se:
art. 1° fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social...

r$ 

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
901011030215078289 – fES 0301 444042 480.000,00

Portaria Nº 52, de 4 de MarÇo de 2022 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) 
nº 2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamen-
tária e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2022 e, 
considerando o(s) decreto(s) n° 2202, de 04/03/2022.
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 GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 52, de 4 de MarÇo de 2022

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

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dEfESa Social
SEaP

investimentos 0,00 0,00 192.775,60 0,00 192.775,60
obras e instalações

 0101 0,00 0,00 27.003,79 0,00 27.003,79
 0301 0,00 0,00 165.771,81 0,00 165.771,81

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 536.009,66 0,00 536.009,66

despesas ordinárias
 0362 0,00 0,00 536.009,66 0,00 536.009,66

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

SEdaP

investimentos 0,00 0,00 318.880,00 0,00 318.880,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0301 0,00 0,00 114.300,00 0,00 114.300,00
 0306 0,00 0,00 150.041,55 0,00 150.041,55
 6301 0,00 0,00 54.538,45 0,00 54.538,45

GESTÃo
ProfiSco ii

outras despesas 
correntes 0,00 1.075.788,00 0,00 0,00 1.075.788,00

contrato Estimativo
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) SEfa
 0331 0,00 1.075.788,00 0,00 0,00 1.075.788,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

coHaB

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 284.966,52 0,00 284.966,52

contrato Global
 0301 0,00 0,00 284.966,52 0,00 284.966,52

cPH
investimentos 0,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00

PolÍTica Social
fund. Santa casa

investimentos 0,00 0,00 1.285.000,00 0,00 1.285.000,00
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0301 0,00 0,00 1.285.000,00 0,00 1.285.000,00

Hol
investimentos 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0301 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
reforma

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0301 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
iMETroPará

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 38.198,93 0,00 38.198,93

dEa
 0660 0,00 0,00 38.198,93 0,00 38.198,93

SESPa
investimentos 0,00 0,00 2.200.034,12 0,00 2.200.034,12

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 0,00 399.900,00 0,00 399.900,00
reforma

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 0,00 1.800.134,12 0,00 1.800.134,12
PolÍTica SÓcio-

cUlTUral
fcG

investimentos 0,00 0,00 975.028,18 0,00 975.028,18
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0301 0,00 0,00 975.028,18 0,00 975.028,18

fcP
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 91.000,00 0,00 91.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 0,00 91.000,00 0,00 91.000,00

SEcUlT
investimentos 0,00 0,00 1.999.810,14 1.999.810,13 3.999.620,27

obras e instalações
 0301 0,00 0,00 1.999.810,14 1.999.810,13 3.999.620,27

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 0,00 318.880,00 0,00 318.880,00

SEdaP
 0301 0,00 0,00 114.300,00 0,00 114.300,00
 0306 0,00 0,00 150.041,55 0,00 150.041,55
 6301 0,00 0,00 54.538,45 0,00 54.538,45

cidadania, Justiça e 
direitos Humanos 0,00 0,00 538.620,84 0,00 538.620,84

iMETroPará
 0660 0,00 0,00 2.611,18 0,00 2.611,18

SEaP
 0362 0,00 0,00 536.009,66 0,00 536.009,66
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cultura 0,00 0,00 2.090.810,14 1.999.810,13 4.090.620,27
fcP
 0301 0,00 0,00 91.000,00 0,00 91.000,00

SEcUlT
 0301 0,00 0,00 1.999.810,14 1.999.810,13 3.999.620,27

Educação Básica 0,00 0,00 975.028,18 0,00 975.028,18
fcG
 0301 0,00 0,00 975.028,18 0,00 975.028,18

Governança Pública 0,00 1.075.788,00 35.587,75 0,00 1.111.375,75
iMETroPará

 0660 0,00 0,00 35.587,75 0,00 35.587,75
ProfiSco ii

ProViSÃo rEcEBi-
da do(a) SEfa

 0331 0,00 1.075.788,00 0,00 0,00 1.075.788,00
infraestrutura e 

logística 0,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00

cPH
 0101 0,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 284.966,52 0,00 284.966,52

coHaB
 0301 0,00 0,00 284.966,52 0,00 284.966,52

Saúde 0,00 0,00 13.485.034,12 0,00 13.485.034,12
fund. Santa casa

dESTaQUE rEcEBi-
do do(a) fES

 0301 0,00 0,00 1.285.000,00 0,00 1.285.000,00
Hol

dESTaQUE rEcEBi-
do do(a) fES

 0301 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
SESPa

dESTaQUE rEcEBi-
do do(a) fES

 0103 0,00 0,00 2.200.034,12 0,00 2.200.034,12
Segurança Pública 0,00 0,00 192.775,60 0,00 192.775,60

SEaP
 0101 0,00 0,00 27.003,79 0,00 27.003,79

 0301 0,00 0,00 165.771,81 0,00 165.771,81

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 0,00 40.003,79 0,00 40.003,79

0103 - fES - recursos 
ordinários 0,00 0,00 2.200.034,12 0,00 2.200.034,12

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 14.915.876,65 1.999.810,13 16.915.686,78

0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
0,00 0,00 150.041,55 0,00 150.041,55

0331 - operações de crédito 
Externas 0,00 1.075.788,00 0,00 0,00 1.075.788,00

0362 - recursos Provenientes 
do labor Prisional 0,00 0,00 536.009,66 0,00 536.009,66

0660 - recursos Provenientes 
de Transferências de convê-

nios e outros
0,00 0,00 38.198,93 0,00 38.198,93

6301 - recursos de contra-
partida de convênios 0,00 0,00 54.538,45 0,00 54.538,45

ToTal 0,00 1.075.788,00 17.934.703,15 1.999.810,13 21.010.301,28

Portaria Nº 53, de 04/03/2022 - 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 Modalidade de aplicação no valor de r$ 162.090.883,00 (cen-
to e Sessenta e dois Milhões, Noventa Mil, oitocentos e oitenta e Três re-
ais), na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) 
orçamentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.292, de 19 de 
julho de 2021 - ldo 2022, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

171022833100002980 - Enc. SEfa 0101 339047 49.494.000,00
171022833100002981 - Enc. SEfa 0101 339047 91.454.883,00
171022833100006817 - Enc. SEfa 0101 339047 21.142.000,00

ToTal 162.090.883,00

ii - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de aplicação 
da(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) ativi-
dade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

171022833100002980 - Enc. SEfa 0101 339147 49.494.000,00
171022833100002981 - Enc. SEfa 0101 339147 91.454.883,00
171022833100006817 - Enc. SEfa 0101 339147 21.142.000,00

ToTal 162.090.883,00

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

Protocolo: 767770

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata de Portaria (Protocolo 763655)
N° da Portaria: 117/2022, de 03/03/2022.
onde se lê: período de 08 a 11/03/2022
Leia-se: período de 08 a 12/2022
onde se lê: 3 e ½ (três e meia) diárias
Leia-se: 4 e ½ (quatro e meia) diárias
(Publicada com incorreção no doe nº 34.880, de 04/03/2022).

Protocolo: 767737

diÁria
.

Portaria Nº 125 de 04 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/228425 
(PaE), de 23/02/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora ana rita dopazo antonio José lourenço nº 
5760429/4, ocupante do cargo de Procuradora/ Procuradora chefe, a via-
jar a cidade de florianópolis/Sc, no período de 08/03/2022 a 12/03/2022, 
para participar do 4º congresso Brasileiro de investimentos dos rPPS e 
11º congresso Estadual da aSSiMPaSc, ambos patrocinados pela aBiPEM.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias a servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 767740

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 124 de 03 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará;
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNSidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de administração 
e Serviços, que dispõe sobre a Substituição de fiscal de contrato, nos autos 
do Processo administrativo Eletrônico nº 2020/688150, de 08/09/2020;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria Nº 388/2021, de 07/07/2021, publicada 
no doE nº 34.631, de 08/07/2021, referente ao Processo administrativo 
Eletrônico nº 2020/688150, como fiscal do contrato admistrativo nº 
27/2021, firmado com a empresa KAPA CAPITAL FACILITIES LTDA, CNPJ nº 
13.279.768/0001-98, a servidora camila Busarello, matrícula n° 55587635/2, 
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Procuradora autárquica/diretora, lotada na diretoria de Previdência, pelo 
servidor francisco rodrigues farias da cruz, matrícula nº 5964604/1, 
ocupante do cargo de assessor, lotado no Gabinete da Presidência.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da autorida-
de competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 767739
Portaria Nº 126 de 04 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº  
2022/228425 (PaE), de 23/02/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Maria do carmo Melo Braga nº 5948675/1, 
ocupante do cargo de Técnica Previdenciária a/coordenadora, em exer-
cício, a viajar a cidade de florianópolis/Sc, no período de 08/03/2022 a 
12/03/2022, para participar do 4º congresso Brasileiro de investimentos 
dos rPPS e 11º congresso Estadual da aSSiMPaSc, ambos patrocinados 
pela aBiPEM.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias a servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 129 de 04 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/246093 
(PaE), de 03/03/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Sara Tatiane da Silva alves, matrícula nº 
5962961/1, ocupante do cargo em comissão de Secretária de conselho, 
a viajar ao município de igarapé-açu/Pa, no período de 09/03/2022 a 
10/03/2022, com o objetivo de organizar a infraestrutura da Unidade Mó-
vel – caminhão iGEPrEV. 
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 0127 de 04 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº  
2022/176838 (PaE), de 11/02/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar os servidores abaixo relacionados, a viajarem a cidade de 
florianópolis/Sc, no período de 08/03/2022 a 12/03/2022, para participa-
rem do 4º congresso Brasileiro de investimentos dos rPPS e 11º congres-
so Estadual da aSSiMPaSc, ambos patrocinados pela aBiPEM.

servidor Matricula Período Municípios Qtd. de diárias

Silvina Kelly Gomes da Silva 54193919/2 08 a 12/03/2022 florianópolis/Sc 04 e ½ (quatro e meia)

Henrique Pereira Masca-
renhas 5948304/1 08 a 12/03/2022 florianópolis/Sc 04 e ½ (quatro e meia)

antônio cristhiano Braga 
Guimarães 5948805/1 08 a 12/03/2022 florianópolis/Sc 04 e ½ (quatro e meia)

camila augusta Brito correa 5948805/1 08 a 12/03/2022 florianópolis/Sc 04 e ½ (quatro e meia)

ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes diárias aos servido-
res, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 767771

o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do 
Pará – iGePreV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Gover-
namental de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
considerando o que estabelece o art. 8 da Portaria MPS n.º 519, de 
24/08/2011.
rESolVE tornar público a íntegra do conteúdo do Boletim Previdenciário, 
referente ao MÊS dE JaNEiro dE 2022.
coNteÚdo do BoLetiM PreVideNciÁrio - 01/2022
dados ForNecidos PeLa coordeNadoria de coNcessÃo de 
BeNeFÍcios - ccoB
dados somente do Executivo 
Benefícios concedidos

tiPo QUaNtitatiVo
aposentadoria 129

Pensão 130
reserva/reforma 85

Total 344
 
coNteÚdo do BoLetiM PreVideNciÁrio 2022
dados ForNecidos PeLa coordeNadoria de arrecadaÇÃo e 
FiscaLiZaÇÃo – coaF – JaNeiro
Beneficiários e Segurados

tiPo
QUaNtitatiVo

FUNPreV FiNaNPreV sPsM totaL
inativo 0 29.593 8.970 38.563

Pensionista 6 7.728 3.340 11.074
Total 6 37.321 12.310 49.637

tiPo
VaLor da FoLHa

FUNPreV FiNaNPreV sPsM totaL
inativo 0 177.431.216,29 96.469.472,85 273.900.689,14

Pensionista 45.898,05 39.086.425,45 20.987.438,63 60.119.762,13
Total 45.898,05 216.517.641,74 117.456.911,48 334.020.451,27

rEcEiTa PrEVidENciária - rPPS/Pa
folHa dE PaGaMENTo
SPSM
arrecadado: 19.646.625,41
fUNPrEV
arrecadado: 5.461.501,22
resultado dos investimentos: 10.806.719,09
fiNaNPrEV
arrecadado: 147.689.483,46
resultado dos investimentos: 2.023.841,30
fUNPrEV

contribuição do Segurado 2.730.750,61

contribuição Patronal 2.730.750,61

rendimento no período                                             10.806.719,09

foNTE: coaf/iGEPrEV.
fiNaNPrEV

contribuição do Segurado 55.970.173,96

contribuição Patronal 91.719.309,50

Saldo Positivo

reserva finanprev (2019/2020) 12.143,04

Salario família

rentabilidade – (2020)

Superávit

lei complementar 125/19 rentabilidade – (2019)

rendimento no período 2.023.841,30

aporte 68.816.015,24

foNTE: coaf/iGEPrEV.
SPSM

contribuição SPSM segurado                                                19.646.625,41
contribuição SPSM patronal

aporte complementar                                                 -97.809.819,03
Salario família -467,04

foNTE: coaf/iGEPrEV.

FUNPreV aLePa tce MPc/Pa tcM MPc/M tJe MPe JMe. deF. PUB.

contribuição do 
Segurado 89.614,16 35.299,38 1.082.068,53 97.598,92 87.252,54

contribuição do 
Patronal: 89.614,16 35.299,38 1.082.068,53 97.598,92 87.252,54

foNTE: coaf/iGEPrEV.
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FiNaNPreV aLePa tce MPc/Pa tcM MPc/M tJe MPe deF. PUB

contribuição Segurado 1.747.079,08 830.387,43 131.880,61 674.537,46 56.360,43 6.917.081,19 3.916.509,11 1.486.956,78 

contribuição Patronal 2.870.201,35 1.364.207,92 216.661,00 1.108.168,68 92.592,14 11.363.776,24 6.434.264,98 2.442.857,57 

rentabilidade

(lei complementar n.º 
125/19) - 2019

contribuição Segurado 
Superávit

contribuição Patronal 
Superávit

Tesouro Superávit

Saldo Positivo 3.534.499,05 2.250,30 2.736.497,96 4.685.034,13 791.999,33 3.534.499,05 2.250,30 2.736.497,96 

aporte -1.964.155,98 -165.790,83 -451.982,65 

foNTE: coaf/iGEPrEV.

coNteÚdo do BoLetiM PreVideNciÁrio 2022
dados ForNecidos PeLo NÚcLeo de GestÃo de iNVestiMeNto – NUGiN – JaNeiro

carteira FUNPreV - JaNeiro 2022

 atiVos  rendimento  PL % carteira

rENda fiXa

Art. 7º, I, “b” - Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos r$    4.701.343,18 r$ 2.028.485.568,36 48,47%

BB iMa-B 5 fic rENda fiXa PrEVidENciário lP r$        161.512,88 r$     210.429.566,11 5,03%

BB TÍTUloS PÚBlicoS iPca i fi rENda fiXa PrEVidENciário r$        196.569,86 r$       34.758.849,07 0,83%

BB TÍTUloS PÚBlicoS iPca iV fi rENda fiXa PrEVidENciário r$        561.565,48 r$       99.938.283,65 2,39%

BB TÍTUloS PÚBlicoS iPca Vi fi rENda fiXa PrEVidENciário r$        351.521,62 r$       96.416.903,47 2,30%

BB TÍTUloS PÚBlicoS Vii fi rENda fiXa PrEVidENciário r$        256.912,72 r$       45.783.094,24 1,09%

BTG PacTUal 2024 TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa r$          30.810,24 r$         7.476.866,64 0,18%

BradESco iNSTiTUcioNal iMa-B TÍTUloS PÚBlicoS fic rENda fiXa -r$       353.480,31 r$       46.060.815,76 1,10%

caiXa BraSil GESTÃo ESTraTÉGica fic rENda fiXa r$     1.599.299,27 r$     241.156.402,64 5,76%

caiXa BraSil 2024 iV TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa -r$         11.629,56 r$       37.120.266,00 0,89%

caiXa BraSil 2024 V TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa -r$         10.000,00 r$       30.803.720,00 0,74%

caiXa BraSil 2024 i TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa -r$         16.170,00 r$       51.646.920,00 1,23%

caiXa BraSil iMa-B 5 TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa lP r$        166.493,15 r$     184.385.534,12 4,41%

caiXa BraSil idKa iPca 2a TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa lP r$          32.017,10 r$     170.219.680,85 4,07%

iTaÚ iNSTiTUcioNal iMa-B 5 fic rENda fiXa i r$        210.349,03 r$     214.361.470,33 5,12%

Safra iMa fic rENda fiXa -r$       367.035,04 r$       35.345.104,54 0,84%

WESTErN aSSET iMa-B aTiVo rENda fiXa -r$       421.133,97 r$       38.011.217,71 0,91%

WESTErN aSSET aTiVo MaX fi rENda fiXa r$          40.388,32 r$       24.383.400,49 0,58%

iTaÚ iNSTiTUcioNal alocaÇÃo diNÂMica fic rENda fiXa r$     1.849.363,47 r$     355.886.285,87 8,50%

iTaÚ iNSTiTUcioNal lEGENd fic rENda fiXa lP r$        423.988,92 r$     104.301.186,86 2,49%

Art. 7º, III, “a” - Fundos de Renda Fixa Geral r$    1.272.314,24 r$ 1.046.690.854,94 25,01%

caiXa NoVo BraSil fic rENda fiXa rEfErENciado iMa-B lP -r$    2.673.726,66 r$     343.741.432,51 8,21%

XP iNflaÇÃo fi rENda fiXa rEfErENciado iPca lP -r$         44.940,01 r$       25.873.072,48 0,62%

BradESco H Nilo fi rENda fiXa -r$       524.121,32 r$       71.364.360,50 1,71%

BB PErfil fic rENda fiXa rEfErENciado di PrEVidENciário lP r$     4.032.419,79 r$     518.793.324,51 12,40%

WESTErN aSSET aTiVo fi rENda fiXa r$        459.627,50 r$       81.717.594,49 1,95%

iTaÚ iNSTiTUcioNal GloBal diNaMico rf lP fic r$          23.054,95 r$         5.201.070,45 0,12%

art. 7º, V,”a” - fidc cota Senior -r$           5.758,07 r$        2.243.950,43 0,05%

BBif MaSTEr fidc lP -r$           5.758,07 r$         2.243.950,43 0,05%

SUBToTal rENda fiXa r$    5.967.899,35 r$ 3.077.420.373,74 73,54%
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rENda Vari-
áVEl

art. 8º, inciso i - fundos de ações r$  27.834.012,88 r$    559.988.733,03 13,38%

iTaÚ fof rPi iBoVESPa aTiVo fic aÇÕES r$        893.784,13 r$       14.486.284,77 0,35%

caiXa BraSil iNdEXa iBoVESPa fi aÇÕES r$        147.091,23 r$         2.269.992,57 0,05%

aZ QUEST aÇÕES fic aÇÕES r$        104.102,04 r$         1.452.069,56 0,03%

BNP PariBaS acTioN fic aÇÕES r$        296.654,92 r$         3.538.258,03 0,08%

BNP PariBaS SMall caPS fi aÇÕES r$        280.262,29 r$         5.299.335,14 0,13%

BradESco Mid SMall caPS fi aÇÕES r$        732.240,49 r$       19.213.333,83 0,46%

BradESco ValUaTioN iBoVESPa fi aÇÕES r$        258.559,75 r$         3.608.358,70 0,09%

BTG PacTUal aBSolUTo iNSTiTUcioNal fic aÇÕES r$     4.487.998,43 r$       94.183.673,35 2,25%

iTaÚ diVidENdoS fi aÇÕES r$        151.222,91 r$         2.637.151,36 0,06%

iTaÚ dUNaMiS fic aÇÕES r$        508.713,91 r$       38.420.143,04 0,92%

iTaÚ iNSTiTUcioNal fUNd of fUNdS GENESiS fic aÇÕES r$     1.503.139,92 r$       30.796.094,05 0,74%

iTaÚ iNSTiTUcioNal PHoENiX fic aÇÕES r$     3.771.703,95 r$       76.880.280,67 1,84%

ViNci MoSaico iNSTiTUcioNal fi aÇÕES r$     3.719.379,61 r$       54.528.905,77 1,30%

ViNci SElEcTioN EQUiTiES fi aÇÕES r$     1.088.660,64 r$       22.277.927,58 0,53%

aZ QUEST SMall Mid caPS fic aÇÕES r$        843.971,95 r$       32.820.746,88 0,78%

Safra EQUiTY PorTfÓlio PB fic aÇÕES r$        939.088,17 r$       15.598.409,96 0,37%

BaHia aM ValUaTioN fic aÇÕES r$     2.569.558,04 r$       44.107.514,02 1,05%

occaM fic aÇÕES r$     1.326.884,32 r$       21.672.406,43 0,52%

BB QUaNTiTaTiVo fic aÇÕES r$     2.383.243,98 r$       39.130.828,06 0,94%

Safra aÇÕES liVrE fic aÇÕES r$     1.827.752,20 r$       37.067.019,25 0,89%

 SUBToTal rENda VariáVEl r$   27.834.012,88 r$     559.988.733,03 13,38%

iNVESTi-
MENToS No 
EXTErior

art. 9º, inciso ii - fundos abertos - investimentos no Exterior -r$    3.901.107,91 r$      60.644.000,37 1,45%

ViNci iNTErNacioNal iNVESTiMENToS No EXTErior fic MUlTiMErcado -r$       726.642,01 r$         8.352.143,39 0,20%

WESTErN aSSET Macro oPPorTUNiTiES iNVESTiMENTo No EXTErior fi MUlTiMErcado -r$       845.030,50 r$       26.229.935,07 0,63%

lEGG MaSoN clEarBridGE US larGE caP GroWTH iNVESTiMENTo No EXTErior fi aÇÕES -r$    2.329.435,40 r$       26.061.921,91 0,62%

art. 9º, inciso iii - fundos de ações Bdr - nível i -r$  17.621.118,63 r$    139.836.211,79 3,34%

caiXa iNSTiTUcioNal fi aÇÕES Bdr NÍVEl i -r$    9.942.427,14 r$       92.072.651,89 2,20%

WESTErN aSSET fi aÇÕES Bdr NÍVEl i -r$    7.678.691,50 r$       47.763.559,90 1,14%

 SUBToTal EXTErior -r$  21.522.226,55 r$     200.480.212,15 4,79%

ESTrUTUra-
doS

art. 10º, inciso i - fundos Multimercados -r$    4.375.503,32 r$    263.737.880,08 6,30%

Safra S&P rEaiS PB fi MUlTiMErcado -r$    1.386.435,69 r$       25.354.260,97 0,61%

WESTErN aSSET US iNdEX 500 fi MUlTiMErcado -r$    2.728.610,91 r$       49.672.263,88 1,19%

ViNci ValorEM fi MUlTiMErcado r$        264.690,45 r$       35.532.816,62 0,85%

BradESco Macro iNSTiTUcioNal fic MUlTiMErcado r$          42.666,05 r$         7.132.807,87 0,17%

caiXa alocaÇÃo Macro fic MUlTiMErcado lP r$     1.395.297,84 r$     110.876.339,41 2,65%

iTaÚ PriVaTE S&P500® Brl fic MUlTiMErcado -r$    1.963.111,05 r$       35.169.391,33 0,84%

Art. 10º, inciso II, alínea “a” - Fundos de Ações - BDR Nível I r$    2.902.536,73 r$      83.043.795,74 1,98%

BTG PacTUal iNfraESTrUTUra ii ficfiP -r$           8.031,24 r$         9.354.549,39 0,22%

KiNEa PriVaTE EQUiTY iV fEEdEr iNSTiTUcioNal i MUlTiESTraTÉGia fiP r$     2.910.567,97 r$       73.689.246,35 1,76%

SUBToTal  ESTrUTUradoS -r$    1.472.966,59 r$     346.781.675,81 8,29%

 ToTal  fUNPrEV r$  10.806.719,09 r$ 4.184.670.994,73 100,00%

coNtroLe de MoViMeNtaÇÕes - FUNPreV - JaNeiro - 2022

data aPLicaÇÃo resGate FUNdo de iNVestiMeNto

04/01/2022  r$      1.392.073,59   iTaÚ iNSTiTUcioNal GloBal diNÂMico 

20/01/2022   r$  4.300.000,00  caiXa NoVo BraSil fic rENda fiXa rEfErENciado iMa-B lP 

ToTal  r$                        -    r$  4.300.000,00  
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carteira FiNaNPreV - JaNeiro 2022

reNda FiXa

 atiVos  rendimento Patrimônio Líquido % carteira
 Art. 7º, I, “b” - FI 100% Títulos Públicos  r$28.082,76  r$15.633.197,35 6,17%

 caiXa BraSil idKa iPca 2a TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa lP  r$1.996,26  r$10.613.185,86 4,19%
 iTaÚ iNSTiTUcioNal alocaÇÃo diNÂMica fic rENda fiXa  r$26.086,50  r$5.020.011,49 1,98%

 art. 7º, ii - operações compromissadas  r$454.679,87  r$-   0,00%
 operações compromissadas - lfT  r$454.679,87  r$-   0,00%

 Art. 7º, III, “a” - Fundos de Renda Fixa Geral  r$1.232.753,35  r$197.217.182,22 77,88%
 BB PErfil fic rENda fiXa rEfErENciado di PrEVidENciário lP  r$13.983,06  r$1.798.998,32 0,71%

 WESTErN aSSET aTiVo fi rENda fiXa  r$239.325,18  r$42.549.843,34 16,80%
 PorTo SEGUro cláSSico fic rENda fiXa lP  r$82.338,29  r$14.999.327,64 5,92%

 caiXa BraSil TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa lP  r$144.000,48  r$18.278.538,50 7,22%
 BradESco PrEMiUM fi rENda fiXa rEfErENciado di  r$154.969,19  r$20.135.124,74 7,95%

 SaNTaNdEr aTiVo fic rENda fiXa  r$117.749,09  r$36.378.932,11 14,37%
 SaNTaNdEr crESciMENTo iNSTiTUcioNal adVaNcEd fic rENda fiXa  r$205.128,03  r$26.428.377,20 10,44%

 BB iNSTiTUcioNal fi rENda fiXa  r$275.260,04  r$36.648.040,38 14,47%
 Art. 7º, inciso V, alínea “b” - Fundos de Crédito Privado  r$308.329,04  r$40.367.347,80 15,94%

 BTG PacTUal YiEld fi rf rEfErENciado di crÉdiTo PriVado  r$308.329,04  r$40.367.347,80 15,94%
 ToTal fiNaNPrEV  r$2.023.845,02  r$253.217.727,36 100%

carteira sPsM - JaNeiro 2022
 ativos  rendimento Patrimônio Líquido % carteira

 art. 7º, ii - operações compromissadas  r$       26.157,75  r$            8.602.193,87 100,00%
 operações compromissadas - lfT  r$       26.157,75  r$            8.602.193,87 100,00%

 ToTal SPSM  r$       26.157,75  r$            8.602.193,87  

PL Por iNstitUiÇÃo FiNaNceira
data-Base: 31/01/2022

 iNstitUiÇÕes  PL %
 caiXa  r$1.293.184.664,35 29,14%

 BaNco do BraSil  r$1.083.697.887,81 24,42%
 iTaÚ  r$883.159.370,23 19,90%

 WESTErN aSSET  r$336.389.736,78 7,58%
 BradESco  r$167.514.801,40 3,77%

 BTG PacTUal  r$151.382.437,17 3,41%
 ViNci ParTNErS  r$120.691.793,36 2,72%

 Safra  r$113.364.794,72 2,55%
 KiNEa  r$73.689.246,35 1,66%

 SaNTaNdEr  r$62.807.309,31 1,42%
 BaHia  r$44.107.514,02 0,99%

 aZ QUEST  r$34.272.816,44 0,77%
 XP iNVESTiMENTo  r$25.873.072,48 0,58%

 occaM  r$21.672.406,43 0,49%
 PorTo SEGUro  r$14.999.327,64 0,34%
 BNP PariBaS  r$8.837.593,17 0,20%

 BraSil PlUral  r$2.243.950,43 0,05%
 ToTal  r$4.437.888.722,09 100,00%

distribuição e enquadramento dos investimentos iGePreV/Pa (FUNPreV+FiNaNPreV+sPsM)
data-Base: 31/01/2022 

 Política de investimentos 2022 
artigo tipo de ativo Valor (r$) carteira % Limite inferior estratégia alvo Limite superior Limite Legal

renda fixa  3.330.638.101,10 75,05% 70,05% 100%
 Art. 7º, I, “b”  fundos rf 100% Títulos Públicos  2.044.118.765,71 46,06% 0,00% 30,00% 55,00% 100%
 Art. 7º, III “a”  fundos de renda fixa conforme cVM  1.243.908.037,16 28,03% 0,00% 18,00% 40,00% 70%
 Art. 7º, V “a”  fidc cota Senior  2.243.950,43 0,05% 0,00% 0,05% 1,00% 10%
 Art. 7º, V “b”  fundos de crédito Privado  40.367.347,80 0,91% 0,00% 2,00% 5,00% 10%
renda Variável  559.988.733,03 12,62% 12,50% 40%
 Art. 8º, I “a”  fundos de ações  cVM  559.988.733,03 12,62% 0,00% 12,50% 20,00% 40%

Exterior  200.480.212,15 4,52% 8,95% 10%
 art. 9º, ii  fic - aberto- investimento no Exterior  60.644.000,37 1,37% 0,00% 6,45% 10,00% 10%
 art. 9º, iii   fundos de ações - Bdr Nível i  139.836.211,79 3,15% 0,00% 2,50% 10,00% 10%
Estruturados  346.781.675,81 7,81% 8,50% 20%
 art. 10º, i  fundos Multimercados  263.737.880,08 5,94% 0,0% 5,00% 10,00% 10%
 art. 10º, ii  fundos de Participações (fiP)  83.043.795,74 1,87% 0,0% 3,50% 5,00% 5%

 Total da carteira  r$4.437.888.722,09 100,00% 100,00%
fonte: NUGiN

ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 767772



16  diário oficial Nº 34.882 Segunda-feira, 07 DE MARÇO DE 2022

eXtrato do 1º terMo aditiVo de coNtrato
contrato administrativo: 008/2021
Processo: 2020/498568
data da assinatura: 08/02/2022
Vigência: 09/02/2022 a 08/02/2023
Exercício: 2022 e 2023
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação por 12 
(doze) meses com reajuste  de 10,06% (iPca) ao valor total do contrato 
administrativo nº 008/2021.
o valor deste Termo aditivo é de r$ 22.929,90 (vinte e dois mil, novecen-
tos e vinte e nove reais e noventa centavos)
contratado: TEcNETWorKiNG SErViÇoS E SolUÇÕES EM Ti lTda, com 
sede na avenida Presidente castelo Branco, 249 – Timbó, na cidade 
de abreu e lima/ PE, cEP 53520-0220, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
21.748.841/0001-51, e-mail: governo@grupotecnet.com.br, neste ato re-
presentado por ZaiMiSoN aNToNES rodriGUES carTaXo.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 767773

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

eXtrato de Portaria Nº. 46 de 24 de fevereiro de 2022.
Nome: EdiVaNa PriScila doS SaNToS coSTa da SilVa
Matrícula: 55587982/2
cargo: assistente administrativo
lotação: coordenadoria de Gestão de Pessoas - caGEP
concessão: 10 (dez) dias
Período: 25/11 a 04/12/2021
laudo Médico: 86775 / Processo: 2021/1453750
EXTraTo dE Portaria Nº. 047 de 24 de fevereiro de 2022.
Nome: roSalia do Socorro carValHo lEÃo.
Matrícula: 716065/1
cargo: assistente administrativo
lotação: centro de Pós Graduação/cPoS
concessão: 30 (trinta) dias
Período: 11/10 a 09/11/2021
laudo Médico: 86777 / Processo: 2021/1275034

Protocolo: 767483

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

GaBiNete do secretÁrio
Portaria Nº 149 de 22 de FeVereiro de 2022
rEMoVEr, “ex-officio”, o servidor CAIO RUBIO DE MELO, Auditor Fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 5915118/1, da diretoria de Tecnologia da 
informação para a cEraT de redenção.
lourival de Barros Barbalho Junior
Secretário de Estado da fazenda, em exercício
Portaria Nº 151 de 03 de MarÇo de  2022
coNcEdEr à servidora Maria dE faTiMa SaNToS dE SoUSa, assistente 
Técnico, id func nº 2007576/2, lotada na cEcoMT de itinga, 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio, no período de 15/03/2022 a 13/04/2022, corres-
pondentes ao triênio de 22/09/2015 a 21/09/2018.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 139 de 03 de MarÇo de  2022
coNcEdEr à servidora Maria do Socoro dE dEUS E SilVa, assisten-
te administrativo, id func nº 5156467/1, lotado na Unidade de controle 
interno, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 02/03/2022 
a 31/03/2022, correspondentes ao triênio de 30/10/2011 a 29/10/2014.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 146 de 03 de MarÇo de  2022
coNcEdEr à servidora clEdiTH oliVEira da SilVa, assistente adminis-
trativo, id func nº 81213/1, lotada na cEcoMT de itinga, 60 (sessenta) 
dias de licença Prêmio, no período de 03/04/22 a 01/06/2022, correspon-
dentes ao triênio de 03/01/2014 a 02/01/2017.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 152 de 03 de MarÇo de  2022
coNcEdEr ao servidor lUiZ aUGUSTo BriTo dE carValHo, assistente 
administrativo, id func nº 3250334/1, lotado na cEcoMT de itinga, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 18/03/22 a 16/04/2022, 
correspondentes ao triênio de 17/02/2001 a 16/02/2004.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 767350

Portaria Nº 405 de 04 de MarÇo de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019).
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar os servidores raiMUNdo aUGUSTo cardoSo dE 
MiraNda, auditor fiscal de receitas Estaduais-c, com id. funcional nº 
5096987/2, lotado no Gabinete do Secretário, e liNcolN JoSE da GaMa 
coSTa, coordenador fazendário, com id. funcional nº 5724090/1, lotado 
na coordenação de assuntos fazendários Estratégicos - cafE, para atua-
rem, respectivamente, como fiscal Titular e fiscal Substituto, do contrato 
nº 009/2022/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN-
da/SEfa e a empresa  EloGroUP dESENVolViMENTo E coNSUlToria 
lTda, inscrita sob cNPJ/Mf nº 08.670.505/0001-75, que tem como objeto 
a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de consultoria 
em Gestão de Projetos, Gestão de Processos e Gestão da inovação.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 767407

coNtrato
.

coNtrato: 009/2022/seFa.
Modalidade: Seleção Baseada na Qualidade e no custo nº 002/2021.
objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de con-
sultoria em Gestão de Projetos, Gestão de Processos e Gestão da inovação.
data da assinatura: 03/03/2022.
Vigência:14 (quatorze) meses.
orçamento: 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.39
Valor Total: r$ 2.300.000,00.
fonte dos recursos: 0131 / 0331.
contratante: Secretaria de Estado da fazenda - cNPJ nº 05.054.903/0001-79.
contratado: Elogroup desenvolvimento e consultoria lTda, cNPJ nº 
08.670.505/0001-75, com sede no Setor de Grandes áreas Norte, SGaN 
607, Ed. centro clinico Brasília Medical center, Bloco a, Sala 311, 604, 
cEP: 70.297-400, Brasília/df.
ordenador, em exercício: anidio Moutinho.

Protocolo: 767405

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 396, 04 de MarÇo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas pela PorTaria 
Nº 061 de 29/01/2021,
publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 01/02/2021 e, conside-
rando o processo nº 2022/250067-
rESolVE:
coNcEdEr a servidora iZaNETE loPES da SilVa, cargo assistente admi-
nistrativo, Matricula nº5149487/1 , portador do cPf nº215.563.002-63, 
Suprimento de fundos
no valor total de r$ 1.700,00 (mil e setecentos reais ), o qual deverá ob-
servar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.300,00 (mil e trezentos reais )
33.90.39 - SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: 400,00(quatrocentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEraT-Ma-
riTUBa, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de MarÇo do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício
Portaria Nº 397, 04 de MarÇo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas pela PorTaria 
Nº 061 de 29/01/2021,
publicada no diário Oficial do Estado n°34.477 de 01/02/2021 e, conside-
rando o processo nº 2022248958-
rESolVE:
coNcEdEr a servidora lEila NoGUEira da SilVa, cargo assistente admi-
nistrativo, Matricula nº3252329/1,  portadora do cPf nº 300.685.252.49, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (mil e setecentos 
reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.700,00 (mil e setecentos reais )
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEraT-caS-
TaNHal, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de MarÇo do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício
Portaria Nº 398, 04 de MarÇo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas pela PorTaria 
Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022243543-
rESolVE:
coNcEdEr o servidor MaUro cÉSar carValHo raMoS, datilografo, Ma-
tricula nº5208696/1,  portadora do cPf nº129.331.392-00 , Suprimento 
de fundos no valor total de r$ 1.900,00 (mil e novecentos reais ), o qual 
deverá observar a classificação orçamentária:
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17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.900,00 ( mil e novecentos reais )
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEraT-rE-
dENÇÃo, não subordinadas ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de MarÇo do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício
Portaria Nº 399, 04 de MarÇo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas pela PorTaria 
Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022248563-
rESolVE:
coNcEdEr a servidora Maria do Socorro da SilVa TEiXEira,car-
go assistente administrativo, Matricula nº1813/1 , portadora do cPf nº 
175.367.662.20, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 ( mil 
e setecentos reais ), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.700,00 (  mil e setecentos reais )
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEraT-ca-
PaNEMa, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de MarÇo do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício
Portaria Nº 400, 04 de MarÇo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas pela PorTaria 
Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022242977-
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor Márcio JESUS MarTiNS alHo, fiscal de receitas 
Estaduais, matricula nº0512886201 , portador do cPf nº 20787634204, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00(quatro mil reais), o 
qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00 ( quatro mil reais )
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEcoMT-
SErra do cacHiMBo, não subordinada ao processo normal de aplicação, 
referente ao mês de MarÇo do exercício corrente, e deverão ser aplicados  
em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Protocolo: 767411
Portaria Nº 401, 04 de MarÇo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas pela PorTaria 
Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022243195,
rESolVE:
coNcEdEr o servidor Jairo MEScoUTo da SilVa, agente de Portaria, 
Matricula nº5149665/1, portadora do cPf nº 263.902.212-15, Suprimento 
de fundos no valor total de r$ 4.000,00 ( quatro mil reais ), o qual deverá 
observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00 ( quatro mil reais )
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEcoMT-Ba-
SE caNdirU, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente 
ao mês de MarÇo do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 
30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício
Portaria Nº 402, 04 MarÇo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas pela PorTaria 
Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022240929,
rESolVE:
coNcEdEr a servidora lUZia TÂNia MoTa BErNardES, cargo administra-
dor, Matricula nº 3340600/2,  portador do cPf nº 194.462.092-34, Supri-
mento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 ( mil e setecentos reais ), 
o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 800,00 (oitocentos reais )
33.90.39 - oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS PESSoa JUrÍdica: 900,00 
(Novecentos reais )
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEraT-SaN-
TarÉM, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 

mês de MarÇo do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício
Portaria Nº 403, 04 de MarÇo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas pela PorTaria 
Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº2022239810-
rESolVE:
coNcEdEr a servidora EliZaNEidE dE SoUZa loPES, cargo Gerente fa-
zendário, Matricula nº5717351202, portadora do cPf nº 678.084.922-72, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.400,00 (Quatro Mil e Quatro-
centos Reais ), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.122.1297.8338 - oPEracioNaliZaÇÃo daS acÕES adMiNiSTraTiVa
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 3.600,00 (Três Mil e Seiscentos reais)
33.90.39 - oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS PESSoa JUrÍdica:800,00 
(oitocentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cGal, não 
subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de MarÇo 
do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 30 (trinta) dias a 
contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício
Portaria Nº 404, 04 de MarÇo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas pela PorTaria 
Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022236263,
rESolVE:
coNcEdEr a servidora fraNciNETE SoarES doS SaNToS, cargo digita-
dor, Matricula nº5118670-1,  portador do cPf nº 236.733.202-97, Supri-
mento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (quatro mil reais ), o qual 
deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 3.000,00 (três mil reais )
33.90.39-o.S.T.P.JUrÍdica:1.000,00(mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-a-
raGUaia(UEcoMT’S Mandii, Barreira do campo, Bela Vista e Pontão) , não 
subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de MarÇo 
do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 30 (trinta) dias a 
contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Protocolo: 767415

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso III, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho da conceição
diretor  de administração
Portaria Nº 406 de 04 de março de 2022 autorizar 13 e 1/2  diárias 
ao servidor lUiZ fEliPE SoUZa fErrEira da rocHa, nº 0591523401, 
fiScal-a, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  
ITINGA, objetivo de especificaçaõ do projeto e trânsito junto a DTI, no 
período de 06.03.2022 à 19.03.2022, no trecho itinga -  Belém  -  itinga.

Protocolo: 767680

oUtras MatÉrias
.

dFi - ato de credeNciaMeNto - siNPesca
a SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMS, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto nº 
4676, de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarcações 
pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas ao SINPESCA – SINDICATO DAS 
iNdÚSTriaS dE PESca E daS EMPrESaS arMadoraS E ProdUToraS, 
ProPriETáriaS dE EMBarcaÇÕES dE PESca iNdUSTrial do ESTado 
do Pará, cNPJ: 04.575.668/0001-18 a adquirir as respectivascotas de 
óleo diesel destinado a consumo próprio com isenção de icMS, das distri-
buidoras de combustíveis, também credenciadas, considerando a publica-
ção no Diário Oficial da União, da Portaria de nº :505, de 23 de Dezembro 
de 2021, do Ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento/Secretaria 
de aquicultura e Pesca, na forma do disposto no inciso Vii do art. 23 da lei 
nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e do anexo i da instrução Normativa 
nº 18, de 25 de agosto de 2006.

Nº BeNeFiciÁrio ie eMBarcaÇÃo Nº Lacre cota caPitaNia seaP

1 GilVaN dE P. SilVa 15.230.258-1 GaroUPa 0164 70.722 021028201-1 Pa0001182-1
2 GilVaN dE P. SilVa 15.230.258-1 GaroUPa iV 4775 48.720 021028202-9 Pa0000629-8
3 GilVaN dE P. SilVa 15.230.258-1 GaroUPa V 0045 33.003 021029680-1 Pa0000638-4

4 GilVaN dE P. SilVa 15.230.258-1 GaroUPa Vi 0113 27.110 021028620-2 Pa0004786-8
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5 GilVaN dE P. SilVa 15.230.258-1 Pai 0137 62.864 063003375-8 Pa0000209-8

6 GilVaN dE P. SilVa 15.230.258-1 PoNTo da 
PESca i 0098 86.438 021029310-1 Pa0000637-0

7 GilVaN dE P. SilVa 15.230.258-1 PoNTo da 
PESca iii 0093 86.438 021030132-5 Pa0000645-4

NoTa: a iSENÇÃo do icMS PrEViSTa No arTiGo 20 do aNEXo ii do 
ricMS, aProVado PElo dEcrETo ESTadUal Nº 4676/2001, alTErado 
PElo dEcrETo Nº 1.016, dE 2 dE JUNHo dE 2008, BEM coMo QUalQUEr 
oUTro BENEfÍcio dEcorrENTE, fica coNdicioNada ao aTENdiMEN-
TO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO § 2º, INCISO I, ALÍNEA “e” E DO § 
13, iNciSo iii do MESMo diPloMa lEGal.
PaUlo rodriGUES VEraS
diretor de fiscalização

Protocolo: 767311
dFi - ato de credeNciaMeNto - siNPesca
a SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMS, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto nº 
4676, de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarcações 
pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas ao SINPESCA – SINDICATO DAS 
iNdÚSTriaS dE PESca E daS EMPrESaS arMadoraS E ProdUToraS, 
ProPriETáriaS dE EMBarcaÇÕES dE PESca iNdUSTrial do ESTado 
do Pará, cNPJ: 04.575.668/0001-18 a adquirir as respectivas
cotas de óleo diesel destinado a consumo próprio com isenção de icMS, 
das distribuidoras de combustíveis, também credenciadas, considerando 
a publicação no Diário Oficial da União, da Portaria de nº 560, de 04 de 
fevereiro de 2022, do Ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento/
Secretaria de aquicultura e Pesca, na forma do disposto no inciso Vii do 
art. 23 da lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e do anexo i da instrução 
Normativa nº 18, de 25 de agosto de 2006.

Nº BeNeFiciÁrio ie eMBarcaÇÃo Nº Lacre cota caPitaNia seaP
1 GilVaN dE P. SilVa 15.230.258-1 GaroUPa iii 0021 23.574 21028659-8 Pa0000633-4
2 GilVaN dE P. SilVa 15.230.258-1 HiVYS 4294 55.006 21031156-8 Pa0000654-6

3 GilVaN dE P. SilVa 15.230.258-1 iGor dE Bra-
GaNÇa 0067 33.003 21028204-5 Pa0000630-6

4 GilVaN dE P. SilVa 15.230.258-1 PoNTo da 
PESca ii 0032 27.110 21029743-3 Pa0000640-4

5 GilVaN dE P. SilVa 15.230.258-1 PoNTo da 
PESca iV 0137 62.864 21031188-6 Pa0000655-8

NoTa: a iSENÇÃo do icMS PrEViSTa No arTiGo 20 do aNEXo ii do 
ricMS, aProVado PElo dEcrETo ESTadUal Nº 4676/2001, alTErado 
PElo dEcrETo Nº 1.016, dE 2 dE JUNHo dE 2008, BEM coMo QUalQUEr 
oUTro BENEfÍcio dEcorrENTE, fica coNdicioNada ao aTENdiMEN-
To do PROCEDIMENTO PREVISTO NO § 2º, INCISO I, ALÍNEA “e” E DO § 
13, iNciSo iii do MESMo diPloMa lEGal.
PaUlo rodriGUES VEraS
diretor de fiscalização

Protocolo: 767318
dFi - ato de credeNciaMeNto - siNPesca
a SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMS, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto nº 
4676, de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarcações 
pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas ao SINPESCA – SINDICATO DAS 
iNdÚSTriaS dE PESca E daS EMPrESaS arMadoraS E ProdUToraS, 
ProPriETáriaS dE EMBarcaÇÕES dE PESca
iNdUSTrial do ESTado do Pará, cNPJ: 04.575.668/0001-18 a adqui-
rir as respectivas cotas de óleo diesel destinado a consumo próprio com 
isenção de icMS, das distribuidoras de combustíveis, também credencia-
das, considerando a publicação no Diário Oficial da União, da Portaria de 
nº:505, de 23/12/2021, do Ministério da Pesca e aquicultura, Secretaria de 
aquicultura e Pesca, na forma do disposto no inciso Vii do art. 23 da lei nº 
10.683, de 28 de maio de 2003, e do anexo i da instrução Normativa nº 
18, de 25 de agosto de 2006.

Nº BeNeFiciÁrio ie eMBarcaÇÃo Nº Lacre cota caPitaNia seaP

1 N.Q. coMÉrcio dE 
PEScadoS lTda 15.239.823-6 MaraNil 4979 214.508 403005974-1 Pa0000120-0

2 N.Q. coMÉrcio dE 
PEScadoS lTda 15.239.823-6 orla i 4279 214.508 403006204-1 Pa0000146-8

3 N.Q. coMÉrcio dE 
PEScadoS lTda 15.239.823-6 orla ii 4918 243.109 021027025-0 Pa0000070-4

NoTa: a iSENÇÃo do icMS PrEViSTa No arTiGo 20 do aNEXo ii do 
ricMS, aProVado PElo dEcrETo ESTadUal Nº 4676/2001, alTErado 
PElo dEcrETo Nº 1.016, dE 2 dE JUNHo dE 2008, BEM coMo QUalQUEr 
oUTro BENEfÍcio dEcorrENTE, fica coNdicioNada ao aTENdiMEN-
To do ProcEdiMENTO PREVISTO NO § 2º, INCISO I, ALÍNEA “e” E DO § 
13, iNciSo iii do MESMo diPloMa lEGal.
PaUlo rodriGUES VEraS
diretor de fiscalização

Protocolo: 767303

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201000187 de 04/03/2022 - 
Proc n.º 002022730000996/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Jair Pantoja de Sousa – cPf: 440.523.082-04
Marca: cHEV/TracKEr 12T a Pr EcoNoflEX. Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000189 de 04/03/2022 - 
Proc n.º 002022730000995/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Bianor Brito Bastos Junior – cPf: 584.966.452-15
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10MT lT1 EcoNoflEX. Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000191 de 04/03/2022 - 
Proc n.º 002022730000394/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: carlos alberto lobo da Silva – cPf: 069.113.072-87
Marca: cHEV/oNiX 10MT lT2 EcoNoflEX. Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000197 de 04/03/2022 - 
Proc n.º 002022730000998/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Severino aranha da Silva – cPf: 479.552.362-20
Marca: cHEV/TracKEr 12T a Pr EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000199 de 04/03/2022 - 
Proc n.º 002022730000997/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Manoel carlos dos Santos Monteiro – cPf: 086.577.182-00
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10MT lT2 EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000201 de 04/03/2022 - 
Proc n.º 002022730000999/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Pedro Paulo da Silva ferreira – cPf: 303.716.352-68
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000203 de 04/03/2022 - 
Proc n.º 042022730000504/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Maria luisa da Silva castro – cPf: 536.302.702-04
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000205 de 04/03/2022 - 
Proc n.º 042022730000695/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: abidoral da Silva – cPf: 162.483.762-04
Marca: i/fiaT croNoS driVE 1.3 flEX. Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000207 de 04/03/2022 - 
Proc n.º 102022730000462/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Pedro da Silva Sousa – cPf: 278.774.342-00
Marca: VolKSWaGEN T-croSS 200 TSi 1.0 4P Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000195 de 04/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001001/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Silvio Jose dos Santos Nepomuceno – cPf: 547.767.677-91
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2 EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000193 de 04/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001000/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Paulo Misqueias de Sousa oliveira – cPf: 716.987.952-20
Marca: cHEV/TracKEr 12T a Pr EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204000490, de 04/03/2022 - 
Proc n.º 82022730000238/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: fàbio alves de lima – cPf: 635.812.302-59
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0JG269361
Portaria n.º202204000492, de 04/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000203/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Nonato dos Santos Souza – cPf: 205.872.442-91
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo foX Tl MB/Pas/automovel/9BWaB45Z0G4055912
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Portaria n.º202204000494, de 04/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000328/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Valdir de Jesus lima – cPf: 232.437.672-53
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT SiENa El 1.4 flEX/Pas/automovel/8aP37217Mf6118147
Portaria n.º202204000496, de 04/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000730/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio ramos do Nascimento – cPf: 250.694.892-91
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0 TiTaN GiV/Pas/automovel/9BWaa05W4BP089568
Portaria n.º202204000498, de 04/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000274/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Joaquim Eutaquio oliveira – cPf: 323.867.452-87
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U8NT023097
Portaria n.º202204000500, de 04/03/2022 - 
Proc n.º 2022730000825/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: darlân da Silva costa – cPf: 899.003.082-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.0MT lT/Pas/automovel/9BGKS69G0fG325541
Portaria n.º202204000502, de 04/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000303/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Natal de Souza – cPf: 194.302.482-00
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/claSSic lS/Pas/automovel/9BGSU19f0EB127067
Portaria n.º202204000504, de 04/03/2022 - 
Proc n.º 2022730000781/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Maria Santos – cPf: 127.643.022-15
Marca/Tipo/chassi
ford/Ka SE 1.0 Sd c/Pas/automovel/9BfZH54l2l8464209
Portaria n.º202204000506, de 04/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001067/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: luiz Galdino dos Santos Sousa – cPf: 449.793.802-63
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd PlaTiNUM/Pas/automovel/9BrB29BT3f2068426
Portaria n.º202204000508, de 04/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001066/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Sandoval de Souza rodrigues Junior – cPf: 590.536.402-82
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019c2205845
Portaria n.º202204000510, de 04/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001058/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose de arimatea coelho da Silva – cPf: 178.579.292-04
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XPlUS aT/Pas/automovel/9BrB29BT0l2240293
Portaria n.º202204000512, de 04/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000247/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: luis Simoa da Silva – cPf: 253.967.573-53
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/dUSTEr ico16 cVT/Mis/camioneta/93YHJd202MJ496231
Portaria n.º202204000514, de 04/03/2022 - 
Proc n.º 122022730000208/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Jorge dos Santos cardoso – cPf: 762.813.372-04
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U1KT140922
Portaria n.º202204000516, de 04/03/2022 - 
Proc n.º 2022730000523/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: renilton almenida Trindade da Silva – cPf: 680.825.682-91
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0HG163011
Portaria n.º202204000518, de 04/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000842/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Vanderlei Nascimento de Sena – cPf: 015.835.072-30
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XPlUS MT/Pas/automovel/9BrB29BT8M2264150

Portaria n.º202204000520, de 04/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001029/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio ailton Pimentel Moraes – cPf: 085.912.532-72
Marca/Tipo/chassi
i/VW SPacEcroSS Gii/Pas/automovel/8aWPB45Z2ca520652
Portaria n.º202204000522, de 04/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001012/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
Interessado: Reginaldo Rufino de Souza – CPF: 124.142.202-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713MG3295318

Protocolo: 767512

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato Nº: 022/2018
terMo aditiVo Nº:  04
objeto do contrato: Prestação de serviço de manutenção e suporte técnico 
de software para o sistema gestor jurídico, implantado no contratante sob 
licença de uso perpétuo, com a finalidade de gerenciamento de processos 
judiciais, procedimentos administrativos, processos consultivos internos, con-
tratos bancários, lançamentos financeiros e provisionamento de contingên-
cias, bem como, atualização da versão do sistema atualmente implantado no 
contratante para a versão mais atual disponibilizada pela contratada
Modalidade da contratação: inexigibilidade de licitação
data de assinatura do aditivo: 26.02.2022
Vigência do aditivo: 27.02.2022 a 26.02.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência
fundamento legal do aditivo: art. 37, XXi da cf e art. 57, ii da lei Nº 
8.666/93
Valor Global Estimado de até: r$190.640,50 (cento e noventa mil, seis-
centos e quarenta reais e cinquenta centavos)
contratada: E-XYoN lEGal SofTWarE lTda.
Endereço: avenida almirante Barroso, n° 52, Salas 1501 e 1502  Bairro: centro
cEP:  20031-918 rio de Janeiro/rJ
diretor responsável: Paulo roberto arévalo Barros filho
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 767490

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2022
o BaNco do ESTado do Pará S.a. torna público que realizará, nos ter-
mos da lei nº 13.303/2016 e de seu regulamento de licitações e contra-
tos¹, licitação na modalidade pregão eletrônico para coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada Para a PrESTaÇÃo doS SErViÇoS dE TraNS-
PorTE, cUSTÓdia/GUarda dE NUMErário E oUTroS ValorES Para 
aTENdiMENTo ÀS aGÊNciaS, aoS PoSToS dE aTENdiMENTo, caiXaS 
dESlocadoS E cliENTES do BaNPará, No cENTro dE diSTriBUiÇÃo 
BElÉM, NaS ModalidadES UrBaNo E iNTErUrBaNo, conforme melhor 
descrito no item 5 do Termo de referência anexo ao edital e nas localida-
des indicadas no adENdo ii . a realização dos serviços deverá obedecer à 
legislação específica e normas da Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP, assim como as condições previstas neste documento, obrigando-se 
a coNTraTada a realizar as tarefas de acordo com as condições, roteiros, 
cronogramas e horários estabelecidos pelo coNTraTaNTE, conforme con-
dições estabelecidas no edital.
a sessão pública ocorrerá na seguinte data, horário e local:
daTa: 28/03/2022 Horário: 10h (horário de Brasília)
SiSTEMa dE liciTaÇÕES: www.gov.br/compras
UaSG: 925803
o edital da licitação estará disponível a partir de 07/03/2022, podendo ser 
obtido: (i) Gratuitamente no site do BaNPará (www.banpara.b.br) e sites 
www.gov.br/compras  e www.compraspara.pa.gov.br ; ou, (ii) Na sede do 
BaNPará (av. Presidente Vargas, nº 251, Ed. BaNPará – 1º andar, comér-
cio, Belém/PA) mediante depósito identificado do valor de R$ 0,25 (vinte 
e centavos) por folha (conta-corrente nº 800.002-6, agência nº 0011 do 
BaNPará), não reembolsável, relativos aos custos de reprodução.
Belém-Pará, 07 de março de 2022.
Marina furtado
Pregoeira

Protocolo: 767508

oUtras MatÉrias
.

concurso Público 2018
edital de convocação nº 158/2022
Em cumprimento a Tutela antecipada, referente ao Processo nº 0803507-
21.2021.8.14.0070, convocamos novamente o candidato, abaixo relacio-
nado, para comparecer ao BaNPará, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a 
contar desta divulgação, para tratar de assunto referente à contratação, 
para o cargo especificado abaixo:
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carGo: técnico Bancário Nível Médio
PoLo iii

Nome colocação agência Banpará (Local de apresentação de documentos)
WaNdErSoN MElo SErrao 99° av. dom Pedro ii, n° 1406 - Santa rosa – abaetetuba/Pa

obs.: o não comparecimento do candidato, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 07 de março de 2022.

Protocolo: 767435
ata de registro de Preços Nº: 001/2022
origem: Pregão Eletrônico SrP Nº 023/2021 – BaNPará
objeto: registro de Preços para aquisição móveis.
Empresa: SErra MoBilE iNdUSTria E coMÉrcio lTda, inscrita no cNPJ: 
07.875.146/0001-20, com sede na rua Nelson dimas de oliveira, nº 77, 
Bairro: Nossa Senhora de lourdes -  caxias do Sul/rS, cEP: 95074-450.
data de assinatura: 03.03.2022
Vigência: 12 (doze) meses

item descrição empresa Qtde Valor Unitário Valor Global 

05
cadEira dE oPEraTiVo 

coM BraÇo
 (coTa PriNciPal)

SErra MoBilE 
iNdÚSTria E 

coMÉrcio lTda

629 r$799,98 r$503.187,42

06
cadEira dE oPEraTiVo 

coM BraÇo (coTa rESEr-
Vada do iTEM 05)

47 r$799,98 r$ 37.599,06

07
cadEira dE oPEraTiVo 
SEM BraÇo (coTa PriN-

ciPal)
205 r$ 749,98 r$153.745,90

08
cadEira dE oPEraTiVo 

SEM BraÇo (coTa rESEr-
Vada do iTEM 07)

55 r$ 749,98 r$41.248,90

12
cadEira dE iNTErlocUTor 

(coTa rESErVada do 
iTEM  11)

69 r$743,00 r$51.267,00

ordenador responsável:  ruth Pimentel Mello – diretora Presidente
Protocolo: 767543

ata de registro de Preços Nº: 002/2022
origem: Pregão Eletrônico SrP Nº 023/2021 – BaNPará
objeto: registro de Preços para aquisição móveis.
Empresa: SolUÇÃo coMÉrcio dE MÓVEiS E EQUiPaMENToS lTda, ins-
crita no cNPJ: 09.634.971/0001-68, com sede na avenida Hist. rubens 
de Mendonça, nº 2368, Sala 1001, Bairro: Bosque da Saúde -  cuiabá/MT, 
cEP: 78.050-000.
data de assinatura: 03.03.2022
Vigência: 12 (doze) meses

item descrição empresa Qtde Valor Unitário Valor Global 

25 loNGariNa coM TrÊS aS-
SENToS (coTa PriNciPal) SolUÇÃo coMÉr-

cio dE MÓVEiS E 
EQUiPaMENToS 

lTda

239 r$1.254,40 r$299.801,60

26

loNGariNa coM TrÊS aS-
SENToS (coTa rESErVada 
do iTEM 25 EXclUSiVo P/ 

ME/EPP)

26 r$1.254,40 r$32.614,40

ordenador responsável:  ruth Pimentel Mello – diretora Presidente
Protocolo: 767545

ata de registro de Preços Nº: 003/2022
origem: Pregão Eletrônico SrP Nº 023/2021 – BaNPará
objeto: registro de Preços para aquisição móveis.
Empresa: alBErflEX iNdÚSTria dE MÓVEiS lTda, inscrita no cNPJ: 
60.656.774/0001-05, com sede na Avenida Rudolf Dafferner, nº 867, Bair-
ro: Boa Vista -  Sorocaba/SP, cEP: 18085-005.
data de assinatura: 03.03.2022
Vigência: 12 (doze) meses

item descrição empresa Qtde Valor Unitário Valor Global 

11 cadEira dE iNTErlocUTor 
(coTa PriNciPal)

alBErflEX iNdUS-
Tria dE MÓVEiS 

lTda
334 r$570,00 r$190.380,00

ordenador responsável:  ruth Pimentel Mello – diretora Presidente
Protocolo: 767547

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria Nº 0149 de 02 de MarÇo de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso i da PorTaria Nº 194 de 
12 de Março de 2019, publicada no doE Nº 33.823 de 13/03/2019,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1328955.
r E S o l V E:
I - CESSAR, a Função Gratificada, padrão FG-4, do servidor lotado no 12º 
cENTro rEGioNal dE SaÚdE – coNcEiÇÃo do araGUaia, conforme 
relacionado abaixo.

MatrÍcULa NoMe carGo Portaria QUe 
coNcedeU a FG NoMeNcLatUra da FG

5897522/1 darlEY da SilVa SaNToS aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

0232/21 doE Nº 
34.516 dE 12.03.2021

cHEfE da SEÇÃo dE 
aPoio adMiNiSTraTiVo

II - DESIGNAR, para exercer Função Gratificada, padrão FG-4, a servidora 
lotada no 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE – coNcEiÇÃo do araGUaia, 
conforme relacionada abaixo.

MatrÍcULa NoMe carGo NoMeNcLatUra da FG

113077/1 lEidE aUGUSTo da SilVa GaMa aGENTE dE SaÚdE cHEfE da SEÇÃo dE aPoio adMi-
NiSTraTiVo

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM 02.03.2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 767262
Portaria Nº 202 de 03 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
CONSIDERANDO a necessidade de incutir a conformidade financeira do 
contrato de Gestão n° 06/SESPa/2020, relativo ao Hospital Público regio-
nal de Tucuruí.
rESolVE:
i - Prorrogar o prazo para a conclusão dos trabalhos da Equipe interdis-
ciplinar com vista a elaborar relatório Técnico aluivo ao centro de custos 
operacionais do contrato de Gestão n°06/SESPa (PaE n° 2020/1082112), 
instituída pela Portaria n°1.109 de 06 de dezembro de 2021, publicada no 
d.o.E n°34.787 de 07 de dezembro de 2021, prorrogada pela portaria 054 
de 04 de janeiro de 2022, publicada no doE 34.820 de 05 de janeiro de 
2022, prorrogada pela portaria 181 de 07 de fevereiro de 2022, publicada 
no doE 34.858, de 8 de fevereiro de 2022, visto que ainda não foram pro-
duzidos elementos sufientes para conclusão do relatório;
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com a apresentação do re-
latório final no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, 
desde que por motivo fundamentado;
iii. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 03 de março de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 767713
Portaria N° 150 de 03 de MarÇo de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, publica-
do no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege as leis 07/91 e 
077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 2022/214087.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 12.02.2022, o contrato administrativo do servidor 
JoSEPH SilVa NErYS, matrícula nº 5940384/1, cargo de ENfErMEiro, 
lotado no Hospital regional – conceição do araguaia.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 03.03.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 767608

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: iNGrid dE oliVEira rocHa fEiToSa
cargo do Servidor: MÉdico
Vigência: 04.03.2022/30.08.2022.
ato: coNTraTaÇÃo EM caráTEr EMErGENcial Para ENfrENTaMEN-
To do coVid 19, coNforME coNVocaÇÃo PÚBlica EdiTada doE Nº 
34.448 dE 30.12.2020, dE acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: arlENE PErEira SaNToS
cargo do Servidor: odoNTÓloGo
Vigência: 07.03.2022/06.01.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 767601

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria coLetiVa Nº 268 de 04 de MarÇo de 2022 - dGtes/sesPa
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;
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Matrícula Nome cargo Período Laudo

5796377/2 JUSiMara liMa SoarES TEcNico EM radioloGia 02/12/2021 a 
09/12/2021

86654 – 
18/02/2022

57228199/1 iVoNE Maria PaES doS SaNToS TEcNico dE ENfErMaGEM 22/11/2021 a 
26/11/2021

86652 – 
18/02/2022

57207984/1 iVoNETE dE JESUS oliVEira aGENTE dE arTES PraTicaS 22/11/2021 a 
01/12/2021

86653 – 
18/02/2022

112259/1 Elcio da MoTa PiNTo aGENTE ViGilaNcia 
SaNiTaria

09/12/2021 a 
15/12/2021

86655 – 
18/02/2022

57205622/1 aNa lUcia dE PaUla GaMa aGENTE dE arTES PraTicaS 15/12/2021 a 
28/12/2021

86787 – 
24/02/2022

57174400/2 laUriaNa rodriGUES dE BriTo TEcNico dE laBoraTorio 29/12/2021 a 
02/01/2022

84524 – 
21/02/2022

57206543/1 lUciaNo EMaNUEl cardoSo 
GoMES TEcNico dE ENfErMaGEM 23/12/2021 a 

06/01/2022
87002 – 

01/03/2022

5153662/1 SoNia rEGiNa rodriGUES dE 
SoUZa aGENTE dE arTES PraTicaS 28/12/2021 a 

30/12/2021
86740 – 

21/02/2022

54182281/2 EdiMilSoN afoNSo alVES 
coUTiNHo MEdico 15/12/2021 a 

17/12/2021
86755 – 

21/02/2022

57190821/1 WaNESSa Elida PoNcHio doS 
SaNToS foNoaUdioloGo 11/10/2021 a 

20/10/2021
87080 – 

02/03/2022

5153336/1 Maria dE NaZarE BEZErra da 
coSTa aGENTE dE PorTaria 11/10/2021 a 

25/10/2021
86752 – 

21/02/2022

5153336/1 Maria dE NaZarE BEZErra da 
coSTa aGENTE dE PorTaria 08/10/2021 a 

08/10/2021
86750 – 

21/02/2022

5134463/1 SaNdra HElENa MaGalHaES 
alMEida ENfErMEiro 03/01/2022 a 

17/01/2022
86785 – 

23/02/2022

5830001/2 EdErSoN lUiS loBaTo BorGES aGENTE adMiNiSTraTiVo 05/01/2022 a 
07/01/2022

86741 – 
21/02/2022

5416396/2 rUi SErGio dE oliVEira 
MacHado aGENTE adMiNiSTraTiVo 03/01/2022 a 

07/01/2022
86783 – 

23/02/2022

5305918/2 lEida SiMoNE dE liMa coElHo 
da coSTa

aTENdENTE coNSUlTorio 
dENTario

02/01/2022 a 
06/01/2022

86753 – 
21/02/2022

5876214/2 Maria JaNicE BarBoSa da coSTa TEcNico dE ENfErMaGEM 27/12/2021 a 
30/12/2021

86842 – 
24/02/2022

5278074/3 EliaNa MaciEl da SilVa ca-
ValcaNTE ENfErMEiro 03/01/2022 a 

07/01/2022
86836 – 

24/02/2022

57193953/1 aNdrEZa SoTEro do NaSciMENTo aGENTE dE PorTaria 21/12/2021 a 
23/12/2021

86791 – 
22/02/2022

57191776/1 ESTEr Maria rodriGUES riBEiro TEcNico PaToloGia cliNica 22/12/2021 a 
24/12/2021

86792 – 
22/02/2022

5521076/2 roBErTo liMa BEZErra TEcNico PaToloGia cliNica 15/12/2021 a 
17/12/2021

86800 – 
22/02/2022

5181135/1 aNa lUcia liMa doS SaNToS TEcNico dE laBoraTorio 14/12/2021 a 
17/12/2021

86794 – 
22/02/2022

54194164/1 KErZia THaiS NaSciMENTo 
BUlHoES TEcNico PaToloGia cliNica 22/12/2021 a 

26/12/2021
86771 – 

22/02/2022

5424666/1 Maria do cEU aZEVEdo SoUZa ENfErMEiro 29/12/2021 a 
02/01/2022

87091 – 
03/03/2022

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 04/03/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 767500

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico srP 
Nº 054/sesPa/2021

a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, co-
munica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
“MENOR PREÇO POR ITEM”, conforme abaixo:
oBJETo: registro de Preços para eventual e futura aquisição de medica-
mentos básicos, para atender aos pacientes da Superintendência do Sis-
tema Penitenciário do Estado do Pará (SUSiPE), por um período de 12 
(doze) meses.
daTa da aBErTUra: 18 de março de 2022.
Horário: 09h00 (Horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925856
dotação orçamentária: 8874
Elemento de despesa: 339030
 fonte de recurso: 0349002938 / 0149002938
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com a pregoei-
ra responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 07 de março de 2022.
JoVEliNa Maria SoUSa MaToS
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 767382

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo 12/GecoM/sesPa/2022
Processo: 2021/1282220
oBJETo: aquisição de Medicamento riSdiPlaM 0,75 MG/Ml 80 Ml por 
demanda judicial para atender a liminar em favor de r. S. S.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
cNPJ: 05.054.929/0001-17
coNTraTado: oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTala-
rES E oNcolÓGicoS lTda.
cNPJ: 04.307.650/0012-98
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi fEdEral Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo iV
Valor: r$ 653.403,75 (Seiscentos e cinquenta e três mil quatrocentos e 
três reais e setenta e cinco centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30
foNTE: 0103008809
Belém (Pa), 03 de Março de 2022
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará

Protocolo: 767362

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo 
12/GecoM/sesPa/2022

Nesta data, raTifico o Termo de dispensa de licitação n°12/GEcoM/
SESPa/2022, com fundamento no art. 26 da lei federal 8.666/93, com 
suas posteriores modificações.
Belém (Pa), 03 de Março de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará

Protocolo: 767365

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 266 de 04 de MarÇo de 2022.
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dGTES, 
usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares ao servidor desta SESPa, abaixo relacionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo
5876389/2 ailda roBErTa oUriQUES dE oliVEira GoUVEia 11.09.2012 a 10.09.2013 01.04.2022 a 30.04.2022
5876389/2 ailda roBErTa oUriQUES dE oliVEira GoUVEia 11.09.2017 a 10.09.2018 01.05.2022 a 30.05.2022
5876389/2 ailda roBErTa oUriQUES dE oliVEira GoUVEia 11.09.2018 a 10.09.2019 31.05.2022 a 29.06.2022

oBS: coNforME ParEcEr JUridico coNSTaNTE No ProcESSo Nº 2021/1279816
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 04.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 767375
Portaria N.º 265 de 04 de MarÇo de 2022/dGtes/sesPa
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dGTES, 
usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96,
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora aNa Ma-
ria ViEira da SilVa, identidade funcional nº 57207354/1, ocupante do 
cargo de TÉcNico dE ENfErMaGEM, lotado no Hospital regional - Tucuruí, 
no período de 15 de abril de 2022 a 14 de maio de 2022, referente ao pe-
ríodo aquisitivo de 22 de outubro de 2013 a 21 de outubro de 2014, conce-
didas conforme parecer jurídico constante no processo Nº 2021/1186431.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 04.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 767357
Portaria N.º 264 de 04 de MarÇo de 2022/dGtes/sesPa
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 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora Zildi-
lENE ViEira da SilVa, identidade funcional nº 54185555/2, ocupante 
do cargo de TÉcNico dE ENfErMaGEM, lotado no Hospital regional - Tu-
curuí, no período de 15 de agosto de 2022 a 13 de setembro de 2022, 
referente ao período aquisitivo de 22 de outubro de 2015 a 21 de outubro 
de 2016, concedidas conforme parecer jurídico constante no processo Nº 
2021/1341989.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 04.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 767275
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 263 de 04 de MarÇo de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2021/1336152.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora TErEZiNHa dE JESUS rocHa 
coNcEicao, ocupante do cargo de agente de Saúde, id. funcional nº 
725560/1, lo tada na Unidade Especial - abrigo João Paulo ii, a contar de 
01/11/2021, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento 
de sua irmã.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 04/03/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria coLetiVa Nº 267 de 04 de MarÇo de 2022 - dGtes/sesPa
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

57195838/1 PriScila dE aGUiar ViEira aGENTE dE PorTaria 06/12/2021 até 
07/12/2021

86594 – 
17/02/2022

57195838/1 PriScila dE aGUiar ViEira aGENTE dE PorTaria 02/12/2021 até 
03/12/2021

86593 – 
17/02/2022

54182096/2 Marilia BarBoSa SaNToS MEdico 20/12/2021 até 
24/12/2021

86737 – 
21/02/2022

5155746/1 Maria lUiZa GoMES dE 
aNdradE

aGENTE dE arTES 
PraTicaS

18/12/2020 até 
16/01/2021

85192 – 
25/01/2022

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 04/03/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 767271
MaNdado de citaÇÃo
Por ordem da Sra. Presidente da Comissão de P.A.D., fica a Sra. Weruska 
Braga de albuquerque, citada para no prazo de 15 (quinze) dias, na forma 
prevista no art. 219 da lei 5.810/94, apresentar dEfESa EScriTa, refe-
rente ao Processo n° 2017/175198, a que responde, em razão das imputa-
ções contidas no despacho de instrução e indiciação, constante nos autos, 
sendo-lhe facultado vista dos respectivos autos, na sala onde funciona a 
cPPad desta SESPa, nos dias úteis, no horário das 09:00h às 16:00h.
Belém, 04 de março de 2022.
Myrian Wanessa Moraes de Souza
Secretária
Matrícula n° 5830370/3

Protocolo: 767729

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 32 de 03/03/2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParTiciPar da XVi rEUNiÃo NacioNal dE PESQUiSa EM Malária.
Período da viagem: 22 a 28/04/2022.
Quantidade: 06 e ½ diárias.
origem: Belém – Pa.
destino: rio de Janeiro-rJ.
Servidores: adriana Sousa Tapajós / Mat. 57220667-3 / Enfermeiro.
Bárbara aretha carneiro almeida / Mat. 57206326-1/ ag. de controle de 
Endemias.
Paoola cristina Bezerra Vieira / Mat. 57205008-3/ Biólogo.
rosane do Socorro Pompeu de loiola/ Mat. 5875404-3/ Biólogo.
carla Gisele ribeiro Garcia/ Mat. 5650046-2/ Técnico em Vigilância.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 767265
Portaria Nº 34 de 03/03/2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParTiciPar do ProJETo dE forTalEciMENTo da rEdE dE 
aTENÇÃo À SaÚdE- coVid-19, NoS ESTadoS da rEGiÃo aMaZÔNia.
Período da viagem: 09 a 11/03/2022.
Quantidade: 02 e ½ diárias.
origem: Belém – Pa.
destino: Santarém-Pa.
Servidores: denilson José Silva feitosa Junior / Mat. 5955786-2/ diretor da dVS.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 767267

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 126 de 05 de MarÇo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) MarlUcia loBaTo lEao ma-
trícula 5143608-1 TEcNico dE ENfErMaGEM com lotação no (a) caPS 
rENaScEr 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
14.08.2014 a 13.08.2017.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.04.2022 a 30.04.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 05.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 767290
Portaria Nº. 127 de 05 de MarÇo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) SaNdra Maria riBEiro Mar-
QUES matrícula 54193836-1 aGENTE adMiNiSTraTiVo com lotação no 
(a) UBS PEdrEira 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio 29.09.2014 a 28.09.2017.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.04.2022 a 30.04.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 05.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 767360

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 001/2022 – Processo Nº 2022/67110
objeto: contratação de empresa especializada em rede e central telefô-
nica para realizar serviço de manutenção preventiva e corretiva, com for-
necimento de peças, visando atender, pelo período de 12 (doze) meses, 
as necessidades urgentes evitando possíveis transtornos aos servidores e 
usuários deste 3º centro regional de Saúde, conforme condições, quanti-
dades, prazos e exigências estabelecidos no Edital da cotação Eletrônica 
identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este 
instrumento, independente de transcrição.

iteM descriÇÃo/esPeciFicaÇÃo
ideNtiFi-

caÇÃo cÓd. 
siMas

aPreseN-
taÇÃo

QUaNti-
dade

VaLor 
totaL

01

Serviço de manutenção preventiva e corretiva geral em 
rede de central telefônica com capacidade de 40 ramais, 
com fornecimento de cabos, aparelhos, fios, tomadas, 

placa mãe, placa tronco, placas de ramais e onde mais se 
fizer necessária a substituição.

Obs.: realizar o serviço, caso seja necessário, de configu-
ração e aterramento em 23 salas.

22669-6 UNd. 01 r$6.900,00

data de assinatura: 25/02/2022.
Vigência: 25/02/2022 a 25/02/2023.
o valor: r$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais).
dotação orçamentária:
P.i: 412008338c
Programa de Trabalho: 908338
Natureza da despesa: 339039
fonte de recurso: 0103000000
ação: 244054
coNTraTada: EliaNE dE caSTro lEiTE | cNPJ: 22.920.038/0001-15
ordenador: Mário MoraES cHErMoNT filHo – diretor regional/3º crS/
SESPa – PorTaria Nº 1.519/2021-ccG de 30 de setembro de 2021 – 
Matrícula: 5912309/2 – ordenador de despesa.

Protocolo: 767738
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aViso de LicitaÇÃo
.

eXtrato de editaL do PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 001/3ºcrs/sesPa/2022

Processo administrativo n° 1277547/2021
o 3º crS/SESPa comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo Menor Preço, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de GÊNEroS aliMENTÍcioS PErEcÍVEiS, NÃo PErE-
cÍVEiS E HorTifrUTiGraNJEiroS, visando atender, pelo período de 12 
(doze) meses, as necessidades da Unidade Especial da colônia do Prata/3º 
crS/SESPa.
daTa da aBErTUra: 17 de março de 2022.
Hora dE aBErTUra: 09:00h (horário de Brasília).
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.gov.br/compras
UaSG: 926012 (3º crS/SESPa)
Programa de Trabalho: 908302
Natureza da despesa: 339030
P.i: 1040008302c 
fonte de recurso: 0103000000
ação: 233021 
a íntegra do Edital poderá ser obtida no Portal de compras do Governo 
federal – coMPraSNET, no endereço www.comprasnet.gov.br (www.com-
prasgovernamentais.gov.br), e no Portal Eletrônico de compras do Governo 
do Estado do Pará – coMPraPará, no endereço www.compraspara.pa.gov.br.
Mário MoraES cHErMoNT filHo
diretor do 3º crS/SESPa

Protocolo: 767700

diÁria
.

Portaria Nº 108,109 e 110 de diÁrias de 04/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento e avaliação dos SiSTEMaS SiM/SiNaSc 
E Vilância Sanitária dos Óbitos.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: curuçá, Mag. Barata, Terra alta e igarapé –açú -Pa-Brasil | 
Período: 08,09,,10 e 11/03/2022 |
Servidores: Maria Nilcirene Pereira cPf-330.060.082.00 mat. 5231060-1 
cargo- Tec. referência do Òbito.
luciel M. Monteiro dias cPf 694.574.332.20 mat.  3212092-2 cargo- 
ag. de Portaria
João ricardo da rocha rodriguês  cPf. 689.018.952.34 mat. 57205648-1 
cargo. motorista período 08 e 09/03/2022
Benedito josé lima da Silva cPf- 233.862.232.49 mat.5705304/1 
cargo motorista período 10 e 11/03/2022
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 767313
Portaria Nº 106 e 107 de diÁrias de 04/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento e avaliação dos SiSTEMaS SiM/SiNaSc 
E Vilância Sanitária dos Óbitos.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São domingos do capim-Pa-Brasil | Período: 07/03/2022 | Nº de 
diárias: meia diária.
Servidores: Maria Nilcirene Pereira cPf-330.060.082.00 mat. 5231060-1 
cargo- Tec. referência do Òbito.
luciel M. Monteiro dias cPf 694.574.332.20 mat.  3212092-2 cargo- ag. de Portaria
Edimilson a. cavalcante filho cPf. 218.055.632.20 mat. 0503399 cargo. motorista
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 767296
Portaria Nº 115,116,117 e 118 de diaria de 04/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento das ações de vigilância sanitária refente 
as comissões de controle de infecção hospitalar
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: igarapé açú -Pa-Brasil | Período: 07,08 e 09 /03/2022 |
Servidoras: Henrique ferreira da Silva Junior cPf 594.309.072.04 
mat.5903315 cargo: Enfermeiro
fabricio alexopulos ferreira cPf 730.819.062.53 mat. 5913083 cargo far-
macêutico Bioquimico
José Moacir M. dos reis cPf. 108.111.172-00 mat. 106810-1 cargo fiscal Sanitário
João ricardo da rocha rodriguês  cPf. 689.018.952-34 mat. 57205648-1 
periodo- 07/03/2022
Edmilson alves c. filho cPf 218.055.632-20 mart. 0503399 cargo moto-
rista período 08/03/2022
Benedito José de lima da Silva cPf-233.862.232-49 mat. 5705304 cargo 
motorista ´periodo- 09/03/2022
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 767625
Portaria Nº 113 de diÁrias de 04/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião com o Secretário adjunto da SESPa no ga-
binete /SESPa, para tratar sobre as demandas deste Escritorio regional e 
das Unidades que estão sob gerência deste 3º crS/SESPa.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Belém -Pa-Brasil | Período: 21 e 22 /03/2022 | 
Nº de diárias: uma diária.
Servidoras: Mário Moraes  c. filho cPf. 66381533234 mat. 5912309-2 cargo diretor
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 767540

Portaria Nº 114 de diÁrias de 04/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião com o Secretário adjunto da SESPa no ga-
binete /SESPa, para tratar sobre as demandas deste Escritorio regional e 
das Unidades que estão sob gerência deste 3º crS/SESPa.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Belém -Pa-Brasil | Período: 28 e 29 /03/2022 | Nº de diá-
rias: uma diária.
Servidoras: Mário Moraes  c. filho cPf. 66381533234 mat. 5912309-2 
cargo diretor
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 767544
Portaria Nº 111 de diÁrias de 04/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião com o Secretário adjunto da SESPa no ga-
binete /SESPa, para tratar sobre as demandas deste Escritorio regional e 
das Unidades que estão sob gerência deste 3º crS/SESPa.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Belém -Pa-Brasil | Período: 07 e 08 /03/2022 | 
Nº de diárias: uma diária.
Servidoras: Mário Moraes  c. filho cPf. 66381533234 mat. 5912309-2 
cargo diretor
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 767535
Portaria Nº 112 de diÁrias de 04/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião com o Secretário adjunto da SESPa no ga-
binete /SESPa, para tratar sobre as demandas deste Escritorio regional e 
das Unidades que estão sob gerência deste 3º crS/SESPa.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Belém -Pa-Brasil | Período: 14 e 15 /03/2022 | 
Nº de diárias: uma diária.
Servidoras: Mário Moraes  c. filho cPf. 66381533234 mat. 5912309-2 
cargo diretor
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 767538

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 03  de 04  de MarÇo  de  2022.
o diretor (a) do centro regional de Saúde, desta SESPa, usando de suas 
atribuições que foram conferidas pela Portaria n° 79/2022-ccG/19.01.2022. 
Decreto nº 13 de 7 fevereiro de 2011, publicada no Diário Oficial do Estado 
nº 34.838- 20 de Janeiro de 2022.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servi-
dor (a) Maria MadalENa dE MoUra, carGo: aGENTE dE SaUdE, lota-
do(a) no 5ºcrS, 02 mês(es) licença Prêmio, correspondente ao triênio de 
12/03/2009 a 11/03/2012.
aUToriZar que o (a) servidor (a) goze de 01 (UM) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 25/04/2022 a 24/05/2022,  no total de 30  (TriN-
Ta) dias, matricula nº 724238/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 767656

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

Portaria
.

cir
MaraJÓ i – 

SUS/Pa
 

coMiSSÃo iNTErGESTorES rEGioNaiS do SiSTEMa ÚNico do Pará
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica – SESPa

7º cENTro rEGioNal dE SaÚdE – rEGiÃo daS ilHaS MaraJÓ i
afuá-cachoeira do arari-chaves-Muaná-Ponta de Pedras-Salvaterra-Santa cruz do 

arari-São Sebastião da Boa Vista-Soure

cir MaraJÓ 
i – SUS/Pa

 
 
resolução nº 03, de 20 de agosto de 2021.
aprovar o Projeto da UBS fluvial com Saúde Bucal do município de afuá 
para credenciamento da unidade no Ministério da Saúde.
o diretor do 7º crS/SESPa presidente da cir – Marajó i, usando de suas 
atribuições legais estabelecidas na constituição Estadual e na legislação 
vigente do SUS – Pará e,
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- considerando a lei 8080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
as condições para a promoção, prevenção e recuperação da saúde, a or-
ganização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências.
- considerando o decreto 7508, de 28 de julho de 2011, que regulamenta 
a lei nº 8080 de 1990, para dispor sobre a organização do sistema único 
de saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a arti-
culação interfederativa, e dá outras providências.
resolve:
art. 1º aprovar o Projeto da UBS fluvial com Saúde Bucal do município de 
afuá para credenciamento da unidade no Ministério da Saúde.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se às disposições em contrário.
Belém, 20 de agosto de 2021.

ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior BENEdiTo MoraES BarrETo JUNior
diretor do 7ºcrS/Presidente da cir Marajó i Vice-presidente da cir Marajó i

Protocolo: 767447

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº008 de 04 de MarÇo de 2022.
o diretor do 7º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 55/20.11. 2000, publicada no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
designar o servidor andré Pereira fonseca Junior, cargo: comissionado, 
Matrícula nº 595595-1, para responder pela  direção do 7º crS/ SESPa,  
de 08/03/2022 a 16/03/2022,  sem ônus para a administração Pública.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Valdinei Silva Teixeira Junior
diretor do 7º centro regional de Saúde/SESP

Protocolo: 767431
Portaria Nº009 de 04 de MarÇo de 2022.
o diretor do 7º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 55/20.11. 2000, publicada no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
designar o servidor rUi MoraES dE SoUZa, cargo: farMacÊUTico, Ma-
trícula nº 570771-2, para responder pela  Chefia da Divisão Técnica,  de 
07/03/2022 a 11/03/2022,  sem ônus para a administração Pública.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Valdinei Silva Teixeira Junior
diretor do 7º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 767466

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 37 de 04 de MarÇo de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor Matrícula
aNa lÚcia da SilVa MarTiNS – aGENTE adMiNiSTraTiVo – Mat. 0077569/1
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908338  0103000000 339033 300,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para o município de Muaná.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.
Portaria: 40 de 04 de MarÇo de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
MiGUEl SaNToS loBaTo rodriGUES  -GUarda dE ENdEMiaS – Mat. 0502499
Programa de Trabalho fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908302  0103000000  339033  700,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terrestre 
para o município de chaves.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.
Portaria: 42 de 04 de MarÇo de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
TaiSa dE NaZarE VaScoNcEloS VilHENa  - 
aGENTE dE arTES PráTicaS – Mat. 54184591-2
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908302  0103000000  339033  840,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terrestre 
para o município de chaves.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 767493

diÁria
.

Portaria N° 38 de 04 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 14/03/2022 a 18/03/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
00775691 / aNa lÚcia da SilVa MarTiNS / 096.856.502-68
oBJETiVo: aprimorar e capacitar o desenvolvimento de agentes públicos, 
e das orientações quanto a documentos de recursos humanos em geral, 
como boletins de frequências, planilhas e orientações relativas às solicita-
ções dos servidores do Estado.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 39 de 04 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 14/03/2022 a 18/03/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571907001 / iVETE da SilVa PErEira filGUEira / 649.215.902-06
oBJETiVo: aprimorar e capacitar o desenvolvimento de agentes públicos, 
e das orientações quanto a documentos de recursos humanos em geral, 
como boletins de freqüências, planilhas e orientações relativas às solicita-
ções dos servidores do Estado.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 41 de 04 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 14 diárias e meia Valor: r$ 3.442,01
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cHaVES
PErÍodo: dE 25/03/2022 a 08/04/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
502499 / MiGUEl SaNToS loBaTo rodriGUES / 252.674.692-20
OBJETIVO: Dá apoio técnico á equipe de Entomologia do Estado. Na verifi-
cação de ovos de aedes aegypti.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 43 de 04 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 13 diárias e meia Valor: r$ 3.204,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cHaVES
PErÍodo: dE 11/03/2022 a 24/03/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54184591 / TaiSa dE NaZarÉ VaScoNcEloS VilHENa / 639.598.522-15
oBJETiVo: realizar Supervisão e monitoramento no agravo da doença de 
chagas.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 44 de 04 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 13 diárias e meia Valor: r$ 3.204,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cHaVES
PErÍodo: dE 11/03/2022 a 24/03/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
50822501 / riTa dE caSSia PaMPloNa BElTrÃo / 207.271.602-06
oBJETiVo: realizar Supervisão e monitoramento no agravo da doença de chagas.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 767498

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

Portaria N° 0051/2022, de 28/02/2022.
Portaria individual
objetivo: Conduzir Viatura Oficial com Servidores para realizar Visitas, le-
vantamento e captura de morcegos.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Uruará Zona rural
Servidor: 5155452-1/ JaNdUY SiMÃo (Motorista) / 4,5 diárias (completa) 
de 21/03/2022 a 25/03/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 767436
Portaria N° 0048/2022, de 28/02/2022.
Portaria coletiva
objetivo: realizar: Supervisão nas ações do controle e Vigilância das 
leishmanioses.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Medicilândia e Uruará
Servidor: 5909839/2 / MarTa rEiS PaiVa rEGiNaTTo (Enfermeira) / 4,5 
diárias (completa) de 14/03/2022 a 18/03/2022
Servidor: 5153263/1 / EliaNE oliVEira doS SaNToS (datilógrafo) / 4,5 
diárias (completa) de 14/03/2022 a 18/03/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 767439
Portaria N° 0050/2022, de 28/02/2022.
Portaria coletiva
objetivo: realizar: Visitas, levantamento e captura de Morcegos.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Uruará Zona rural
Servidor: 0505756 / MaNoEl dE liMa fErrEira (agente de Saúde Publi-
ca) / 4,5 diárias (completa) de 21/03/2022 a 25/03/2022
Servidor: 0504232 / orVacio da SilVa GoMES (agente de Saúde Publi-
ca) / 4,5 diárias (completa) de 21/03/2022 a 25/03/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 767434



diário oficial Nº 34.882   25Segunda-feira, 07 DE MARÇO DE 2022

Portaria N° 0053/2022, de 28/02/2022.
Portaria individual
objetivo: Conduzir; Viatura Oficial com Servidores para realizar supervisão 
nas ações do controle e Vigilância da s leishmanioses
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Medicilândia e Uruará
Servidor: 0498865/ adElio oliVEira da SilVa (Motorista) / 4,5 diárias 
(completa) de 14/03/2022 a 18/03/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 767441
Portaria N° 0049/2022, de 28/02/2022
Portaria coletiva
objetivo: realizar: levantamento de Triatomíneo transmissor da doença 
de chagas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Medicilândia. Km 130 aldeia Tagagemmy/aradô
Servidor: 0504272 / fraNciSco GoNÇalVES doS SaNToS filHo (GUar-
da dE ENdEMiaS) / 7,5 diárias (completa) de 14/03/2022 a 21/03/2022
Servidor: 57206441/1 / alMira PErEira da SilVa (agente de controle de 
Endemias) / 7,5 diárias (completa) de 14/03/2022 a 21/03/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 767451
Portaria N° 0052/2022, de 28/02/2022 10:25:09
Portaria coletiva
objetivo: realizar: Supervisão nas ações do controle e Vigilância das 
leishmanioses.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Brasil Novo e Vitória do Xingu
Servidor: 5909839/2 / MarTa rEiS PaiVa rEGiNaTTo (Enfermeira) / 4,5 
diárias (completa) de 28/03/2022 a 01/04/2022
Servidor: 5153263/1 / EliaNE oliVEira doS SaNToS (datilógrafo) / 4,5 
diárias (completa) de 28/03/2022 a 01/04/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 767455
Portaria N° 0052/2022, de 28/02/2022 10:25:09
Portaria coletiva
objetivo: realizar: Supervisão nas ações do controle e Vigilância das 
leishmanioses.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Brasil Novo e Vitória do Xingu
Servidor: 5909839/2 / MarTa rEiS PaiVa rEGiNaTTo (Enfermeira) / 4,5 
diárias (completa) de 28/03/2022 a 01/04/2022
Servidor: 5153263/1 / EliaNE oliVEira doS SaNToS (datilógrafo) / 4,5 
diárias (completa) de 28/03/2022 a 01/04/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 767456

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 084 de 04 de Março de 2022
Nome: José ivanaldo Sales da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504825.
cPf: 146.608.142-20.
Período: 07 a 11.03.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Xinguara e água azul do Norte.
objetivo: conduzir técnicos da Vigilância Sanitária.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - 
diretora do 12º crS / SESPa - PorTaria Nº 1700/23.11.2021.

Protocolo: 767514

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 082 de 04 de Março de 2022.
Nome: Marcilene Silva alves
cargo: farmacêutica-Bioquímica
Matrícula/Siape: 5939876-1
cPf: 530.291.512-04
Período: 07 a 11.03.2022

Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa
destino: rio Maria,
objetivo: realizar visita in loco na nova estrutura da farMacia BaSica e 
orientação de gestores do Sistema Hórus Básico
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 767488
Portaria Nº 083 de 04 de Março de 2022
Nome: abrahão raimundo alab Tavares.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 502772.
cPf: 257.067.722-15.
Período: 08 a 12.03.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção.
objetivo: conduzir técnicos da Vigilância em Saúde e divisão Técnica.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - 
diretora do 12º crS / SESPa - PorTaria Nº 1700/23.11.2021.

Protocolo: 767492
Portaria Nº 080 de 03 de Março de 2022
Nome: Pedro luiz Gomes.
cargo: laboratorista.
Matrícula/Siape: 504410.
cPf: 234.614.382-00.
Nome: leide augusto da Silva Gama.
cargo: agente de Saúde.
Matrícula/Siape: 0113077-1.
cPf: 177.870.412-34.
Nome: dorcilene oliveira Gomes.
cargo: Biomédica.
Matrícula/Siape: 5891633-2.
cPf: 576.757.402.20.
Período: 07 a 12.03.2022.
Nº de diárias: 5,5 (cinco e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santana do araguaia.
objetivo: Supervisionar e orientar os técnicos do município no Sistema 
Gal, bem como, instrumento de planejamento.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.
rePUBLicado Por ter saido iNcorreto No doe Nº 34.880 de 04.03.2022

Protocolo: 767449
Portaria Nº 085 de 04 de Março de 2022
Nome: Manoel da Paz ribeiro dos Santos.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505060.
cPf: 260.470.632-68.
Período: 07 a 11.03.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santa Maria das Barreiras.
objetivo: conduzir técnicos da divisão Técnica e Vigilância em Saúde,
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - 
diretora do 12º crS / SESPa - PorTaria Nº 1700/23.11.2021.

Protocolo: 767515

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

Portaria
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 202/2022–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 os servidores desta autarquia, alaN rodriGUES caValcaNTE, 
médica, matrícula nº 57197026/2, e no seu impedimento, BrUNa riBEi-
ro dE araÚJo lira, enfermeira, matrícula nº 5895236/2 - Hol, lotado 
na divisão de diagnóstico por imagem do ophir loyola, para a função de 
Fiscais do Contrato nº 040/2022, firmado com a empresa ASSUNÇÃO & 
MadEira diaGNÓSTico lTda, cujo objeto é a prestação de serviços de te-
lerradioterapia que realize operação de ressonância Magnética, Tomogra-
fia Computadorizada e Angiotomografia, com disponibilização de sistema/ 
tecnologia/ equipamentos/ materiais/ insumos, com vistas ao atendimento 
imediato do Hospital ophir loyola, no período de 180 (cento e oitenta dias)  
Processo nº 2022/107815 (PaE).
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ
 

Protocolo: 767332

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 197/2022–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
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rESolVE:
designar os servidores desta autarquia, GracilENE WaNZElEr Moia, en-
fermeira, matrícula nº 8001378/1, lotada na divisão de Bloco cirúrgico do 
Hospital ophir loyola e no seu impedimento, aUGUSTo cESar da coSTa 
SalES, médico, matrícula nº 57174172/3 - Hol, lotado na divisão de ci-
rurgia Torácica / Broncoscopia do ophir loyola, para a função de fiscais do 
Contrato nº 038/2022, firmado com a empresa BHIO SUPPLY IND. COM. 
EQUiPaMENToS MÉdicoS lTda, cujo objeto é aquisição de kit para bron-
coscópio rigido com 8 itens e aplicador de Stents aço inox. Processo nº 
2021/181.984 (PaE).
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 767281

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 038/2022-HoL
objeto: aQUiSiÇÃo de KiT Para BroNcoScÓPio riGido coM 8 iTENS E 
aPlicador dE STENTS aÇo iNoX.
Valor Global: r$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais)
data assinatura: 04/03/2022
Vigência: 04/03/2022 a 03/03/2023.
Pregão nº 023/2022 - Processo nº 2021/181.984
orçamento: 10.302.1507.8289.4490.52 fonte: 0103/0269/0301
contratado: BHio SUPPlY iNd. coM. EQUiPaMENToS MÉdicoS lTda, ins-
crita no cNPJ/Mf sob o nº 73.297.509/0001-11, sediada na avenida luis Pasteur 
4959 – Bairro Parque claret – Esteio/rS. cEP: 93.290-010, Telefone: (51) 3459-
4000, EMail: denise.dias@bhiosupply.com.br / licitacoes@bhiosupply.com.br.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 767276

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
3º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 

Nº 040/2020-HoL
data assinatura:04/03/2022
Processo nº: 2021/1310801
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
Vigência: 06/03/2022 a 05/03/2023
Valor Total do aditivo: de r$ 9.697.311,84 (nove milhões seiscentos e 
noventa e sete mil trezentos e onze reais e oitenta e quatro centavos).
orçamento: 10.122.1297.8338.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado: KaPa caPiTal faciliTiES lTda
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 767239

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 008/2022-HoL - Pae
data de Homologação: 04/03/2022
Empresas contratadas: liVia da SilVa TriNdadE – MEi
Valor Total: r$ 23.099,40 (vinte e três mil reais e quarenta centavos).
objeto: contratação, em caráter emergencial para aquisição de medica-
mento oPME – Órtese, Prótese e Material Especial (cimento ortopédico 
com antibiótico), por um período de 180 (cento e oitenta) dias.
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei n° 8.666/93
Processo nº 2021/1101238
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 foNTE: 0103/0269 ElEMENTo 
dE dESP: 3390.30
ordenador responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 767664

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo 
Nº 008/2022-HoL

o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo nº 008/2022, em 
favor da empresa a livia da Silva
Trindade – MEi, para contratação, em caráter emergencial, aquisição de 
oPME – Órtese, Prótese e Material Especial (cimento ortopédico com anti-
biótico), visando atender as necessidades institucionais do Hospital ophir 
loyola – Hol, para um período de 180 (cento e oitenta) dias. Processo nº 
2021/1101238
Valor Total: rr$ 23.099,40 (vinte e três mil, noventa e nove reais e qua-
renta centavos).
com fundamento no art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
ordenador responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 767676

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2022
Processo nº 2021/181.984
objeto: aQUiSiÇÃo de KiT Para BroNcoScÓPio riGido coM 8 iTENS E 
aPlicador dE STENTS aÇo iNoX.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
BHio SUPPlY iNd. coM. EQUiPaMENToS MÉdicoS lTda
Valor Total da licitação: r$ 87.000,00
Belém, 21 de fevereiro de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 767285

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022 - irP
Processo nº 2021/1395346
objeto: aQUiSiÇÃo dE TESoUra Para SiSTEMa dE VÍdEo coaGUlado-
ra UlTraSSoNica.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
NorTE carE ProdUToS HoSPiTalarES
Valor Total da licitação: r$ 399.800,00
Belém, 24 de fevereiro de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 767326
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2022 - irP
Processo nº 2021/1043182
objeto: aQUiSiÇÃo dE SUPriMENToS Para rEaliZaÇÃo dE 24.000 TES-
TES dE GaSoMETriaS Para o EQUiPaMENTo aBl 800 SÉriE 835, ModE-
lo flEX 835, Marca radioMETEr.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
WEBMEd SolUÇÕES EM SaÚdE EirEli
Valor Total da licitação: r$ 547.200,00
Belém, 22 de fevereiro de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 767424
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 180/2021 - irP
Processo nº 2021/482971
objeto: forNEciMENTo dE MEdicaMENTo coNTrolado.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
criSTália ProdUToS QUÍMicoS farMacÊUTicoS lTda: r$ 846.392,10
Biofar  HoSPiTalar  lTda : r$ 30.662,00
f cardoSo & cia lTda: r$ 54.126,00
i.f.S. NaSciMENTo & cia lTda EPP – diSMEMBEl: r$ 5.827,50
oNcoEXo diSTriBUidoraS dE MEdicaMENToS lTda: r$ 213.132,00
UNiÃo QUÍMica farMacÊUTica NacioNal S. a: r$ 203.200,00
Valor Total da licitação: r$ 1.353.339,60
Belém, 25 de fevereiro de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 767534

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Publicação do 3º terMo aditiVo do coNtrato adMiNistratiVo
Nº 040/2020-GaB/dG/HoL.
resolve:
Tornar sem efeito as publicações de Protocolo n°: 767048, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.880 de 04/03/2022.
Belém, 04 de março de 2022
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 767240

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos 
Nº 001/2022 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022

Processo nº. 2021/1395346
forNEcEdor: NorTE carE ProdUToS HoSPiTalarES
Valor Total: r$ 399.800,00
data de assinatura: 04/03/2022
ViGÊNcia: 04/03/2022 a 03/03/2023
oBJETo: aquisição de tesoura para sistema de vídeo coaguladora ultrasso-
nica, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo – Lote ÚNico UNd Qtde VaLor UNi-
tario

1 TESoUra Para SiSTEMa dE VÍdEo, coaGUladora UlTraS-
SÔNica. UNd 200 r$ 1.999,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 767339

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 016/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2022

Processo nº. 2021/1043182
forNEcEdor: WEBMEd SolUÇÕES EM SaÚdE EirEli
Valor Total: r$ 547.200,00
data de assinatura: 04/03/2022
ViGÊNcia: 04/03/2022 a 03/03/2023
oBJETo: aquisição de suprimentos para realização de 24.000 testes de ga-
sometrias para o equipamento aBl 800 Série 835, modelo flex 835, Marca 
radiometer, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario

1 Suprimentos para testes de Gasometria no Equipamento aBl 800 
Série 835, modelo flex 835, Marca radiometer, rP nº 17.954 Testes 24000 r$ 22,80

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 767347
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eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 065/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 180/2021

Processo nº. 2021/482971
forNEcEdor: criSTália ProdUToS QUÍMicoS farMacÊUTicoS lTda
Valor Total: r$ 846.392,10
data de assinatura: 04/03/2022
ViGÊNcia: 04/03/2022 a 03/03/2023
oBJETo: forNEciMENTo dE MEdicaMENTo coNTrolado, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
02 aMiTriPTiliNa clor. 25 MG cP 12.000 r$ 0,10
03 carBaMaZEPiNa 200MG cP 9000 r$ 0,25
04 cETaMiNa 50MG/Ml, c/ 10Ml, iNJETaVEl fa 950 r$ 76,17
07 clorProMaZiNa 25MG cP 1900 r$ 0,25
08 codEiNa (foSfaTo) 30 MG cP 225.000 r$ 0,81
11 EToMidaTo 2MG (10Ml) aMP 700 r$ 15,70
13 fENoBarBiTal 100MG cP 1.900 r$ 0,16
16 fENTaNila (ciTraTo)0,05MG/Ml (10Ml) frc 19.000 r$ 4,45
17 flUMaZENil 0,1MG/Ml (5Ml) aMP 300 r$ 11,98
20 HaloPEridol 2MG GTS frc 120 r$ 3,83
22 METadoNa (cloridraTo) 5MG cP 4.000 r$ 0,47
23 METadoNa 10 MG cP 13.000 r$ 0,90
24 METadoNa 10 MG / 1Ml aMP 2.300 r$ 3,13
25 MidaZolaN 15MG cP 900 r$ 1,87
28 MorfiNa (SUlfaTo) 0,1MG/Ml (1 Ml) aMP 800 r$ 2,54
29 MorfiNa (SUlfaTo) 100MG lc caPS 7.000 r$ 2,61
30 MorfiNa (SUlfaTo) 10MG/Ml aMP 42.000 r$ 2,42
31 MorfiNa (SUlfaTo) 1MG/Ml (2 Ml) aMP 1.200 r$ 5,78
32 MorfiNa (SUlfaTo) 30MG cP 170.200 r$ 1,14
33 ProPofol 10MG/Ml 1% 20Ml aMP 2.100 r$ 12,00
35 rEMifENTaNil (cloridraTo) 2MG, PÓ liofiliZado fa 1.300 r$ 42,40
36 riSPEridoNa 1MG, coMPriMido cP 2.700 r$ 0,10
37 SEVoflUraNo 100%, c/ 250 Ml iNalador frc 200 r$ 310,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 767539

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 065/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 180/2021

Processo nº. 2021/482971
forNEcEdor: Biofar  HoSPiTalar  lTda
Valor Total: r$ 30.662,00
data de assinatura: 04/03/2022
ViGÊNcia: 04/03/2022 a 03/03/2023
oBJETo: forNEciMENTo dE MEdicaMENTo coNTrolado, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
05 cloNaZEPaM 2,5MG, c/ 20Ml, GoTaS frc 450 r$ 3,20
12 fENiToÍNa 50MG/Ml (5Ml) aMP 7000 r$ 2,90
18 flUoXETiNa cloridraTo 20MG, caPSUla cáPS 9.000 r$ 0,13
19 GaBaPENTiNa 300MG, caPSUla cáPS 2.000 r$ 0,51
38 TraMadol 50MG/Ml, c/ 1Ml aMP 3.400 r$ 1,98

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 767546

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 065/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 180/2021

Processo nº. 2021/482971
forNEcEdor: oNcoEXo diSTriBUidoraS dE MEdicaMENToS lTda
Valor Total: r$ 213.132,00
data de assinatura: 04/03/2022
ViGÊNcia: 04/03/2022 a 03/03/2023
oBJETo: forNEciMENTo dE MEdicaMENTo coNTrolado, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario

34 ProPofol PfS 10MG/Ml 1% 50Ml – diPriVaN PfS 
1%10MG/Ml EMU iNJ SEr 50Ml cX c/ 1 SEr 1.200 r$ 177,61

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 767549

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 178/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, 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 2021/1216799

rESolVE:
i - dESiGNar o servidor robson do Nascimento Silva - Engenheiro Ele-
tricista Matricula: 57197881-1, fone: 4009-2375 Email: robson.silva74@
hotmail.com, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 037/2022/
FSCMP, oriundo da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021/FSCMP; firmados 
pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa SE-
NENGE coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda, cNPJ: 00.654.914/0001-
76, tendo como objeto a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria 
ESPEcialiZada EM iNSTalaÇÃo dE SiSTEMaS ElÉTricoS E ElETrÔ-
NicoS, coM EXPErTiSE EM SiSTEMaS dE cfTV, Para EXEcUÇÃo doS 
SErViÇoS dE iNSTalaÇÃo do SiSTEMa dE circUiTo fEcHado dE TE-
lEViSÃo (cfTV) diGiTal iP.
ii - dESiGNar o servidor carlos José Queiroz Júnior - Engenheiro civil 
Matricula: 5957140-1, fone: 4009-2282 Email: carlos.junior@santacasa.
pa.gov.br, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 767306
Portaria Nº 173/2022 – caPe/GP/FscMP, de 02 de MarÇo 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 da tramitação através do Processo nº 
2022/239830;
rESolVE:
1. TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 471/2021 - GaPE/GP/fScMP, 
de 17/06/2021, que nomeou a comissão intra Hospitalar de doação de 
Órgãos e Tecidos para Transplantes da fScMP;
2. NoMEar os servidores abaixo relacionados para compor a referida co-
missão intra Hospitalar de doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes 
da fScMP:

NoMe setor carGo / FUNÇÃo
NElMa dE JESUS NoGUEira MacHado GMEd MÉdico / PrESidENTE

SorlaNdia do Socorro SoUSa dE oliVEira GToc/alcoN ENfErMEiro / VicE PrESidENTE
PaTricia BarBoSa dE carValHo GPEd MÉdico

roSa aMElia TaVarES SilVa cPMH ENfErMEiro
roSEaNE alVES BaTiSTa GMEd MÉdico

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 02 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 767583
Portaria Nº 183/2022 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela PorTaria Nº 
1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doE n° 34.080,
coNSidEraNdo o falecimento da genitora da servidora laUdicEia Ma-
cHado da SilVa, ocorrido em 15 de fevereiro de 2022, e especialmente o 
que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família 
da servidora laUdicEia MacHado da SilVa, id. funcional nº 5855063/4, 
Técnica de Enfermagem, lotada na Gerência de Neonatologia, no período 
de 15/02/2022 a 22/02/2022, conforme certidão de Óbito nº 067595 01 
55 2022 4 00508 048 0189681 37.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 15/02/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 03 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 767595
Portaria Nº 182/2022 – caPe/GP/FscMP
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 autos do processo nº 2022/247714;
coNSidEraNdo o disposto da lei nº 9.348 de 19.11.2021, que alterou o 
art. 91, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JEroNiMo JorGE da aNUNciaÇÃo SalES, id. 
funcional nº 54194400/2, assistente administrativo, lotado na Gerên-
cia de Neonatologia, 20 (vinte) dias de licença Paternidade, no período 
de 02/03/2022 a 21/03/2022, formalizada de acordo com a certidão nº 
065656 01 55 2022 1 01636 289 0742838 62.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 02/03/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 03 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 767597
Portaria Nº 186/2022 – caPe/cP/FscMP
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,
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coNSidEraNdo o disposto no art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os autos do processo 2022/243437.
r E S o l V E:
coNcEdEr, licença Gala a servidora carla criSTiNa PiNHEiro dE 
oliVEira, id. funcional nº 57197106/6, Técnica de Enfermagem, lota-
da na coordenação de Urgência e Emergência obstétrica, no período de 
18/02/2022 a 25/02/2022, conforme certidão de casamento nº 066852 01 
55 2022 2 00011 125 0003125 91.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 18/02/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 04 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 767593

.

.

adMissÃo de serVidor
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº040/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 087/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/1106783, homologado, em 10/02/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS”, para su-
prir a necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do 
Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 11/02/2022 a 
11/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

coMErcial MoSTaErT lTda, com sede em recife/PE, na cais de Santa rita, n° 450 , Bairro São José, cEP: 50.020-705, 
Telefone: (81) 3224-2554, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº:11.563.145/0001-17 , e-mail: renilson.barbosa@mostaert.com.

br / marcomostaert@mostaert.com.br
item Especificação Marca/fab Qtd./ UNid Valor unitário Valor Total

26

TiGEcicliNa 50MG, PÓ Para 
SolUÇÃo iNJETáVEl fraSco 
aMPola. Embalagem: 50 MG 
Po liof iNJ cT 10 fa Vd iNc 
reg. MS: 1.2110.0263.0013

TYGacil/ 
PaTHEoN iTália 

S.P.a

450/ 
fra-aMP 184,00 82.800,00

 Valor Total  r$ 82.800,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 767259

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Extrato de Termo de Distrato
Servidor (a): Marilia MoraES da SilVa
id. fUNcioNal: 5955280/1
Término de Vinculo: 01/01/2022
Tipo de Vínculo: contrato Temporário
Motivo: o PrESidENTE No USo dE SUaS aTriBUiÇÕES
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: ENfErMEiro
PaE: 2022/29057
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 02 de MarÇo de 2022.

Protocolo: 767594
Extrato de Termo de Distrato
Servidor (a): claUdiENE do Socorro raBElo BEcKMaN
id. fUNcioNal: 57217216/2
Término de Vinculo: 23/11/2021
Tipo de Vínculo: contrato Temporário
Motivo: o PrESidENTE No USo dE SUaS aTriBUiÇÕES
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: fiSioTEraPEUTa
PaE: 2021/1242625
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 02 de MarÇo de 2022.

Protocolo: 767589

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 181/2022-caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará,
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019.
coNSidEraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Processo nº 2022/243567.
r E S o l V E
coNcEdEr de acordo com o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, em 
combinação com a Ec nº 44 que altera o inciso Xii do art. 31 da consti-
tuição do Estado do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de licença Materni-
dade a servidora JESSica BrENda dE oliVEira GUEdES, id. funcional 
nº 5949592/1, Servidora em regime de contrato Temporário, fisiotera-
peuta, no período de 07/02/2022 a 05/08/2022;
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 07 de fevereiro de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 03 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 767586

Portaria Nº 180/2022-caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará,
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019.
coNSidEraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Processo nº 2022/243564.
r E S o l V E
coNcEdEr de acordo com o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, em 
combinação com a Ec nº 44 que altera o inciso Xii do art. 31 da constitui-
ção do Estado do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade 
a servidora ElEN criSTiNa ValE dE JESUS, id. funcional nº 57212898/2, 
Servidora Estável concursada, assistente administrativo, no período de 
22/02/2022 a 20/08/2022;
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 22 de fevereiro de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 03 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 767578
Portaria Nº 168/2022-caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará,
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019.
coNSidEraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Processo nº 2022/226635.
r E S o l V E
coNcEdEr de acordo com o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, em 
combinação com a Ec nº 44 que altera o inciso Xii do art. 31 da constitui-
ção do Estado do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade a 
servidora GEiZa diNiZ dE MaGalHÃES, id. funcional nº 5913274/5, Ser-
vidora em regime de contrato Temporário, Médica Ginecologista e obsté-
tra, no período de 12/02/2022 a 10/08/2022;
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 25 de fevereiro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 767570

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo:767128, diÁrio oFiciaL 
Nº 34.880 de 04/03/2022
oNde se LÊ: PaE 2021/99514
Leia-se: PaE 2022/99514
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 767278
errata da PUBLicaÇÃo:766752, diÁrio oFiciaL 
Nº 34.880 de 04/03/2022
oNde se LÊ: PaE 2021/347351
Leia-se: PaE 2021/790834
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 767279
errata da PUBLicaÇÃo:767115, diÁrio oFiciaL 
Nº 34.880 de 04/03/2022
oNde se LÊ: PaE 2021/11049
Leia-se: PaE 2022/11049
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 767280

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 037/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada EM 
iNSTalaÇÃo dE SiSTEMaS ElÉTricoS E ElETrÔNicoS, coM EXPErTiSE 
EM SiSTEMaS dE cfTV, Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE iNSTalaÇÃo 
do SiSTEMa dE circUiTo fEcHado dE TElEViSÃo (cfTV) diGiTal iP.
Valor: r$ 952.382,35
data de assinatura: 03/03/2022
Vigência: 03/03/2022 a 03/03/2023
ToMada dE PrEÇoS Nº 002/2022/fScMPa - PaE Nº 2021/1216799
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8289
foNTES dE rEcUrSoS: 0103, 0269, 0301008850 e seus respectivos superavits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339039 e 449039, 449052;
contratado: SENENGE coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda;
cNPJ/Mf nº 00.654.914/0001-76
Endereço: rua da assembleia nº 170-a, Bairro Maracangalha, Belém/
Pa, cEP: 66.110-190, telefone: (91) 3246-1213/ 3266-8507
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 767297
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aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 65/2021
HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico
Às 09:29 horas do dia 21 de fevereiro de 2022, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
2021/492485,Pregão nº 00065/2021
Empresa vencedora: E.r. TriNdadE - cNPJ: 04.252.742/0001-65
iTENS 03 E 08
Valor Global r$ 67.500,00
Empresa vencedora: f cardoSo E cia lTda - cNPJ: 04.949.905/0001-63
iTENS 11, 12 E 13
Valor Global r$ 91.560,00
Empresa vencedora: NorTH diSTriBUidora dE ProdUToS MEdicoS E 
HoSPiTalarES - cNPJ: 34.175.735/0001-78
iTEM 04
Valor Global r$ 90.000,00
Empresa vencedora: HEMocard coMErcio dE MaTEriaiS HoSPiTala-
rES lTda -cNPJ: 83.346.825/0001-90
iTEM 06
Valor Global r$ 145.000,00
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 767253

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 1
data de assinatura: 04/03/2022
Justificativa: Inclusão das fontes de recurso 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0349008849 e seus respectivos superavits, Elemento de 
despesa: 339030, consoante permite o § 8º do artigo 65 da lei 8.666/93.
contrato nº 013/2022 - Pregão eletrônico Nº 096/2021/fScMP
PaE Nº 2021/215369
contratada: EUroPa MÉdico SErVicE lTda EPP
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 767678
aPostiLaMeNto
Número: 1
data de assinatura: 04/03/2022
Justificativa: Inclusão das fontes de recurso 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0349008849 e seus respectivos superavits, Elemento de 
despesa: 339030, consoante permite o § 8º do artigo 65 da lei 8.666/93.
contrato nº 014/2022 - Pregão eletrônico Nº 096/2021/fScMP
PaE Nº 2021/215399
contratada: rUSSEr BraSil EirEli
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 767682

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº041/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 087/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/1106783, homologado, em 10/02/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS”, para su-
prir a necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do 
Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 14/02/2022 a 
14/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

cristÁLia ProdUtos QUÍMicos FarMacÊUticos Ltda, com sede em itapira/sP, na rodovia itapira-Lin-
doia, KM 14 , Bairro Ponte Petra, ceP: 13.970-000, telefone: (19) 38639722, inscrita no cNPJ/MF sob o nº: 

11.563.145/0001-17, e-mail: luciana.moyses@cristalia.com.br
item Especificação Marca/Fab Qtd./ UNid Valor unitário Valor total

03

aNfoTEriciNa B 50 MG 
- Po liofilo iNJETaVEl. 

aPrESENTacao : cX. c/ 25 
fr. c/ 50 MG Po liof. iNJ. + 

25 aP.dil

criSTália 
Prod QUiM 
farM lTda.

1.500/ 
fraSco 28,93 43.395,00

07

cloridraTo dE rEMifEN-
TaNila 2MG - Po liofilo 

iNJETaVEl aPrESENTacao : 
cX. c/ 5 fraScoS-aMPola

criSTália 
Prod QUiM 
farM lTda.

290/ 
fra-aMP 36,00 10.440,00

21

NalBUfiNa clor. 10 MG/
Ml-S.iNJ.01 Ml. aPrESEN-

Tacao : cX. c/ 25 aMPolaS 
X 1Ml

criSTália 
Prod QUiM 
farM lTda.

1.050/ 
aMPola 9,50 9.975,00

22

PaMidroNaTo diSSodico 
90 MG aPrESENTacao : cX. 
c/ 5 fraScoS-aMPolaS + 5 

dilUENTES 10Ml

EUrofarMa 
laBoraTorioS 

S.a.

200/ 
fra-aMP 45,00 9.000,00

 Valor Total  r$ 72.810,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 767261

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº038/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 087/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/1106783, homologado, em 10/02/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS”, para su-
prir a necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do 
Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 11/02/2022 a 
11/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

aLtaMed distriBUidora de MedicaMeNtos Ltda, com sede em ananindeua/Pa, na estrada do curu-
çamba N°50 , Bairro curuçamba, ceP: 67140-263, telefone: (91) 3282-0206, inscrita no cNPJ/MF sob o 

nº:21.581.445/0001-82 , e-mail: altamedltda@gmail.com
item Especificação Marca/Fab Qtd./ UNid Valor unitário Valor total

08

diGoXiNa 0,25MG, coM-
PriMido, acoNdicioNado 
EM BlÍSTEr coNVENcio-
Nal oU PicoTado coM 
idENTificaÇÃo iNdiVi-
dUaliZada coNTENdo 

NoME do fárMaco, loTE E 
ValidadE., rEGiSTro MS: 
1410700590038, ProcE-

dENcia: NacioNal. cX c/ 
30 cP 0,25MG GEN

PHarlaB iNdUS-
Tria

13.500/ 
coMP 0,18 2.430,00

10

doXicicliNa 100MG, coM-
PriMido, acoNdicioNado 
EM BlÍSTEr coNVENcio-
Nal oU PicoTado coM 
idENTificaÇÃo iNdiVi-
dUaliZada coNTENdo 

NoME do fárMaco, loTE E 
ValidadE., rEGiSTro MS: 
1410700370062, ProcE-
dENcia: NacioNal cX c/ 
600 cP 100MG doXicliN

PHarlaB iNdUS-
Tria 750/ coMP 0,25 187,50

14

GENTaMiciNa SUlfaTo 
40MG/Ml, SolUÇÃo iNJE-
TáVEl, aMPola dE Vidro 
ÂMBar coM 1Ml., rEGiS-
Tro MS: 1018600340021, 
ProcEdENcia: NacioNal 
cX c/ 100 aM 40MG/Ml 

1Ml GEN

SaNTiSa laBora-
Torio 9.000/ aMP 1,29 11.610,00

 Valor Total  r$ 14.227,50

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 767257

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº039/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 087/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/1106783, homologado, em 10/02/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS”, para su-
prir a necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do 
Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 18/02/2022 a 
18/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

aUroBiNdo PHarMa iNdÚstria FarMacÊUtica Ltda, com sede em anapolis/Go, na Via Principal 06 s/N 
Quadra 09 Mod.12/15 , Bairro daia, ceP: 75.132-135, telefone: (62) 4015-3400, inscrita no cNPJ/MF sob o 

nº:04.301.884/0001-75 , e-mail: licitacao@aurobindo.com.br

item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

06

 cefepime 1g sem diluen-
te- 1G PÓ P/ Sol iNJ cT 50 fa 
Vd iNc. registro no M.S. n.º 

1.5167.0014.013-5

 aUroBiNdo 
PHarMa liMiTEd

15.000/ 
fra-aMP 11,00 165.000,00

 Valor Total  r$ 165.000,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 767258

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº047/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 087/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/1106783, homologado, em 10/02/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS”, para su-
prir a necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do 
Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 11/02/2022 a 
11/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:
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UNiKa distriBUidora de MedicaMeNtos Ltda, com sede em cabedelo/PB, na rua engenheiro Franklin 
Pereira da silva , Nº 116 , Bairro Parque esperança , ceP: 58108-578, telefone: (81) 3314-7027, inscrita no 

cNPJ/MF sob o nº:35.253.360/0001-80 , e-mail: licitacao@unikamedicamentos.com.br
item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

24

SElaNTE BiolÓGico dE 
fiBriNa. KiT coNTENdo fi-
BriNoGÊNio 70-110 MG/Ml, 
PÓ liÓfilo, fraSco + aPro-
TiNiNa 3000Uic/Ml, fraSco 

+ clorETo dE cálcio 40 
Umol /Ml, fraSco coM 2Ml 
+ SiSTEMa dE aPlicaÇÃo. 
ofErEcEMoS: BEriPlaST P 
Po liof cT 2 fa Vd iNc + 2 
fa dil X 1,0 Ml, rEGiSTro 

.M.S. 1015101130035.

cSl BEHriNG 
coMÉrcio dE 

ProdUToS 
farMacÊUTi-

coS lTda./ cSl 
BEHriNG GMBH.

100 749,71 74.971,00

 Valor Total  r$ 74.971,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 767270

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº045/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 087/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/1106783, homologado, em 10/02/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS”, para su-
prir a necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do 
Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 11/02/2022 a 
11/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

oNcoeXo distriBUidora de MedicaMeNtos Ltda, com sede em Fortaleza/ce, na av.Padre Paulin N°480 
, Bairro cajazeiras, ceP: 60.864-240, telefone: (81) 3268-6330/3034-5948, inscrita no cNPJ/MF sob o nº: 

08.958.628/0003-78, e-mail: licitacao@oncoexo.com.br
item Especificação Marca/Fab Qtd./ UNid Valor unitário Valor total

19

MicafUNGica SÓdica 
100MG, PÓ Para SolUÇÃo 

iNJETáVEl, fraSco-aMPola. 
ofErEcEMoS o MYcaMiNE 
100MG PÓ liof Sol iNJ cX 

coM 1 fraSco- aMPola- rEG 
aNViSa: 1771700010032

aSTEllaS 450/ 
fra-aMP 344,00 154.800,00

20

MicafUNGica SÓdica 50MG, 
Po SolUÇÃo iNJETáVEl, 

fraSco- aMPola- ofErEcE-
MoS o MYcaMiNE 50MG PÓ 

liof Sol iNJ cX coM 1 fraS-
co- aMPola - rEG. aNViSa: 

1771700010016.

aSTEllaS 900/ 
fra-aMP 169,53 152.577,00

 Valor Total  r$ 307.377,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 767266

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº042/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 087/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/1106783, homologado, em 10/02/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS”, para su-
prir a necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do 
Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 17/02/2022 a 
17/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

droGaFoNte MedicaMeNtos e MateriaL HosPitaLar, com sede em Paulista/Pe, Br 101 Norte s/N 
Km 56.6 , Bairro Jardim Paulista, ceP: 53.409-260, telefone: (81) 2102-1819, inscrita no cNPJ/MF sob o 

nº:08.778.201/0001-26 , e-mail: drogafonte@drogafonte.com.br

item Especificação Marca/Fab Qtd./ UNid Valor unitário Valor total

23

SalBUTaMol 100McG SPr 
c/200doS .aPrES. cX/c/ 

100 registro no M.S.: 
1.0107.0226.003-1

GlaXoSMiTHK (rJ) 1.050/ 
fraSco 9,00 9.450,00

 Valor Total  r$ 9.450,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 767263

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº043/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 087/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/1106783, homologado, em 10/02/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS”, para su-
prir a necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do 
Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 11/02/2022 a 
11/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

F. cardoso & cia Ltda, com sede em ananindeua/Pa, na rua João Nunes de souza Br 316 Km 08 
N°125 , Bairro Águas Brancas, ceP: 67.033-030, telefone: (91) 3182-0395, inscrita no cNPJ/MF sob o 

nº:04.949.905/0001-63 , e-mail: licitacao1@shoppingdasaudeonline.com.br
item Especificação Marca/Fab Qtd./ UNid Valor unitário Valor total

05

BUPiVacaiNa cloridra-
To 0,5% + GlicoSE 8%, 

SolUÇÃo iNJETáVEl, aMPola 
coM4Ml. registro MS - 

1134301680015-06-2. Emba-
lagem Padrão- cX 100 aM

HiPolaBor 11.250/ aMP 4,20 47.250,00

27

SUXaMEToNio 100 MG 
SUcciNil coliN aNESTESico 
5Ml cX 1 aM SUcciNil coliN 
clorETo dE SUXaMETÔNio 

100 MG USo EXclUSiVo 
EM aNESTESioloGia. USo 

adUlTo E PEdiáTrico, USo 
EV/iM. PÓ Para SolUÇÃo 

iNJETáVEl coNTÉM 1 fraS-
co- aMPola. USo rESTriTo 

a HoSPiTaiS. rEGiSTro: 
104970206-042026

U. QUiMica 1.050/ aMP 16,68 17.514,00

 Valor Total  r$ 64.764,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 767264

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº044/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 087/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/1106783, homologado, em 25/01/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS”, para su-
prir a necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do 
Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 14/02/2022 a 
14/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

M.M LoBato coMÉrcio e rePreseNtaÇÕes Ltda, com sede em Belém/Pa, na rod.agusto Montenegro Km 
23 N°1331 , Bairro agulha, ceP: 66.811-000, telefone: (91) 3201-1000/98191-0126, inscrita no cNPJ/MF 

sob o nº:05.109.384/0001-07 , e-mail: mmlobato@mmblobato.com.br / licitacao@mmlobato.com.br
item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

09

doMPEridoNa 10MG, 
coMPriMido rEVESTido, 

acoNdicioNado EM BlÍSTEr 
coNVENcioNal oU Pico-

Tado, coM idENTificaÇÃo 
iNdiVidUaliZada, coNTEN-
do NoME do fárMaco, loTE 

E ValidadE. MoTiridoNa 
10MG

GErMEd 19.500 0,17 3.315,00

 Valor Total  r$ 3.315,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 767291

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº046/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 087/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/1106783, homologado, em 25/01/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS”, para su-
prir a necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do 
Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 25/02/2022 a 
25/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

sUPerMÉdica distriBUidora HosPitaLar eireLi, com sede em Goiania/Go, na rua c-159, nº 868 Qd. 
297 Lt. 19/20 , Bairro Jardim américa , ceP: 74.255-140, telefone: (62) 3928-8989, inscrita no cNPJ/MF sob 

o nº:06.065.614/0001-38 , e-mail: licitacao01@supermedica.com.br
item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

13
fENTaNila iNJ 0,05MG/Ml 

50X2Ml (a1)(GEN). registro 
M.S.: 1134301510020

HiPolaBor 18.000 2,04 36.720,00

 Valor Total  r$ 36.720,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 767272

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne00343
Valor: r$9.000,00
data: 02/03/2022
objeto: aQUiSiÇÃo iMEdiaTa dE acido HialUroNico, EST. 17MG + dEX-
TraNoMEro 50MG,1/1Ml, iNJETaVEl, KiT coNTENdo caNUla dEflUX
PaE nº 2022/100756 - dispensa de licitação nº 007/2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841,
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101,
0269008102, 7349008494, 7349008545 e seus respectivos superavits
Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: Pro-Vida coMErcio dE ProdUToS MEdicoS lTda
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cNPJ/Mf: 23.548.662/0001-04
ENdErEÇo: av. Senador Virgílio Távora nº 2001, casa 25, aldeota,
fortaleza/cE, cEP: 60.170- 079; TElEfoNE: (85) 3229-2222
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 767423
Portaria Nº 172/2022 – caPe/GP/FscMP, de 02 de MarÇo 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 o disposto no art. 137, §1º, alínea “a” da Lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, e instrução Normativa nº 001/16, de 31/05/2016, 
publicada no doE nº 33.138, de 01/06/2016;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1369326;
rESolVE:
CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (ses-
senta por cento) do vencimento base a (o) servidor (a) JoElSoN da coS-
Ta rodriGUES, id. funcional nº 5962622/1, ocupante do cargo de agente 
de artes Práticas, lotado (a) no (a) coordenação de arquivo administrativo 
desta fundação, a contar de 01/12/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 02 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 767573

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 202/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 22 de fevereiro de 2022

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/108262;
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base ao servidor abaixo relacionado, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo   a coNtar
allan roberto Marques Silva 57224570/3 Médico GEHEc 07/12/2021

ii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 22 de fevereiro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 767532
Portaria Nº 207/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

de 23 de fevereiro de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/56396;
rESolVE,
i – coNcEdEr a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo   a coNtar
debora christina ricardo fernandes 

Porchera 5927561/3 Biomédico GEcoQ 07/12/2021

ii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 23 de fevereiro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 767524
Portaria nº224/2022- aJUr/GaPre/HeMoPa, 

de 04 de Março de 2022.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais, e
considerando a necessidade de gerenciamento dos assuntos pertinentes à 
Biossegurança e Saúde ocupacional da fundação HEMoPa;
considerando, ainda, a necessidade de reestruturação da comissão inter-
na de Biossegurança – ciBio desta fundação HEMoPa;
considerando a necessidade de atualização e substituição de alguns mem-
bros da referida comissão;
rESolVE:
i - dESiGNar as seguintes servidoras abaixo relacionadas para atuar na 
comissão interna de Biossegurança:

NoMe carGo FUNÇÃo Na coMissÃo
regina carla Silva Martinho Enfermeira Presidente

rosilene iima ribeiro de freitas Enfermeira Vice-Presidente
Kati Nascimento Seixas Enfermeira Titular

catia irene duarte Valente Médica Titular
renata Bezerra Hermes de castro Biomédica Titular

Mardenilma Miranda Maia agente adminis-
trativo Secretária

lucialba Maria Silva dos Santos Enfermeira Suplente
regiane Siqueira de Vilhena Biomédica Suplente

Marineide Sousa Bastos farmacêutica-Bio-
química Suplente

ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
iii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 04 de Março de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa

Protocolo: 767463
Portaria Nº 221/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

de 03 de março de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando que no art. 7º, inciso XXiii, da constituição federal são di-
reitos dos trabalhadores urbanos e rurais o adicional de remuneração para 
as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
considerando as inspeções realizadas pela SEad através dos laudo Peri-
ciais  Nº 015/2001,004/2004 e 001/2006;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo 2022/217281
rESolVE,
i- coNcEdEr o adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez por 
cento) do vencimento base do servidor abaixo relacionado, ante a realiza-
ção de atividades consideradas insalubres pela legislação vigente sobre a 
matéria na fundação HEMoPa.

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo a coNtar

Higor dilan dos anjos Silva 5964366/1 agente adminis-
trativo GEaME 01/02/2022

iii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 03 de março de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 767473
Portaria Nº 220/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

de 03 de março de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
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considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/890390;
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo   a coNtar
Marilia Batista Sampaio 5961156/1 Enfermeiro cHr-MaB 04/08/2021

ii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 03 de março de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 767487
Portaria N° 222/2022 - GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

de 03 de março de 2022.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais, e:
considerando o volume de trabalho e a necessidade de serviço de alguns 
servidores deste Órgão;
Considerando o fluxo de atividades deste Órgão;
considerando os autos do MEMo n°174/2021; HrcaS-HEMoPa – PaE 
2021/1340553;
considerando, ainda, o que dispõem os artigos 132, inciso V, 137 e 138 da 
lei Estadual nº 5.810/94 de 24 de janeiro de 1994.
rESolVE:
I – CONCEDER Gratificação por Tempo Integral de que trata os dispositivos 
legais supramencionados, no percentual de 60% (sessenta), a contar de 
01/11/2021, à servidora abaixo relacionada:
• VANIA LUCIA ANJOS TANGERINO (matrícula nº 5077290/2).
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
iii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em de 03 de março de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa

Protocolo: 767480

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: FUNdaÇÃo ceNtro de HeMoteraPia e HeMatoLoGia do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/1004838
ato: contrato nº 010/2022
Nome: Helen cristina da Silva Silveira
cargo: agente administrativo
data da admissão: 03/03/2022
Término de Vínculo: 02/03/2023
coNTraTaÇÃo EM caráTEr dE SUBSTiTUiÇÃo, aUToriZada aTraVÉS 
do ProcESSo Nº 2021/1004838, coNforME lc 131/2020, arT1º i E ii, 
arT 2º, §2o, aUToriZado EM 06/10/2021, NÃo acarrETaNdo acrÉS-
ciMo dE dESPESa ao Erário.

Protocolo: 767292
Órgão: FUNdaÇÃo ceNtro de HeMoteraPia e HeMatoLoGia do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/765644
ato: contrato nº 011/2022
Nome: Wender dantas ferreira Branco
cargo: Médico
data da admissão: 03/03/2022
Término de Vínculo: 02/03/2023
coNTraTaÇÃo EM caráTEr dE SUBSTiTUiÇÃo, aUToriZada aTraVÉS 
do ProcESSo Nº 2021/765644, coNforME lc 131/2020, arT1º i E ii, 
arT 2º, §2o, aUToriZado EM 16/08/2021, NÃo acarrETaNdo acrÉS-
ciMo dE dESPESa ao Erário.

Protocolo: 767294

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria Nº 223/2022 - GeaPe/GaPre/HeMoPa, c
de 03 de março de 2022.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o Processo nº 2022/247632 que versa sobre o requerimento 
de distrato do servidor Heidrian albuquerque adam;
rESolVE:
• – Distratar, a pedido, o (a) servidor (a) Heidrian Albuquerque Adam, ma-
trícula nº 5950290/1 do cargo de Médico, lotado (a) na Gerência de Tria-
gem de doadores desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará - HEMoPa, a contar de 31 de janeiro de
• – Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 03 de março de 2022.
dr. PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 767484

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 006/2022 decorreNte de iNe-
XiGiBiLidade de LicitaÇÃo- Processo adMiNistratiVo 
Nº 2020/774272.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: dPJ arQUiTEToS aSSociadoS lTda, com sede na av.Gov.
José Malcher, n° 168 - sala 501, Nazaré. cEP: 66035-065, Belém/Pa, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº. 05.053.657/0001-30, neste ato representada por seu 
representante legal Paulo cunha lima, portador do rG nº 00756284832, cPf 
nº 005.938.502-20, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é rEadEQUaÇÃo doS Pro-
JEToS EXEcUTiVoS dE arQUiTETUra E coMPlEMENTarES do NoVo 
PrÉdio do HEMocENTro coordENador do HEMoPa, conforme especi-
ficações arroladas neste contrato e no termo de especificação técnica a ser 
atualizado, parte integrante deste instrumento.
do PraZo: o prazo de vigência deste contrato será de 120 (cento e vinte) dias a 
contar da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de acordo com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados através 
de termo aditivo, até a entrega definitiva do objeto contratual.
doS rEcUrSoS: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária a seguir:
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10122129783380000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339039
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$280.000,00 (du-
zentos e oitenta mil)
do fiScal do coNTraTo: fica designado a servidora rebecca Guerra – 
Gerente da GEiNE, como responsável pelo acompanhamento à execução 
do contrato em questão, nos termos da disposição contida no caput do art. 
67 e segs. da lei nº 8.666/93 e suas alterações.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 21 de fevereiro de 2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
Paulo cunha lima- dPJ arQUiTEToS aSSociadoS lTda- contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 767330

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 219/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
JoSÉ MilToN do NaSciMENTo NETo Gerente/HENal 5953436
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030  5500,00
observação: Nº do Processo: 2022/246751 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 767383
Nº da portaria: 228/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUSTo da rocHa MoraES  TESoUrEiro/ TES  5630878
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/249635 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 767642
Nº da portaria: 229/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUSTo da rocHa MoraES  TESoUrEiro/ TES  5630878
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339036  4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/249677 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 767639

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

Portaria N° 63, de 23 de FeVereiro de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
 rESolVE:
designar o Servidor SaUlo coElHo dE aSSiS riBEiro, Matrícula n° 
54189932, para acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
• CONTRATO Nº 45/2022 – R. BIOMÉDICA RIO PRETO LTDA
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• CONTRATO N° 46/2022 – BIOSAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
• OBJETO: Aquisição de Cânulas Cardíacas, utilizadas em procedimentos 
de cirurgia cardíaca em pacientes do SUS, por um período de 60 dias na 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: início em 04/03/2022 e término em 03/05/2022.
ProcESSo: 2022/52123
ModalidadE: diSPENSa dE liciTaÇÃo N° 21/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 767509
Portaria N° 66, de 24 de FeVereiro de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
 rESolVE:
designar o Servidor SaUlo coElHo dE aSSiS riBEiro, Matrícula n° 
54189932, para acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
• CONTRATO Nº 49/2022 – PROTECH MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS 
MÉdicoS lTda – EPP.
• CONTRATO N° 50/2022 – BIOTECH DISTRIBUIDORA E REPRESENTANTE LTDA.
• OBJETO: Aquisição de OPME para realização de procedimento em paciente 
do SUS na fundação Pública Estadual Hospital de clinicas Gaspar Vianna.
ViGÊNcia: início em 04/03/2022 e término em 02/06/2022.
ProcESSo: 2021/1253484
ModalidadE: diSPENSa dE liciTaÇÃo N° 22/2022
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 767527

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 408/2021
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em paciente 
do SUS na fundação Pública Estadual Hospital de clinicas Gaspar Vianna.
Valor: r$ 32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos)
data de assinatura: 08/12/2021
Vigência: início em 08/12/2021 e término em 07/03/2022.
dispensa de licitação n º 165/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
Programa: 10.302.1507.8288
fonte: 0269, 0261, 0103.
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288c
origem do recurso: Estadual
coNTraTado
Nome: ProTEcH MEdical coMÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS lTda.
Endereço: aVENida coNSElHEiro fUrTado Nº 2391, Sala 607 - crEMaÇÃo
BElÉM/Pa
cEP: 66040-100
Telefone: (91) 3229-0134/ 9603-6444
E-mail: protech.adm@hotmail.com
ordenadora: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 767686
coNtrato Nº 45/2022
objeto: aquisição de cânulas cardíacas, utilizadas em procedimentos de 
cirurgia cardíaca em pacientes do SUS, por um período de 60 dias na 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
Valor: r$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais).
data de assinatura: 04/02/2022
Vigência. início em 04/03/2022 e término em 03/05/2022
dispensa n º 21/2022
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0261,0103, 0149 e ou 0669 e suas respectivas subfon-
tes e superávits.
Plano interno: 1040008288c
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: M. r. BioMÉdica rio PrETo lTda
Endereço: aVENida MUrcHid HoMSiN, N° 2313 – SaNTa Maria
SÃo JoSÉ do rio PrETo/SP
cEP: 15.080-210
Telefone: (17) 3227-3234
E-mail: mrbiomedica@terra.com.br
ordenador:    ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 767722
coNtrato Nº 49/2022
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em paciente 
do SUS (rosa Maria divino Porto) na fundação Pública Estadual Hospital 
de clinicas Gaspar Vianna.
Valor: r$ 170,00 (cento e setenta reais)
data de assinatura: 04/03/2022
Vigência: início em 04/03/2022 e término em 02/06/2022
dispensa nº 22/2022
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.7684
Natureza da despesa: 33.90.30

fonte do recurso: 0261,0103, 0669, 0149 e ou 0269 e suas respectivas 
subfontes e superávits.
Plano interno: 1040008288c
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: ProTEcH MEdical coMÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS lTda
Endereço: aVENida coNSElHEiro fUrTado Nº 2391 Sala 607 – crEMaÇÃo
BElÉM/Pa
cEP: 66040-100
Telefone: (91) 3229-0134
E-mail: protech.adm@hotmail.com
ordenadora:    ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 767523
coNtrato Nº 46/2022
objeto: aquisição de cânulas cardíacas, utilizadas em procedimentos de 
cirurgia cardíaca em pacientes do SUS, por um período de 60 dias na 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
Valor: r$ 127.580,00 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e oitenta reais)
data de assinatura: 04/02/2022
Vigência. início em 04/03/2022 e término em 03/05/2022
dispensa n º 21/2022
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0261,0103, 0149 e ou 0669 e suas respectivas subfon-
tes e superávits.
Plano interno: 1040008288c
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: BioSaÚdE ProdUToS HoSPiTalarES lTda - ME
Endereço: Travessa dom romualdo de Seixas, n° 427 – Vila reis, n° 51 – Umarizal
BElÉM- Pará
cEP: 66.050-110
Telefone: (91) 3241-1150/3241-0943
E-mail: orcamento3@biosaudenet.com.br/welba.nunes@biosaudenet.com.br
ordenador:    ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 767505
coNtrato: 54/2022
Valor: r$ 36.648,00 (TriNTa E SEiS Mil SEiScENToS E QUarENTa E oiTo rEaiS).
oBJETo: contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva 
em 04 (quatro) aparelhos de anestesia marca GE.
daTa dE raTificaÇÃo: 09/12/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 25, caPUT da lEi Nº 8.666/93.
orÇaMENTo: 2021
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
NaTUrEZa da dESPESa: 339039
foNTE do rEcUrSo: 0103, 0269
PlaNo iNTErNo - Pi 104008288c.
oriGEM do rEcUrSo ESTadUal
coNTraTado(S):
NoME: GE HEalTHcarE do BraSil coMÉrcio E SErViÇoS Para EQUi-
PaMENToS MÉdico-HoSPi TalarES lTda
ENdErEÇo: aV. doUTor MarcoS PENTEado dE UlHoa rodriGUEZ, 
690, 2º aNdar, ParQUE JUBraN, BarUEri-SP, cEP 06460-040
TElEfoNE: 3004-2525
ordenadora: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 767595
iNeXiGiBiLidade: 34/2021
Valor: r$ 1.590,53 (Mil QUiNHENToS E NoVENTa rEaiS E ciNQUENTa 
E TrÊS cENTaVoS)
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE 05 (ciNco) UNidadES dE adaPTadorES Para 
PrEENcHiMENTo do VaPoriZador SEVoflUraNo, ModElo: EaSY-fil, 
Marca: GE. Para aTENdEr a dEMaNda dE aTENdiMENToS No cENTro 
cirÚrGico dESTa fHcGV.
daTa dE raTificaÇÃo: 08/10/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 25, iNciSo i, da lEi Nº 8.666/93.
orÇaMENTo: 2021
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
foNTE do rEcUrSo: 0103, 0269
PlaNo iNTErNo - Pi 104008288c.
oriGEM do rEcUrSo ESTadUal
coNTraTado(S):
NoME: GE HEalTHcarE do BraSil coMÉrcio E SErViÇoS Para EQUi-
PaMENToS MÉdico-HoSPi TalarES lTda
ENdErEÇo: aV. doUTor MarcoS PENTEado dE UlHoa rodriGUEZ, 
690, 2º aNdar, ParQUE JUBraN, BarUEri-SP, cEP 06460-040
TElEfoNE: 3004-2525
ordENadora: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 767598

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoloGaÇÃo do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 02/fHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de cânulas cardíacas, utilizadas em procedimentos 
de cirurgia cardíaca em pacientes do SUS, por um período de 12 (doze) 
meses da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
(fPEHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):
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iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor UNitÁrio VeNcedor

1. cânula arterial aramada com ponta reta 
alongada – 6fr 40 r$650,00 BioSaUdE ProdUToS HoSPi-

TalarES lTda

2. cânula arterial aramada com ponta reta 
alongada – 8fr 100 r$440,00 M.r. BioMEdica rio PrETo 

lTda

3. cânula arterial aramada com ponta reta 
alongada– 10fr 100 r$440,00 M.r. BioMEdica rio PrETo 

lTda

4. cânula arterial aramada com ponta reta 
alongada – 12fr 60 r$440,00 M.r. BioMEdica rio PrETo 

lTda

5. cânula arterial aramada com ponta reta 
alongada – 14fr 70 r$440,00 M.r. BioMEdica rio PrETo 

lTda

6. cânula arterial aramada com ponta reta 
alongada – 16fr 40 r$440,00 M.r. BioMEdica rio PrETo 

lTda

7. cânula arterial aramada ponta curva – 
medidas 18fr 40 r$390,00 M.r. BioMEdica rio PrETo 

lTda

8. cânula arterial aramada ponta curva – 
medidas 20fr 40 r$348,00 M.r. BioMEdica rio PrETo 

lTda

9. cânula arterial aramada ponta curva – 
medidas 22fr 40 r$390,00 M.r. BioMEdica rio PrETo 

lTda

10. cânula arterial aramada femoral – 16fr 
ou 17fr 30 r$2.750,00 BioSaUdE ProdUToS HoSPi-

TalarES lTda

11. cânula venosa aramada femoral – 20fr 
ou 21fr 30 caNcElado Por iNEXiSTÊNcia dE ProPoSTa

12. cânula venosa aramada femoral – 22fr 
ou 23fr 20 r$800,00 BioSaUdE ProdUToS HoSPi-

TalarES lTda

13. cânula venosa aramada com ponta curva 
90° – 12fr 60 r$390,00 M.r. BioMEdica rio PrETo 

lTda

14. cânula venosa aramada com ponta curva 
90° – 14fr 60 r$365,00 M.r. BioMEdica rio PrETo 

lTda

15. cânula venosa aramada com ponta curva 
90° – 16fr 150 r$365,00 M.r. BioMEdica rio PrETo 

lTda

16. cânula venosa aramada com ponta curva 
90° – 18fr 150 r$390,00 M.r. BioMEdica rio PrETo 

lTda

17. cânula venosa aramada com ponta curva 
90° – 20fr 100 r$390,00 M.r. BioMEdica rio PrETo 

lTda

18. cânula venosa de estágio único com ponta 
90° – medida 22fr 100 r$390,00 M.r. BioMEdica rio PrETo 

lTda

19. cânula venosa de estágio único com ponta 
90° – medida 24fr 60 r$390,00 M.r. BioMEdica rio PrETo 

lTda

20. cânula venosa de estágio único com ponta 
90° – medida 26fr 100 r$450,00 BioSaUdE ProdUToS HoSPi-

TalarES lTda

21. cânula venosa aramada de duplo estágio 
– 29fr 40 r$650,00 ViTTal MEd ProdUToS 

HoSPiTalarES lTda

22. cânula venosa aramada de duplo estágio 
– 34fr 40 r$382,00 ViTTal MEd ProdUToS 

HoSPiTalarES lTda

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 02/fHcGV/2022:
r$ 678.650,00 (Seiscentos e setenta oito mil, seiscentos e cinquenta reais).
Belém/Pa, 04 de março de 2022.
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 767323

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

errata
.

errata da Portaria Nº 94 de 03 de MarÇo de 2022, PUBLica-
da No doe Nº. 34.880 de 04/03/2022.
oNde se LÊ:
oBJETiVo: coNdUZir SErVidor do Hrca Para coMParEcEr a coN-
VocaÇÃo do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE PolÍTicaS dE SaÚ-
dE da SESPa, Para ParTiciPar dE rEUNiÃo EXTraordiNária coM a 
PaUTa: rEdE dE orToPEdia , No PrÉdio da SESPa cENTral EM BElÉM 
– Pa. Na cidadE dE BElÉM – Pa.
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
Leia-se:
oBJETiVo: coNdUZir SErVidor do Hrca Para coMParEcEr a coN-
VocaÇÃo do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE PolÍTicaS dE SaÚdE 
da SESPa, Para ParTiciPar dE rEUNiÃo EXTraordiNária coM a PaUTa: 
rEdE dE orToPEdia , No PrÉdio da SESPa cENTral EM BElÉM – Pa.
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa

Protocolo: 767314

secretaria de estado
de traNsPortes

.

Portaria
.

Portaria Nº 046 de 18 de fevereiro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O servidor se deslocará para fiscalizar serviços de pavimentação 
no municipio de Santarém.
origem: Belém
destino(s): Santarém
Servidor (a): leno augusto Machado Barbosa
cargo: Supervisor Técnico
id. funcional: 5947412/1
Período: 31/01 a 04/02/2022
diária(s): 4,5 (quatro e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira
Portaria Nº 050 de 25 de fevereiro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O servidor de deslocará para fiscalizar os serviços conservação 
na Pa-256, lotes 1,2 e 3 – entre Paragominas e Br-010 e Pa-150.
origem: Belém
destino(s): Paragominas
Servidor (a): Marcelo augusto Silva Gonzaga
cargo: Gerente
id. funcional: 5963148/1
Período: 08 a 09/02/2022
diária(s): 1,5 (uma e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira
Portaria Nº 051 de 25 de fevereiro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Eng. se deslocará para fiscalizar obras de ponte na PA-256, 
Paragominas.
origem: Belém
destino(s): Paragominas
Servidor (a): Marcelo augusto Silva Gonzaga
cargo: Gerente
id. funcional: 5963148/1
Período: 15 a 17/02/2022
diária(s): 2,5 (duas e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira
Portaria Nº 052 de 25 de fevereiro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: o servidor se deslocará para municipio de abaetetuba que parti-
cipará de comissão de sindicância que vai apurar o desaparecimento de um 
(01) trator agrícola de rodas marca NEW HollaNd.
origem: Belém
destino(s): abaetetuba
Servidor (a): Jose Sousa da Silva
cargo: auxiliar de administração
id. funcional: 3273172/1
Período: 22/02/2022
diária(s): 0,5 (meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira
Portaria Nº 053 de 25 de fevereiro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: a servidora se deslocará para municipio de abaetetuba a qual irá 
presidir a comissão de sindicância que vai apurar o desaparecimento de um 
(01) trator agrícola de rodas marca NEW HollaNd.
origem: Belém
destino(s): abaetetuba
Servidor (a): Polyana Magalhães damasceno ferreira
cargo: consultor Jurídico do Estado
id. funcional: 57196797/1
Período: 22/02/2022
diária(s): 0,5 (meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira
Portaria Nº 054 de 25 de fevereiro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: o servidor se deslocará para o municipio de abaetetuba que irá 
conduzir os participantes da comissão de sindicância que vai apurar o de-
saparecimento de um (01) trator agrícola de rodas marca NEW HollaNd.
origem: Belém
destino(s): abaetetuba
Servidor (a): Paulo Sérgio dos Santos Neves
cargo: Motorista
id. funcional: 3275981/1
Período: 22/02/2022
diária(s): 0,5 (meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira
Portaria Nº 055 de 25 de fevereiro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: a servidora se deslocará para o municipio de abaetetuba que 
participará de comissão de sindicância que vai apurar o desaparecimento 
de um (01) trator agrícola de rodas marca NEW HollaNd.
origem: Belém
destino(s): abaetetuba
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Servidor (a): Valentina de oliveira Souza
cargo: auxiliar de administração
id. funcional: 3277593/1
Período: 22/02/2022
diária(s): 0,5 (meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira
Portaria Nº 056 de 25 de fevereiro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Engenheiro se deslocará para fiscalizar obras no âmbito de 
Santarém.
origem: Belém
destino(s): Santarém
Servidor (a): Bruno Vitor ribeiro de almeida
cargo: Gerente
id. funcional: 5963140/1
Período: 07 a 18/02/2022
diária(s): 11,5 (onze e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira
Portaria Nº 057 de 25 de fevereiro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: a Engenheira se deslocará para acompanhar obras em Maracanã, 
Pa-220 e Pa-430.
origem: Belém
destino(s): Maracanã
Servidor (a): raimunda alcilene Mendes dos Santos
cargo: Gerente
id. funcional: 5947119/2
Período: 22/02/2022
diária(s): 0,5 (meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira
Portaria Nº 058 de 25 de fevereiro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: a Engenheira se deslocará para inspecionar os serviços que estão 
sendo executados na ponte de Meruú, no municipio de igarapé Miri.
origem: Belém
destino(s): igarapé Miri
Servidor (a): leila adriane Nascimento Martins
cargo: diretor Técnico de Transportes
id. funcional: 8400940/3
Período: 21 a 24/02/2022
diária(s): 3,5 (três e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira
Portaria Nº 059 de 25 de fevereiro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: Acompanhar a Diretora Leila Martins na fiscalização dos serviços 
na ponte do Meruú, ig. Miri.
origem: Belém
destino(s): igarapé Miri
Servidor (a): Edson lima rodrigues
cargo: Braçal
id. funcional: 2037777/1
Período: 21 a 24/02/2022
diária(s): 3,5 (três e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira
Portaria Nº 060 de 25 de fevereiro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: o servidor se deslocará para acompanhar obras na Pa-370/TransUruara.
origem: Santarém
destino(s): Santarém/Uruará
Servidor (a): delton José Pereira Tapajós
cargo: chefe do 3º Núcleo regional
id. funcional: 5946960/2
Período: 23 a 24/02/2022
diária(s): 1,5 (uma e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira
Portaria Nº 061 de 25 de fevereiro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: reunião em Marabá – assinatura da duplicação Br-222.
origem: Belém
destino(s): Marabá
Servidor (a): adler Gerciley almeida da Silveira
cargo: Secretário de Estado de Transportes
id. funcional: 5945603/8
Período: 23/02/2022
diária(s): 0,5 (meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Protocolo: 767532

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 062 de 03 de MarÇo de 2022
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 17 de 10 de fevereiro de 2015, e considerando 
o disposto no art. 74 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/230969;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, a partir de 07.03.22, o gozo de 
férias do servidor VicTor rocHa dE SoUZa, id. funcional nº 73504168/2, 
ocupante do cargo em comissão de Supervisor Técnico, concedido por meio 
da PorTaria Nº 017/2022, publicada no doE nº 34.855 de 04/02/2022, 
ficando os dias interrompidos para o período de 22/08 a 20/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 03/03/2022
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 767533

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

Portaria
.

Portaria Nº 103/2022 – arcoN-Pa, 03 de MarÇo de 2022.
o diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei 
Nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
6.838 de 20 de fevereiro de 2006,
rESolVE:
i - dESiGNar os servidores: caroline Nazaré da Silva carvalho, assistente 
administrativo matrícula n.º 54195912/1 e carolina Silva de Souza, Se-
cretária ii, matricula n.º 5947304/1 para comporem, sob a presidência da 
primeira, a comissão Permanente de licitação desta arcoN, com base no 
art. 51, da lei n.º 8.666/93.
II - Os servidores ficam designados como pregoeiros e irão compor a equi-
pe de apoio de cada certame, com base no art. 3°, inciso iV da lei federal 
n.º 10.520/2002 c/c o art. 8°, art. 11 e art. 12 do decreto federal n° 
5.450/2005 e art. 5°, inciso ii da lei Estadual n° 6.474/2002 c/c ao art. 
9°, inciso i e art.11 do decreto Estadual n° 2.069/2006, que tratam sobre 
a designação do pregoeiro e referida equipe de apoio pela autoridade com-
petente do órgão e suas atribuições. Esta Portaria tem validade de um ano.
• 1º O edital de cada pregão indicará o pregoeiro e os integrantes da 
equipe de apoio que nele atuarão, sendo que em cada pregão, a equipe de 
apoio terá no mínimo dois integrantes.
• 2º Em caso de impedimento do servidor indicado, será ele substituído por 
outro servidor entre os demais designados no art.1º desta Portaria.
iii - Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTa-
do do Pará, 03 dE MarÇo dE 2022.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
diretor Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 767517

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 052 de 03 de MarÇo de 2022
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas;
coNSidEraNdo o art. 98 da lei nº 5.810/94 e o processo nº 2022/168120;
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio ao servidor faBio JoSÉ GaNÇalVES, matrí-
cula 23272/1, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, no período 
de 16/05/2022 a 14/07/2022 - (60 dias), correspondentes ao triênio 
2013/2016;
rEGiSTrE-SE PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
roSiValdo BaTiSTa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 767289

coNtrato
.

contrato nº 11/2022-sedaP
Pregão eletrônico srP nº 01/2021-sedaP
objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS Para a coMErcia-
liZaÇÃo dE ProdUToS aGroPEcUarioS aliMENTarES EM fEiraS E 
MErcadoS, No ÂMBiTo do ESTado do Pará.
Valor Global: r$ - 6.805,00 (Seis Mil e oitocentos e cinco reais)
dotação orçamentária: ação: 8715; Natureza de despesa: 339030/449052; 
fonte de recurso: 0101; função Programática: 20.608.1491.8715.
data assinatura: 04/03/2022.
Vigência: 07/03/2022 a 06/03/2023.
contratado: VidENTE coNSTrUÇÕES E coMÉrcio lTda ME.
Endereço: rua 510, Nº 24, Qd. 21 lT. 19/18, cEP: 74.550-145, Setor 
centro oeste – Goiânia/Go.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 767698
contrato nº 10/2022-sedaP
Pregão eletrônico srP nº 01/2021-sedaP
objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS Para a coMErcia-
liZaÇÃo dE ProdUToS aGroPEcUarioS aliMENTarES EM fEiraS E 
MErcadoS, No ÂMBiTo do ESTado do Pará.
Valor Global: r$ - 17.925,00 (dezessete Mil e Novecentos e Vinte e cinco 
reais).
dotação orçamentária: ação: 8715; Natureza de despesa: 339030/449052; 
fonte de recurso: 0101; função Programática: 20.608.1491.8715.
data assinatura: 04/03/2022.
Vigência: 07/03/2022 a 06/03/2023.
contratado: ÔMEGa ProdUToS E SErViÇoS lTda.
Endereço: avenida Bernardo Sayão, Qd 05, lt 03, Sala 01, inhumas-Go,
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 767693
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contrato nº 12/2022-sedaP
Pregão eletrônico srP nº 01/2021-sedaP
objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS Para a coMErcia-
liZaÇÃo dE ProdUToS aGroPEcUarioS aliMENTarES EM fEiraS E 
MErcadoS, No ÂMBiTo do ESTado do Pará.
Valor Global: r$ - 12.200,00 (doze Mil e duzentos reais)
dotação orçamentária: ação: 8715; Natureza de despesa: 339030/449052; 
fonte de recurso: 0101; função Programática: 20.608.1491.8715.
data assinatura: 04/03/2022.
Vigência: 07/03/2022 a 06/03/2023.
contratado: NEo BrS coMÉrcio dE ElETrodoMÉSTicoS lTda,.
Endereço: Passagem Nª Senhora Aparecida, 164 – CEP: 66.645-455, Cas-
tanheira, Belém – Pa.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 767701
contrato nº 18/2022-sedaP
Pregão eletrônico srP nº 01/2021-sedaP
objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS Para a coMErcia-
liZaÇÃo dE ProdUToS aGroPEcUárioS aliMENTarES EM fEiraS E 
MErcadoS No ÂMBiTo do ESTado do Pará.
Valor Global: r$ 11.380,00 (onze mil, trezentos e oitenta reais)
dotação orçamentária: ação: 8715; Natureza de despesa: 339030/449052; 
fonte de recurso: 0101; função Programática: 20.608.1491.8715.
data assinatura: 04/03/2022.
Vigência: 07/03/2022 a 06/03/2023.
contratado: BElPará coMErcial.
Endereço: Travessa Humaitá, n° 2233 - Térreo cEP: 66.093-047, Marco
-Belém-Pará.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 767705

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

editaL de PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 004/2022 – sedaP
Processo Nº 2022/98525
 a Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca – 
SEdaP, através de sua Pregoeira SHirlEY criSTiNa da coSTa rEiS, 
designada pela PorTaria N° 296, publicada no doE de 14 de setembro de 
2021, comunica que realizará o processo licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico SrP, do tipo MENor PrEÇo Por iTEM, conforme abaixo:
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE TraTorES E iMPlEMENToS aGrÍcolaS dE 
aPoio a aGricUlTUra E aGroiNdÚSTria.
daTa dE aBErTUra: dia 17 dE MarÇo dE 2022, aS 9h00min (Horário 
dE BraSÍlia/df).
ENdErEÇo ElETrÔNico: http://www.gov.br
UaSG: 925859 - Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e 
da Pesca – SEdaP (Tv. do chaco, nº 2232, Bairro do Marco, cEP: 66.093-
542, Belém/Pa)
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: a partir da disponibilização do Edital na im-
prensa Oficial – DOE, jornais de grande circulação, COMPRASPARÁ e gov.
br/compras, de 07/03/2022 até às 08h:59m do dia 17/03/2022 (horário 
de Brasília/df).
a íntegra do Edital poderá ser obtida no Portal de compras do Governo fe-
deral – coMPraS GoVErNaMENTaiS, no endereço www.gov.br e no Portal 
Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará – coMPraSPará, no 
endereço www.compraspara.pa.gov.br, bem como, mediante solicitação ao 
e-mail funcional desta cPl: cpl.sedap.pa@gmail.com
 SHirlEY criSTiNa da coSTa rEiS
Pregoeira

Protocolo: 767016
aViso de LicitaÇÃo
editaL de PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022– sedaP
a Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca – 
SEdaP, através da seu pregoeiro HarlaN loBaTo PUGa, designado pela 
PorTaria N° 254, publicada no doE de 13 de agosto de 2021, comunica 
que realizará o processo licitatório na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, 
do tipo MENor PrEÇo, conforme abaixo:
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E VEÍcUloS Para aPoio ao Pro-
cacaU ProGraMa dE dESENVolViMENTo da cacaUicUlTUra do ESTado
daTa da SESSÃo: dia 17 dE MarÇo dE 2022, ÀS 09:30H (Horário dE 
BraSÍlia/df).
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/, bem como, mediante solicitação ao e-mail funcional desta 
cPl: cpl.sedap.pa@gmail.com.
HarlaN loBaTo PUGa
Pregoeiro/SEdaP

Protocolo: 767649
aViso de LicitaÇÃo
editaL de PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022– sedaP
a Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca 
– SEdaP, através da sua pregoeira roBErTa TorGa, designada pela 
PorTaria N° 254, publicada no doE de 13 de agosto de 2021, comunica 
que realizará o processo licitatório na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, 
do tipo MENor PrEÇo, conforme abaixo:
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE corrETiVo dE Solo, TiPo fErTicorrETiVo, 
ProdUTo iNdiSPENSáVEl ao PrEParo dE árEa Para PlaNTioS, ES-
PEcificaMENTE PEla fiNalidadE dE corrEÇÃo dE acidEZ do Solo, 
SENdo Tal ETaPa ParTE iNTEGraNTE do PlaNo dE EXEcUÇÃo do 
ProJETo TErriTÓrio SUSTENTáVEl (TS), do PlaNo ESTadUal aMa-
ZÔNia aGora, coNforME dEc. Nº 941/2020, PUBlic. doE Nº 34300 
dE 04/08/2020.

daTa da SESSÃo: dia 24 dE MarÇo dE 2022, ÀS 09:30H (Horário dE 
BraSÍlia/df).
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/, bem como, mediante solicitação ao e-mail funcional desta 
cPl: cpl.sedap.pa@gmail.com.
roBErTa TorGa
PrEGoEira/SEdaP

Protocolo: 767613

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 121/2022 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: Kamila leão leão carGo: diretora MaTrÍcUla: 
5962555/1oriGEM: Belém/Pa dESTiNo: São João de Pirabas/Pa oBJE-
TiVo: organização e Participação de dia de campo de Horticultura em 
São João de Pirabas em parceria com a SEMaG e EMaTEr PErÍodo: 10 a 
12/03/2022 Nº dE diáriaS: 2½ (duas e meia) ordENador: rosivaldo 
Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁria Nº 125/2022 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: antonio fernandes de lima. carGo: Motorista. MaTri-
cUla: 14338. oriGEM: Belem/Pa dESTiNo: São João de Pirabas/Pa oB-
JETiVo: conduzir servidora para a organização e Participação de dia de 
campo de Horticultura em São João de Pirabas em parceria com a SEMaG 
e EMaTEr PErÍodo: 10 a 12/03/2022 Nº dE diáriaS: 2½ (duas e meia) 
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁria Nº 106/2022 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: rodrigo José Maia da Silva  carGo: coordenador MaTrÍ-
cUla: 5963833 oriGEM: Santarém/Pa dESTiNo: Belterra/Pa oBJETiVo: 
reunir com o Secretário Municipal de Belterra para discutir sobre o Projeto 
Territorritorial Sustentável, um Projeto do Governo do Estado  PErÍodo: 
10 a 11/03/2022 Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia) ordENador: rosi-
valdo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁria Nº 107/2022 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: rodrigo José Maia da Silva  carGo: coordenador MaTrÍ-
cUla: 5963833 oriGEM: Santarém/Pa dESTiNo: Mojuí dos campos/Pa 
oBJETiVo: reunir com o Secretário Municipal de Belterra para discutir so-
bre o Projeto Territorritorial Sustentável, um Projeto do Governo do Estado  
PErÍodo: 15 a 16/03/2022 Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia) ordENa-
dor: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 767396

torNar seM eFeito
.

o secretário de estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca, torna sem efeito a publicação do aPoSTilaMENTo ao contrato Nº 
113/2020-SEdaP, publicado no doE Nº 34.880 de 04/03/2022 - página 59, 
Protocolo nº 766858.
ordenador: Giovanni correa Queiroz.

Protocolo: 767324

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2017/131064 JESiMiEl corrEa So-
BriNHo faZENda rEal 201,2985ha JUrUTi 633/2022

2021/144898 carloS HENriQUE MaciEl 
da SilVa faZENda caJUEiro 134,1344ha MaraBá 634/2022

2021/933403 MaTHEUS HENriQUE daN-
TaS TrENTiN

faZENda SaNTa 
TErEZiNHa 284,8364ha JUrUTi 635/2022

2016/244844 cEcÍlio iNácio BorGES faZENda ValE do 
iNaJá 0,0000ha SaNTa Maria 

daS BarrEiraS 636/2022

2021/933326 JorGE ViEira fiGUEira faZENda TrilHa 
do Sol 327,7314ha JUrUTi 637/2022

Belém (Pa), 04/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 767387
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GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria
2008/557826 alVaro rorBacKEr SÍTio caTariNENSE 25,6584ha ParaUaPEBaS 638/2022

Belém (Pa),04/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 767417
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

 editaL
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, de acordo com o art. 4º, in-
ciso iV, da lei nº 8.878/2019, com os decretos 2.670/2010 e o 353/2012, 
combinados com o art. 43 do decreto n. 2.135/2010, TorNa PÚBlico o pro-
cedimento para REALIZAÇÃO de PERMUTA envolvendo título do “Projeto Inte-
grado Trairão”, por área de terra do Estado, com as seguintes especificações:
Processo: 2022/160679
interessados: SidErÚrGica iBÉrica lTda
Títulos/Lotes/ Trairão: Título nº 014, Lote 05, Setor “B” – 153,3542ha
Título nº 015, Lote 07, Setor “B” – 105,2166ha
imóvel/área: fazenda capim Vii – 258,5708ha
Município: ipixuna do Pará
Prazo para impugnação: 15 dias
Belém, em 04/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 767491
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria
2017/129136 MoacY BorGES liNo faZENda BorGES 268,9703ha JUrUTi 639/2022

Belém (Pa), 04/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 767443

errata
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

1- errata:
Processo nº: 2013/90780
interessado: GUstaVo Peres de oLiVeira e oUtro
edital publicado no doe nº 33501
Protocolo: 250192
onde se lê: interessado: alexsandro ramalho Silva
Leia-se:  interessado: Gustavo Peres de oliveira e outro
Belém (Pa), 04.03.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 767622

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 632/2022 de 04/03/2022
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias
Prazo de prestação de contas: 05 (cinco) dias, após o término da aplicação.
Servidor:
-5957350/1- EMElYN lariSSa liMa da SilVa, ass. administrativo
Natureza da despesa / Valor
-33.90.30 / r$  1.500,00
-33.90.36 / r$  1.500,00
-33.90.39 / r$ 1.000,00
ToTal=  r$  4.000,00
Município: Belém/Pa
ordenador: Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 767320

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

editaL
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, de acordo com o art. 08º do 
decreto Nº 1.191/2020, torna público que os interessados abaixo relaciona-
dos estão requerendo a compra de terras, com as seguintes especificações:

ord Processo iNteressado iMÓVeL Área (ha) LocaLiZaÇÃo MUNiciPio

1 050501077/2021 PriScila alMEida 
GoMES ValENTiM

faZENda BEla 
ViSTa 1385,6948

M/E da rodoVia Pa 
256, KM 39, À M/d do 

rio caPiM

ParaGoMi-
NaS

2 2021/400949 raYNara da SilVa 
araÚJo

faZENda alToS 
do ValE 218,0256 ViciNal da caSca 

SEca, KM 32
roNdoN do 

Pará

3 071905217/2021 afoNSo JoSÉ SilVa 
diaS JÚNior

SÍTio diaS 
PiMENTEl 28,2609 rodoVia Pa-140 - 

KM 36 ViGia

4 2021/924363 laUro rocHa faZENda doiS 
irMÃoS 1.498,76

Pa-150 - 38KM PElo 
raMal do ciNco 

irMÃoS

GoiaNÉSia 
do Pará

5 2021/924161 SaNdra MorETE 
SaNToS rocHa

faZENda 
SaNdra 1.466,88

Pa-150 - 38KM PElo 
raMal do ciNco 

irMÃoS

GoiaNÉSia 
do Pará

6 091602466/2020 irToN aNToNio 
JUNG faZENda rEal 147,3266 M/E do iGaraPÉ 

caBElUdo UliaNÓPoliS

7 2018/340787 arNaldo aNdradE 
BETZEl

faZENda 
arGUS 1.269,1574 Pa-150 - KM 07 acará

8 2021/942862 JoSiVaN GUiMaraES 
doS SaNToS

faZENda Maria 
BoNiTa i 158,7256 Br-222, KM 85 roNdoN do 

Pará

9 2016/487821 BrUNo dE faria 
SoUSa

faZENda 
raNcHo do 
VaQUEiro

365,7755
rodoVia PaUlo 

foNTElES, 50KM aTÉ o 
raMal PÉ dE PEQUi

MaraBá

10 2015/145215 MaUro da SilVa 
aNdriESKi

faZENda SÃo 
GEraldo 102,088 rodoVia Pa150, 57 

KM, raMal do KM 53

 iPiXUNa do 
Para/BEU 
BraNco

11 012600144/2021 JUliaNa BiaNcHiNi 
daNdoliNi

faZENda 
BraSil 81,5430ha

Pa-140, 43KM aTÉ 
TraV. JoÃo coElHo, 

11KM aTÉ raMal 
caMPo SErrado

ViGia

fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação 
deste Edital para impugnações. após o decurso do prazo assinalado, não 
havendo contestação, será dada continuidade a tramitação dos processos 
visando a concretização da regularização fundiária dos requerentes.
Belém (Pa), 04.03.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 767616
editaL

o iNstitUto de terras do estado do ParÁ - iterPa, autarquia 
Estadual criada pela lei 4.584/75, com sede na rodovia augusto Monte-
negro Km 09, s/nº – Parque Guajará, como ente responsável pela política 
agrária paraense, em tudo quanto se referir ao patrimônio fundiário desta 
unidade da federação, em cumprimento ao preceito contido no artigo 239, 
da constituição do Estado do Pará, que determina que as terras públicas, 
na área rural, sejam destinadas para assentamento agrícola, preferencial-
mente de trabalhadores rurais que utilizam a força de trabalho da própria 
família TorNa PÚBlico, através do presente E d i Tal – que está sendo 
processada perante este instituto, a regularização das áreas rurais, visan-
do à criação do Projeto Estadual de assentamento Sustentável (PEaS) de-
nominado NoVa caNNÃa, ocupado por, aproximadamente, 200 (duzentas) 
famílias representadas pela aSSociaÇÃo doS PEQUENoS ProdUTorES 
aGricUlTorES faMiliarES dE NoVa caNÃa - aafaNc, localizado no Mu-
nicípio de rondon do Pará (Pa), feito que tramita sob o n.º 2017/469585. 
o presente Edital tem por objetivo dar a mais ampla divulgação do reque-
rimento, de modo a garantir eventuais direitos de terceiros sobre a área de 
pretensão, cabendo aos interessados oferecer protesto e/ou contestação, 
nos termos do art. 19º da instrução Normativa nº 03, de 09 de junho 
de 2010, desde que o façam dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias 
a contar da data da publicação. a área a ser reconhecida em nome do 
Projeto Estadual de assentamento Sustentável (PEaS) denominado Nova 
canãa, e possui 10.856,3667ha (dez mil, oitocentos e cinquenta e seis 
hectares, trinta e seis ares e sessenta e sete centiares) com os limites, 
confrontações e demais especificações técnicas constantes no memorial 
descritivo elaborado pela Técnica em agrimensura Sonia Suely dos reis 
Pedroso agrimensor cTf nº 18043666253 código do credenciado no iN-
cra: d46, nos seguintes termos: Partindo do marco BNY-M-0345, de co-
ordenada N = 9.530.719,76m e E = 757.641,78m; deste, segue pela área 
ocupada pela faZENda cHaMEGo, com a seguinte distância  7.333,36 
m e azimute plano 83°28’33” até o marco BNY-M-0344, de coordena-
da N = 9.531.553,01m e E = 764.927,65m; 362,80 m e azimute plano 
157°04’42” até o marco B34-M-0417, de coordenada N = 9.531.218,86m 
e E = 765.068,95m; deste, segue pela área ocupada pelo Pa caSTElo 
doS SoNHoS, com a seguinte distância  2.310,94 m e azimute plano 
155°52’04” até o marco dTX-M-0600, de coordenada N = 9.529.109,88m 
e E = 766.013,76m; 3.093,29 m e azimute plano 155°52’01” até o mar-
co dTX-M-0604, de coordenada N = 9.526.286,95m e E = 767.278,48m; 
2.929,40 m e azimute plano 155°52’03” até o marco BNY-M-0419, de co-
ordenada N = 9.523.613,57m e E = 768.476,16m; deste, segue pela área 
ocupada pela faZENda caJUEiro, com a seguinte distância  5.138,11 
m e azimute plano 156°04’49” até o marco BNY-M-0343, de coordena-
da N = 9.518.916,75m e E = 770.559,43m; deste, segue pela área ocu-
pada pela faZENda Boa ViSTa, com a seguinte distância  4.001,48 m 
e azimute plano 251°47’18” até o marco dTX-M-0613, de coordenada N 
= 9.517.666,17m e E = 766.758,39m; deste, segue pela área ocupada 
pela faZENda NoVa coNQUiSTa, com a seguinte distância  3.944,72 m 
e azimute plano 252°09’43” até o marco BNY-M-0811, de coordenada N = 
9.516.457,80m e E = 763.003,31m; deste, segue pela área ocupada pela 
Pa irMa doroTY, com a seguinte distância  5.451,33 m e azimute plano 
339°53’57” até o marco dTX-M-0614, de coordenada N = 9.521.577,08m 
e E = 761.129,83m; 40,00 m e azimute plano 247°06’29” até o marco EZU
-M-1980, de coordenada N = 9.521.561,52m e E = 761.092,98m; deste, 
segue pela área ocupada pela faZENda riBEiro, com a seguinte distân-
cia  4.119,92 m e azimute plano 339°40’05” até o marco dTX-M-0602, 
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de coordenada N = 9.525.424,75m e E = 759.661,47m; 3.035,90 m e 
azimute plano 339°39’55” até o marco dTX-M-0601, de coordenada N = 
9.528.271,45m e E = 758.606,48m; 444,48 m e azimute plano 339°39’00” 
até o marco EZU-M-1979, de coordenada N = 9.528.688,19m e E = 
758.451,91m; deste, segue pela área ocupada pela aSS. doS PEQUE-
NoS aGri. MiSToS da coMUNidadE liMÃo, com a seguinte distâncias 
2.187,14 m e azimute plano 338°15’34” m até o marco BNY-M-0345, ponto 
inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenada aqui descritas 
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº 
51°00’, fuso -22, tendo como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.
Belém (Pa), 04 de março de 2022
BrunoYoheiji Kono ramos
PrESidENTE do iTErPa

Processo interessado denominação Área(ha) Município 

2017/469585

aSSociaÇÃo doS PEQUENoS 
ProdUTorES aGricUlTorES 
faMiliarES dE NoVa caNÃa 

- aafaNc

Projeto Estadual de as-
sentamento Sustentável 

Nova canãa
10.856,3667ha rondon do Pará

Belém (Pa), 04 de março de 2022
BrunoYoheiji Kono ramos
PrESidENTE do iTErPa

Protocolo: 767612
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

editaL
o iNstitUto de terras do estado do ParÁ - iterPa, autarquia 
Estadual criada pela lei 4.584/75, com sede na augusto Montenegro, km-
09 S/N - Belém – Pará, como ente responsável pela política agrária para-
ense, em tudo quanto se referir ao patrimônio fundiário desta unidade da 
federação, em cumprimento ao preceito contido no artigo 68 do ato das 
disposições constitucionais Transitórias da constituição federal de 1988, 
que assegurou aos remanescentes das comunidades dos quilombos o re-
conhecimento da propriedade das terras por eles efetivamente ocupadas, 
atribuindo aos Estados o dever de emitir-lhes os respectivos títulos, bem 
como com fundamento no artigo 322 da constituição do Estado do Pará, 
regulamentado pela lei n.º 6.165/98, pelo decreto Estadual n.º 3.572/99 
e pela instrução Normativa n.° 02/99 – iTErPa, TorNa PÚBlico, através 
do presente E d i T a l, que está sendo processada, perante este instituto, 
o desmembramento de uma das comunidades integrantes do título coletivo 
emitido em favor da arQMG – associação das comunidades remanescen-
tes de Quilombo de Gurupá, expedido em 20/07/2000, com 83.437,1287 
hectares, em favor das comunidades denominadas Gurupá-Mirim, Jocojó, 
flexinha, carrazedo, camutá do ipixuna, Bacá do ipixuna, alto ipixuna e 
alto do Pucuruí, localizadas no Município de Gurupá, para regularizar a área 
rural tradicionalmente ocupada pela arQcTai – associação dos remanes-
centes de Quilombos da comunidade camutá do rio ipixuna, localizada 
nos Municípios de Gurupá e Porto de Moz (Pa), feito que tramita sob o 
protocolo n.º 2022/170614. o presente Edital tem por objetivo dar a mais 
ampla divulgação do requerimento formalizado pela comunidade interes-
sada, de modo a oportunizar alegação de eventuais direitos de terceiros 
sobre a área demarcada, cabendo aos interessados oferecer impugnação, 
nos termos do art. 14, ii, do decreto nº 1.190, de 25 de novembro de 
2020, desde que o façam dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias 
úteis a contar da data da primeira publicação. o território tradicional a ser 
reconhecido em nome da arQcTai – associação dos remanescentes de 
Quilombos da comunidade camutá do rio ipixuna, localizada nos Municí-
pios de Gurupá e Porto de Moz (Pa), possui uma área georreferenciada de 
5.014,7034 ha, Perímetro: 39.800,69 metros, com os limites, confronta-
ções e demais especificações técnicas constantes no memorial descritivo 
elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: MEMorial dEScriTiVo –
inicia-se a descrição deste perímetro no vértice PXMZ-M-00325, de coor-
denadas long: 52°00’40,18’’ W, lat: 1°39’26,222’’ S e artitude: -16,674 
m; deste segue confrontando com a propriedade da coMUNidadE Tra-
dicioNal; com os seguintes azimutes e distâncias: 147°11’ e 2362,38m 
até o vértice PXMZ-M-00324. de coordenadas lon:51°59’58,763” W 
lat: 1°40’30,862” S e altitude: -15,988 m; 117°54’ de 2947,88m até 
o vértice PXMZ-M-00323, de coordenadas lon: 51°58’34,476” W, lat: 
1°41’15,773” S e altitude: -18,509 m; 245°28’ e de 1671,98m até o vér-
tice PXMZ-M PXMZ-P.01014, de coordenadas lon: 51°59’23,690’’ W, lat: 
1°41’38.369” altitude: 2,020 m; 171°23’ e de 2592,39m até o vértice 
PXMZ-P-01014 de coordenadas lon: 51°59’11,126” W, lat: 1°43’01,816” 
S e altitude: 7,031 m; 171°43 e de 28,40m até o vértice PXMZ-P-01015, 
de coordenadas lon: 51°59’10,993” W, lat: 1°43’02,731” S e altitude: 
8,930 m; 195°04 e de 2171,59m até o vértice PXMZ-P-01016, de coor-
denadas lon: 51°59’29,257” W, lat: 1°44’11,001” S e altitude: 0,030 m; 
166°58 e de 1168,52m até o vértice PXMZ-P-01017, de coordenadas lon: 
51°59’20,733” W, lat: 1°44’48,065” S altitude: 7,030 m; 183-53 e de 
2360,73m até o vértice PXMZ-P-01018, de coordenadas lon: 51°59’25,915” 
W, lat:1°46’04,746” S e altitude: -4,050 m; 161°24’ e de 3630,65m até 
o vértice PXMZ-M-00335, de coordenadas lon: 51°58’48,476” W, lat: 
1°47’56,785” S e altitude: 7,032 m; deste segue confrontando com TErra 
PÚBlica; com os seguintes azimutes e distâncias: 261*07 e de 958,50m 
até o vértice PXMZ-M- 00334, de coordenadas lon: 51°59’19,117”- W, lat: 
1°48’01,601” S e altitude: 7,032 m; 331°04’ de 2347.51m ate 0 vértice 
PXMZ-M-00333, de coordenadas lon:51°59’55,849” W. lat: 1°46’54,705” 
S e altitude: 9,845 m; 358-21 e de 929,96m até o vértice PXMZ-M-00332. 
de coordenadas lon: 51°59’56,713” W, lat: 1°46’24,441” S e altitude: 
5,230 m; 333°09 de 6600,90m até o vértice PXMZ-M-00331, de coorde-

nadas lon:52°01’33,140” W, lat: 1°43’12,688” S e altitude: 1,456 m; 
310°57’ e de 939,13m até o vértice PXMZ-M-00330, de coordenadas lon: 
52°01’56,087” W, lat: 1°42’52,647” S e altitude: 0,102 m; 11°55’ e de 
1879,96m até o vértice PXMZ-M-00329, de coordenadas lon:52°01’43,519” 
W, lat: 1°41’52,762” S e altitude: -9,269 m; situado na margem esquer-
da do TErra PÚBlica; deste segue pelo referido a montante, com os 
seguintes azimutes e distâncias: 315°03” e de 1808,83m até o vértice 
PXMZ-P-01019 de coordenadas lon:52°02’24,859” W, lat: 1°41’11,080” 
S e altitude: -2,169 m; 7°42’ e de 2081,46m até o vértice PXMZ-P-01020, 
de coordenadas lon: 52°02’15,820” W, lat: 1°40’03,926” S e altitude: 
2,169 m; 65°21° e de 2011,58m até o vértice PXMZ-P-01021, de coor-
denadas lon:52°01’16.665”- W, lat: 1°39’36,625” S e altitude: -6,242 
m: 74°10 e de 1172,08m até o vértice PXMZ-M-00325 de coordenadas 
lon:52°00’40,181” W, lat: 1°39’26,222” S e altitude: -16,674 m; ponto 
inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descri-
tas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, tendo como 
daTUM o SirGaS 2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro 
foram calculadas no sistema local de coordenadas com origem do plano 
definido pela média das coordenadas (SGL - Sistema Geodésico Local).
Belém (Pa), 04 de março de 2022
BrunoYoheiji Kono ramos
PrESidENTE do iTErPa

Protocolo: 767665

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
NÚcLeo de GereNciaMeNto do ParÁ rUraL

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 03/2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaQUiNárioS, iMPlEMENToS aGrÍcolaS E 
NaÚTicoS.
responsável pelo certame: francisco fabricio Glins de araújo
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
data de abertura: 18/03/2022
Hora da abertura: 10:00 horas (horário de Brasília)
orçamento:
Programa de Trabalho nº 04122129783380000
fonte de recurso 0301000000 e 0101000000
Natureza da despesa 44905200
Pi 22dEMG00043, 21dEMG00445, 2070008715E, 21EMEN00393.
ordenador de despesa: fEliPE coElHo PicaNÇo
o texto integral do presente Edital, bem como seus anexos, estará disponí-
vel nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br, www.comprasnet.gov.
br e www.pararural.pa.gov.br a partir do dia 02/03/2022
fEliPE coElHo PicaNÇo
GErENTE EXEcUTiVo

Protocolo: 767556

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 012/2022-NGPr/rH Belém, 04 de Março de 2022
o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, 
publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
nº 2022/249572.
rESolVE: coNcEdEr 5,5 (cinco e meia) diárias, ressaltamos que tais di-
árias subsidiarão a viagem do período de 07 a 12 de Março de 2022, aos 
municípios de Bagre/Pa, e curralinho/Pa aos servidores rui Guimarães 
da Silva Júnior (cPf: 005.160.812-09, Matrícula: 5945760/1), Miguel da 
Silva Pereira (cPf: 052.916.202-42, Matrícula: 5955423/1). João Paulo al-
ves Barroso (cPf: 011.066.552-06, Matrícula: 5945751/1), Thiago Santos 
(890.732.742-49, Matrícula: 5102621/1). Tendo como justificativa visitar 
as associações nos referidos municípios. (obs.: a viagem se estende até 
o final de semana, pelo fato da reunião com a associação do município de 
Bagre/Pa acontecer somente nesses dias).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo–NGPr
MaT- 5945755/1

Protocolo: 767325
Portaria Nº 013/2022-NGPr/rH  Belém, 04 de Março de 2022
o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, 
publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
nº 2022/249870.
rESolVE: coNcEdEr 5,5 (cinco e meia) diárias, ressaltamos que tais 
diárias subsidiarão a viagem do período de 07 a 12 de Março de 2022, 
aos municípios de Paragominas/Pa, e rondon do Pará/Pa. aos servido-
res Erivaldo Guerreiro calvinho Júnior (cPf: 577.987.702-59, Matrícula: 
5945757/2) e romildo afonso figueiredo donza (cPf: 147.497.342-68, 



diário oficial Nº 34.882   39Segunda-feira, 07 DE MARÇO DE 2022

Matrícula: 5956088/1). (Obs.: A viagem termina no final de semana, pelo 
fato da reunião com a associação do município de rondon do Pará/Pa acon-
tecer somente nesse dia).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo–NGPr
MaT- 5945755/1

Protocolo: 767361

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 0856/2022: BENEfici-
ário: JoSiVaN TENorio BarBoSa; Matrícula: 55588427;função:20a-
gricultura;Programa:1491;Projeto/atividade:8706;fonte:0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de serviço de pessoa jurídica para 
atender as necessidades da realizar despesas de pronto pagamento de 
serviço de pessoa jurídica para atender as necessidades da diretoria de 
defesa e inspeção Vegetal. Elemento de despesa / Valor: 339039 /r$ 
3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 767256

diÁria
.

Portaria: 0855/2022 objetivo: realizar padronização dos municí-
pios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa 
destino: SalVaTErra, SoUrE/Pa Servidor: 55588418/ dioNE claYSE 
falcUNiEr MarTiNS (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 5,5 diáriaS / 
07/03/2022 a 12/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 767249

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº0112/2022 – 03.03.2022
o PrESidENTE EM EXErcÍcio da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 07.03.2022, o Eng.º agrônomo – JoÃo PaUlo fa-
GUNDES, contratação autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 
01/2022, para exercer o emprego de Extensionista rural, por prazo deter-
minado de 12 (doze) meses, podendo der prorrogado por igual período, 
ficando lotado no Escritório Local de Jacareacanga/Regional de Tapajós 
(PaE 2021/823518).
PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa – Presidente em exercício
Portaria Nº0114/2022 – 03.03.2022
o PrESidENTE EM EXErcÍcio da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 07.03.2022, rENaTa JUlia coSTa PaZ, contratação 
autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 01/2022, para exercer o 
emprego de auxiliar de administração, por prazo determinado de 12 (doze) 
meses, podendo der prorrogado por igual período, ficando lotado no Escri-
tório local de curuá/regional de Santarém (PaE 2021/823518).
PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa – Presidente em exercício
Portaria Nº0115/2022 – 03.03.2022
o PrESidENTE EM EXErcÍcio da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 07.03.2022, MarcoS VENiciUS liMa doS rEiS, 
contratação autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 01/2022, 
para exercer o emprego de agente operacional, por prazo determinado de 
12 (doze) meses, podendo der prorrogado por igual período, ficando lotado 
no UNidadE didáTica dE BraGaNÇa - U.d.B (PaE 2021/823518).
PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa – Presidente em exercício

Protocolo: 767370
Portaria Nº0116/2022 – 04.03.2022
o PrESidENTE EM EXErcÍcio da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 07.03.2022, a Engenheira florestal SiMoNE daMaS-
CENO ARAÚJO, contratação autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado 
nº 01/2022, para exercer o emprego de Extensionista rural i, por prazo 
determinado de 12 (doze) meses, podendo der prorrogado por igual pe-
ríodo, ficando lotada no Escritório Local de Gurupá/Regional Marajó (PAE 
2021/823518).
PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa – Presidente em exercício

Protocolo: 767386

Portaria Nº0117/2022 – 04.03.2022
o PrESidENTE EM EXErcÍcio da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas,
rESolVE:
TraNSfErir, a pedido, a contar de 07/03/2022, o Extensionista rural ii, 
THESSYo NYrlaNo alfoNSo doS SaNToS - Matricula nº 54192395/2, 
da Unidade didática de Bragança/coTEc, para exercer suas funções no 
Escritório local de Bragança/Escritório regional de capanema.
PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa – Presidente em exercício
PorTaria Nº0118/2022 – 04.03.2022
o PrESidENTE EM EXErcÍcio da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas,
rESolVE:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação a auxiliar de ad-
ministração aNa diVa corrEa da SilVa - Matricula nº 3173852/1, a con-
tar de 07.03.2022:
i - T r a N S f E r i r, a pedido, do Escritório local de Bragança/regional 
capanema para exercer suas funções na Unidade didática de Bragança-U-
dB/coTEc;
II – D E S I G N A R, para exercer a função gratificada de Administrador 
do centro de Treinamento da Unidade didática de Bragança-UdB/coTEc.
PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa – Presidente em exercício

Protocolo: 767588

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 006/2022, BENEficiário: 
fraNciSco fláVio Vidal / MaTrÍcUla: 57212866 / carGo oU fUN-
ÇÃo: EXT. rUral ii / MUNicÍPio: PiÇarra / oBJETiVo: cUSTEar dES-
PESaS coM SErViÇoS dE aTEr coNforME ProaTEr 2022 do ESloc dE 
PiÇarra / ProGraMa: 1491 / ProJETo aTiVidadE: 8711/ foNTE: 0101 
/ ElEMENTo dE dESPESa: 339030=r$ 440,00 / 339039= 0,00 / Valor 
ToTal r$ 440,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 
15 diaS / ordENador dE dESPESaS: aGUiBErTo rodriGUES alVES.

Protocolo: 767599

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de sUsPeNsÃo da aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 01/2022

o Pregoeiro comunica aos interessados que o PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
01/2022, cujo objeto é a contratação de serviços continuados de captura 
de imagens e de dados de detecção e controle, 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, 07 (sete) dias por semana, de forma ininterrupta, contemplando 
a disponibilização de softwares e equipamentos em regime de locação e 
incluindo a instalação, treinamento, manutenção e suporte técnico destes, 
para atender as dependências e cercanias da cEaSa/Pa, será suspensa a 
abertura marcada para o dia 08/03/2022 às 09h00min (Horário de Brasí-
lia) no site: Portal de compras do Governo federal – UaSG: 925890, por 
motivo de readequação do Edital e retificação do Termo de Referência. 
outrossim, informamos que posteriormente será divulgada nova data de 
abertura do referido certame.
Belém (Pa), 04 de março de 2022.
alBaNo BUlHÕES lEiTE
PrEGoEiro - cEaSa/Pa

Protocolo: 767617

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 327, de 04 de MarÇo de 2022
dispõe sobre o prazo para resposta à ouvidoria ambiental da Secretaria de 
Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará e revoga a ordem de 
Serviço nº 1, de 7 de março de 2019.
o SEcrETário ESTadUal dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE do 
Pará, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 138, inciso ii, da 
constituição do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 138, inciso ii, da constituição do Estado do Pará, e tendo em vista o 
disposto na lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e no de-
creto Estadual nº 1.359, de 31 de agosto de 2015,
rESolVE:
art.1º Esta Portaria dispõe sobre o prazo para resposta à ouvidoria am-
biental da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do 
Pará - SEMaS.
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art.2º a solicitação de informação recebida pela ouvidoria ambiental será 
formalizada por meio do Sistema integrado de Monitoramento e licencia-
mento ambiental – SiMlaM – ou Processo administrativo Eletrônico – PaE e 
encaminhada ao setor competente para prestar as informações requeridas.
art.3º a diretoria, coordenadoria ou Gerência da SEMaS, competente por 
prestar a informação, deverá responder à ouvidoria ambiental, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias úteis.
§1º Na impossibilidade de atendimento do prazo previsto no caput, deverá 
ser encaminhada justificativa à Coordenação da Ouvidoria Ambiental, no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da solicitação 
de informação.
§2º Havendo necessidade de resposta por mais de um setor da Secreta-
ria, a Ouvidoria Ambiental diligenciará a estes concomitantemente, ficando 
dispensada de qualquer outra formalização de pedido pelo interessado.
art.4º a solicitação de informação feita por interessado, via Sistema de 
informação ao cidadão – Sic.Pa – ou pela Plataforma fala.Br, são conside-
radas solicitações oficiais para atendimento deste órgão, sendo de respon-
sabilidade da ouvidoria ambiental o tratamento e o encaminhamento das 
respostas aos solicitantes.
Parágrafo único. os recursos interpostos acerca das informações prestadas 
via Sic.Pa observarão os prazos previstos no art. 20 do decreto Estadual 
nº 1.359, de 31 de agosto de 2015.
art.5º o servidor que descumprir o disposto nesta Portaria estará sujeito 
às sanções cabíveis.
art.6º fica revogada a ordem de Serviço nº 1, de 7 de março de 2019.
art.7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 04 de março de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 767581

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
SErVidor: JoSE aNToNio doMiNGUES TEiXEira JUNior
MaTrÍcUla: 57201982
fUNÇÃo: aSSiSTENTE dE iNfraESTrUTUra
a coNTar dE 07/03/2022
ordENador: lília Márcia ramos reis - diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 767397

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 00302/2022-GaB/seMas, de 25.02.2022
Servidora: SaNdra lUciENE loBo NaZarÉ
cargo: coordenador
Matrícula: 55589527/5
i – dESiGNar, a servidora para responder pela diretoria de Geotecnolo-
gias - diGEo, durante o impedimento da titular
MaXiMira dE araUJo coSTa, matrícula nº 57193040/4, de férias no pe-
ríodo de 21/02/2022 a 07/03/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 767627
Portaria Nº 00322/2022-GaB/seMas, de 03.03.2022
Servidora: Milca JorGE dE SoUZa doS aNJoS
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente
Matrícula: 57214902/1
i – dESiGNar, a servidora para responder pela coordenadoria do Núcleo 
regional de altamira, durante o impedimento do titular JorGE clEY Sil-
Va doS SaNToS, matrícula nº 5892201/2, no período de 16/03/2022 a 
03/04/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 767660

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 003/2022-seMas/Pa
coNtrato Nº 003/2019-seMas/Pa
rEf. ProrroGaÇÃo do PraZo dE ViGÊNcia
ProcESSo PaE N° 2020/129657-SEMaS/Pa
objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 03/2019, por 
mais 12 (doze) meses, iniciando a vigência em 01/03/2022 e terminando 
em 01/03/2023.
Vigência:01/03/2022 a 01/03/2023.
assinatura: 26/02/2022
contratado: SETTE ENGENHaria E arQUiTETUra lTda - EPP (cNPJ/Mf n° 
21.399.173/0001-02)
Endereço: avenida dr. freitas, nº 1660, cEP: 66.087-810, Bairro: Pedreira, ci-
dade Belém/Pa, e-mail: sette.ltda@gmail.com, telefone/fax: (91) 3352-2500
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 767243

diÁria
.

Portaria Nº 0162/2022 - GaB/seMas 10 de FeVereiro de 2022.
Objetivo: Participarem da ação de fiscalização ambiental integrada com 
órgãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento, nos 
municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa

destino: Marabá/Pa e São félix do Xingu/Pa
Período: 12/02 a 20/02/2022 – 08 e ½ diárias.
Servidores:
- 54193198/1 - clEYToN HildEBErG MaGalHÃES lEal - (3º SGT PM)
- 57221864/1 - rEiNaldo SENa dE SoUSa - (cB)
- 57200092/1 - roGÉrio SoarES PErEira - (3° SGT)
- 57222605/1 - raVENNa BarrETo MarTiNS - (cB PM)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 760014
Portaria Nº 0294 – 2022 - GaB/seMas 24 de FeVereiro de 2022
Objetivo: Participar 37ª Reunião Ordinária do CERH.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: curuçá/Pa
destino: Belém/Pa
Período: 15/03 a 16/03/2022 - 01 e ½ diária.
colaborador eventual:
- ENildo cHarlES MENdES cardoSo - (colaborador eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 765603

.

.

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de citaÇÃo
a Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar instaura-
do pela Portaria n°. 1718/2019-GaB/corrEG de 18/10/2019, publicada 
no doE nº 34016 de 22/10/2019, no uso de suas atribuições e tendo em 
vista o disposto nos arts. 217 e 219, parágrafo único da lei Estadual nº. 
5.810/94 c/c art. 256 do cPc, ciTa, pelo presente edital, por se encontrar 
em local incerto e não sabido, o Sr. alaN SaNToS fErrEira, Mat. fun-
cional n.º 5941090/1, ex-servidor desta SEMaS, e o intima a apresentar, 
no prazo de 15 (quinze) dias, na sede deste órgão, sito à Tv. lomas Va-
lentina, nº 2717, bairro: Marco, cEP: 66.095-770, Belém/Pa, fone: (91) 
3184.3347 e e-mail: correg@semas.pa.gov.br, defesa escrita nos autos do 
documento n.º 2018/0000041827. os autos mencionado podem ser con-
sultados, no horário de 08h as 14h, também na sede deste órgão, inclusive 
ser concedido complementação de cópias, em respeito a ampla defesa e 
ao contraditório.
Marcia Maria caMPoS
Presidente

Protocolo: 766553

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria seMas Nº 324/2022, de 03 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE do 
Pará, no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, no inciso ii, da constitui-
ção Estadual e considerando as informações constantes no PaE n.º 2021/981225,
rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores Saulo Prado de carvalho, Matrícula 
57214854/1, titular, e diogo Marques de oliveira, Matrícula 57215444/1, 
suplente, para compor a comissão gestora da parceria realizada através 
do acordo de cooperação n.º 001/2022-SEMaS celebrado junto à Prefeitu-
ra Municipal de Tailândia.
art. 2º No desempenho de suas funções os membros ora nomeados deve-
rão observar as disposições do decreto Estadual Nº 870, de 4 de outubro 
de 2013.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a contar de 25/02/2022.
Belém, 04 de Março de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 767398
editaL de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 002/2022 -

 NUGac/saGrH-seMas
o Governo do Estado do Pará, através da SEcrETaria dE ESTado dE 
MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS, no uso de suas atribui-
ções, torna público rESUlTado dEfiNiTiVo das instituições habilitadas 
para compor o Grupo de Trabalho do Plano Estadual de Bioeconomia:
ÓrGÃoS E ENTidadES PÚBlicaS
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisa - faPESPa;
Secretaria da fazenda - SEfa; e
Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca - SEdaP.
SETor PriVado
cBKK - celo de Bonstato Kaj Konservado S.a. ;
cEdroS carJáS-GESTÃo aMBiENTal E ENGENHaria rUral;
Estuário Serviços ltda;
Go Health foods ltda;
libra consultoria em Publicidade ME;
Master ideias e Serviços ltda;
Natura & co;
Peabiru comércio de Produtos da floresta ltda;
associação Brasileira de Empresas concessionárias florestais;
associação das indústrias Exportadoras de Madeiras do Estado do Pará - 
aiMEX;
cooperativa dos Extrativistas da flona de carajás - coEX-caraJáS; e
Movimento dos Pescadores e Pescadoras artesanais do oeste Pará e Baixo 
amazonas - MoPEBaM.
TErcEiro SETor
cáritas Brasileira regional Norte ii;
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caTaliSa - rEdE dE cooPEraÇÃo Para SUSTENTaBilidadE;
instituto de conservação ambiental The Nature conservancy do Brasil;
instituto Escolhas;
instituto internacional de Educação do Brasil; e
instituto Peabiru.
orGaNiZaÇÕES rEPrESENTaNTES dE PoVoS iNdÍGENaS, QUiloMBo-
laS E coMUNidadES TradicioNaiS
instituto Socioambiental;
SociEdadE Para PESQUiSa E ProTEÇÃo ao MEio aMBiENTE - SaPoPEMa;
conselho Nacional das População Extrativistas - cNS - Pa; e
federação das organizações e comunidades Tradicionais da flona do Tapajós.
iNSTiTUiÇÕES dE PESQUiSa
instituto de Pesquisa ambiental da amazônia – iPaM;
Universidade federal do oeste do Pará - UfoPa;
Embrapa amazônia oriental - EMBraPa;
Núcleo de altos Estudos amazônicos (NaEa) da UfPa; e
Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG.
Belém, 16 de fevereiro de 2022
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 767621

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria nº. 109 de 03 de março de 2022
art.1º - formalizar a concessão de 15 (quinze) dias de licença para 
Tratamento de Saúde à servidora andreia dantas costa, matrícula nº. 
57215340, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio ambiente, 
lotada na diretoria de Gestão e Monitoramento das Unidades de conser-
vação-dGMUc, no período de 07/01/2022 a 21/01/2022, de acordo com 
art.77, i e art. 81 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 767427

diÁria
.

Portaria nº. 101 de 24 de janeiro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Peixe-Boi e Bonito-Pa, de 07 a 11/03/2022:

servidor objetivo
Estevam Jorge cavalcante coqueiro, 

matrícula nº 57230920, ocupante do cargo 
de Gerente.

realizar acompanhamento técnico regular do Prosaf: visitas aos viveiros, 
Saf’s e orientar sobre novos e antigos plantios. E avaliar em conjunto com 
os parceiros a situação dos viveiros da comunidade da terceira Travessa 
em Peixe-Boi e da comunidade São Sebastião e Mauba no Bonito onde o 

projeto Prosaf/renascente acontece nestes dois municípios e reunião com a 
comunidade para apresentação do ProSaf onde será alocado o viveiro.

laura dias dos Santos, matrícula nº 
5800153, ocupante do cargo de Gerente.

Jaime Wanderley correa Nonato, matrí-
cula nº 5413214, ocupante do cargo de 

Motorista.

Conduzir o veículo oficial em apoio aos servidores em atividade institu-
cional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/213885 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 767504

FÉrias
.

Portaria nº. 102 de 24 de fevereiro de 2022
rESolVE:
art. 1º - formalizar a concessão de 30 (trinta) dias consecutivos de férias 
a servidora Ester Mirian Pimentel de oliveira, matrícula nº 307610/2, para 
o intervalo de 24/01/2022 a 22/02/2022, referente ao período aquisitivo 
de 02/06/2020 a 01/07/2021.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 767502

oUtras MatÉrias
.

Aviso de resultado final definitivo do Chamamento Público Nº 
01/2021 – ideFLor-Bio
edital Nº 01/2021
a comissão Especial de Seleção, instituída pela PorTaria Nº 838, de 17 
de dezembro de 2021 – doE Nº 34.803, de 20 de dezembro de 2021, que 
tem por finalidade avaliar e selecionar propostas técnicas referentes ao 
chamamento Público Nº 01/2021, Edital Nº 01/2021, em observância ao 
que consta nos itens 6.5 a 6.7 do referido edital, não havendo interposição 
de recursos administrativos ao resultado preliminar, torna público o 
resultado final definitivo para seleção de Organização da Sociedade Civil 
– oSc, nos termos da lei federal Nº 13.019 de julho de 2014, bem como 
o decreto Estadual Nº 1.837 de 06 de setembro de 2017 e homologa a 
seleção da oSc associação do Movimento interestadual das Quebradeiras 

de Coco Babaçu - AMIQCB, a fim de firmar parceria por meio de Termo 
de colaboração com o instituto de desenvolvimento florestal e da 
Biodiversidade do Estado do Pará – idEflor-Bio, visando a implementação 
do Projeto de fortalecimento da cadeia Produtiva do coco Babaçu na 
Microrregião de Marabá, conforme quadro a seguir:

colocação organização social cNPJ Pontuação

1ª
associação do Movimento interestadual 

das Mulheres Quebradeiras de coco 
Babaçu - aMiQcB

04.862.254/0001-70 8,5

fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação desta 
decisão no Diário Oficial do Estado – DOE, para apresentação de documen-
tação exigida no edital e respectivo plano de trabalho, os quais deverão 
ser protocolados pessoalmente ou via correios, na sede do idEflor-Bio, 
endereçado à comissão de Seleção, impreterivelmente até às 17h do últi-
mo dia do prazo.
Belém, 24 de fevereiro de 2022.
cleberson da Silva Salomão
Presidente da comissão

Protocolo: 767402

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 339/2022-saGa Belém, 04 de março de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 81 da lei Estadual nº. 5.810/94, que dispõe sobre 
o regime Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da administração 
direta, das autarquias e das fundações Públicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: laudo n° 85525
rESolVE: conceder 79(setenta e nove) dias de licença Saúde ao servidor 
JorGE BENEdiTo SilVa dE BriTo, Mf nº 24384, Economista, no período 
de 13.10.2021 a 31.12.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 767409

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo do doe N° 34.875 de 24/02/2022 - 
ProtocoLo 765036
onde lê-se: contratado: lUaN GaBriEl SilVa daS NEVES
cPf: 002.081.442-93
Leia-se: contratada: BraSil SHoW E EVENToS EirEli - EPP
cNPJ: 04.894.3570001-11

Protocolo: 767697
errata da PUBLicaÇÃo do doe N° 34.875 de 24/02/2022 - 
ProtocoLo 765031
onde lê-se: contratado: MESSiaS aNTÔNio PiMENTEl da SilVa
cPf: 571.140.992-15
Leia-se: contratada: MS SErViÇoS dE ProdUÇÕES dE EVENToS cUl-
TUraiS lTda
cNPJ: 07.074.000/0001-85

Protocolo: 767717

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 005/2022-seGUP/Pa
a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social comunica 
que realizará licitação na Modalidade PrEGÃo, para registro de Preços, na 
forma ElETrÔNica, do tipo MENor PrEÇo pelo critério de julgamento ME-
Nor PrEÇo Por iTEM, modo de disputa aBErTo.
oBJETo: registro de Preços para futura aquisição de Motores de centro 
Rabeta Diesel 350 HP, com vistas a “Fortalecer e Modernizar o Sistema 
Estadual de Segurança Pública e defesa Social (SiEdS) do Pará, de acordo 
com as condições e especificações técnicas constantes no Termo de Refe-
rência, anexo i do Edital.
daTa da aBErTUra: 17/03/2022.
HORA DA ABERTURA: 10:00 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras/pt-br (UaSG: 925801)
oBS: o presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br ou www.compraspara.pa.gov.br
Belém(Pa), 04 de março de 2022.
luciana cunha da Silva
Presidente cPl SEGUP

Protocolo: 767354

diÁria
.

Portaria Nº 322/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar visita técnica.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MUaNá E VilaS dE SÃo MiGUEl do PracUÚBa, PoNTa NE-
Gra E SÃo GErÔNiMo/Pa
PErÍodo: 06 a 13.03.2022
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QUaNTidadE dE diáriaS: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
SErVidor(ES): 3° SGT PM JoaQUiM dE MaToS BarrEira JÚNior, Mf: 
5795230/1
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 ½ (sete e meia)
SErVidor(ES): Mário raSSi coNcEiÇÃo aMoraS, Mf: 321993720
Maria criSTiNa foNSEca dE carValHo, Mf: 57207763
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 323/2022-saGa
OBJETIVO: para participar da “OPERAÇÃO CARNAVAL 2022”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BarcarENa E acará/Pa
PErÍodo: 26.02 à 01.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor(ES): loUrENÇo JoSÉ dE MaToS SaldaNHa, Mf: 5900352
doUGlaS MiraNda MEllo, Mf: 5462983
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 324/2022-saGa
OBJETIVO: para participar da “OPERAÇÃO CARNAVAL 2022”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BarcrENa E acará/Pa
PErÍodo: 26.02 à 01.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor(ES): cB PM WilliaM MarQUES dE caSTro, Mf: 57232347
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 325/2022-saGa
oBJETiVo: para apoio a casa Militar da Governadoria.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ViGia/Pa
PErÍodo: 16.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): cEl BM MarloN fraNcEZ BriTo, Mf:5619777-1
cEl PM aUdUSTo JoSÉ coElHo da SilVa BiTTENcoUrT, Mf: 5755549-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 326/2022-saGa
oBJETiVo: para apoio a casa Militar da Governadoria do Estado.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): alTaMira/Pa
PErÍodo: 19.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): MaUro corrEa SoUSa, Mf: 5272254
aTHUr cEZar aNaiSSi dE MoraES, Mf: 54196044
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 327/2022-saGa
oBJETiVo: para apoio a casa Militar da Governadoria do Estado.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): alTaMira/Pa
PErÍodo: 17 a 18.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS:  1½ (uma e meia)
SErVidor(ES): MaUro corrEa SoUSa, Mf: 5272254
aTHUr cEZar aNaiSSi dE MoraES, Mf: 54196044
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 328/2022-saGa
oBJETiVo: para apoio a casa Militar da Governadoria.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): alTaMira/Pa
PErÍodo: 17 a 19.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS:  03 (três) de alimentação e 02(dois) de pousada
SErVidor(ES): cEl BM MarloN fraNcEZ BriTo, Mf: 5619777-1
TEN cEl PM claÚdio PETillo dE alMEida, Mf: 5807840-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 329/2022-saGa
oBJETiVo: para apoio a casa Militar da Governadoria.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): cUrraliNHo E BaGrE/Pa
PErÍodo: 03 a 08.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 06 (seis) de alimentação e 07(sete) de pousada

SErVidor(ES): SGT PM MarcoS faBiaNo daMaScENo da SilVa SilVa, 
Mf: 5701414-1
cB PM iraNildo doS SaNToS NaSciMENTo, Mf: 4219372-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 330/2022-saGa
OBJETIVO: para participar da “OPERAÇÃO CARNAVAL”
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 25.02 a 03.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 ½ (seis e meia)
SErVidor(ES): Márcio EMÍdio PErEira caMÊlo, Mf: 5917284-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 331/2022-saGa
OBJETIVO: para participar da “OPERAÇÃO CARNAVAL”
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MoSQUEiro/Pa
PErÍodo: 25.02 a 02.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 06 (seis) de alimentação e 05 (cinco) de pousada
SErVidor(ES): cEl PM GEraldo MaGEla da SilVa falcÃo JÚNior 
Mf: 5773989-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 332/2022-saGa
oBJETiVo: a serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): NoVo rEParTiMENTo E adJacÊNciaS/Pa
PErÍodo: 02 a 10.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 ½ (oito e meia)
SErVidor(ES): alEXaNdrE coSTa dE SoUZa, Mf: 5891588
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 333/2022-saGa
OBJETIVO: para participar das ações do programa “SEGURANÇA POR 
Todo o Pará”
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): alTaMira/Pa
PErÍodo: 20 a 24.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 05 (cinco) de alimentação e 04 (quatro) de pousada
SErVidor(ES): TEN cEl PM MarcUS ViNiciUS dE caSTro alVES, Mf: 5808103-1
MaJ PM cElToN oTáVio coSTa dE JESUS, Mf: 5807859-1
cB PM fraNciSco riBEiro dE MENEZES JUNior, Mf: 57222022-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 334/2022-saGa
oBJETiVo: para apoio a casa Militar da Governadoria do Estado.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): alTaMira/Pa
PErÍodo: 18.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): lEoPoldo da rocHa BarBoSa, Mf: 5950597-1
EdUardo cESar corrEa raMoS, Mf: 54181015-3
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 335/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar transporte de insumos da PMPa e servidores da 
casa militar e SEcoM.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iTaiTUBa/Pa
PErÍodo: 16.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01 (uma) de alimentação
SErVidor(ES): cEl PM criSTiaNo JoÃo loUrEiro liMa, Mf: 5678382-1
TEN PM KlEBEr do carMo BarBoSa, Mf: 222.504-2a
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 336/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar transporte de autoridades.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BraGaNÇa/Pa
PErÍodo: 11.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01 (uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl BM PaUlo cESar VaZ JUNior, Mf: 5843502-1
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caP PM fraNciSco JoSE caSTro dE SoUZa, Mf: 5196604-1
SGT PM EdMilSoN MarTiNS da coSTa, Mf: 5575591-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 337/2022-saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): caPaNEMa/Pa
PErÍodo: 04 a 06.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor(ES): rafaEl HENriQUE Maia BorGES, Mf: 5931161-4
HEricK MaSSaKi NaKaMUra, Mf: 5958746-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 340/2022-saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): cUrraliNHo E BaGrE/Pa
PErÍodo: 03 a 08.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
SErVidor(ES): aNdErSoN MoraiS caSTro, Mf: 5946272-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 341/2022-saGa
OBJETIVO: Para realizar requalificação das ferramentas do SINESP CAD.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): TUcUrUi/Pa
PErÍodo: 28.02 a 02.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03 (três) de alimentação e 02 (duas) de pousada
SErVidor(ES): SGT PM fErNaNdo JoSÉ MoNTEiro MENEZES, Mf: 
5696011-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor(ES): JoÃo BEZErra falcÃo NETo, Mf: 5756162-5
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 342/2022-saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ToMÉ aÇU/Pa
PErÍodo: 14 a 21.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 08 (oito) de alimentação e 07 (sete) de pousada
SErVidor(ES): SGT PM arNaldo da coNcEiÇÃo BriTo JUNior, Mf: 
54195583-1
cB PM EdNEY PErEira dE SoUZa, Mf: 4219344-1
SUB TEN PM JoSÉ aUGUSTo doS SaNToS SalES, Mf: 5589134-1
cB PM dEarlY SilVa MacHado, Mf: 57222217
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 343/2022-saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BrEU BraNco/Pa
PErÍodo: 01 a 08.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 08 (oito) de alimentação e 07 (sete) de pousada
SErVidor(ES): 2° TEN PM EUValdo BEZErra raPoZo JÚNior, Mf: 5938228-1
SGT PM JoÃo dE JESUS dE SENa aNTUNES, Mf: 54194835
cB PM lUciaNa doS SaNToS QUadroS, Mf: 57221825-1
cB PM aNGlESoN doS SaNToS MacEdo, Mf: 57200280-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 344/2022-saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MocaJUBa/Pa
PErÍodo: 21 a 28.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 08 (oito) de alimentação e 07 (sete) de pousada
SErVidor(ES): cB PM WaSHiNGToN dE aViZ cHaVEZ, Mf: 57222254-1
Sd PM diEGo criSTHiaN SaNTa roSa riBEiro, Mf: 6039155-2
cB PM lUiS GUSTaVo do NaSciMENTo, Mf: 57222288-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 345/2022-saGa
OBJETIVO: Para realizar requalificação das ferramentas do SINESP CAD.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): aBaETETUBa/Pa
PErÍodo: 24 a 26.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor(ES): WalBEr fErNaNdo BaTiSTa SarMENTo, Mf: 59219902
JoÃo BEZErra falcÃo NETo, Mf: 5756162-5
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 346/2022-saGa
oBJETiVo: Para apoio a casa Militar.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MacaPa/aP
PErÍodo: 21 a 22.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02 (duas) de alimentação e 01 (uma) de pousada
SErVidor(ES): cEl BM MarloN fraNcEZ BriTo, Mf: 57222254-1
cEl PM aUGUSTo JoSÉ coElHo da SilVa BiTTENcoUrT, Mf: 5755549-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 347/2022-saGa
oBJETiVo: Para apoio a casa Militar.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iTaiTUBa/Pa
PErÍodo: 17 a 18.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02 (duas) de alimentação e 01 (uma) de pousada
SErVidor(ES): TEN cEl BM clEdSoN dE SoUSa oliVEira, Mf: 
54185292-1
MaJ BM ZilVaNdro PiNHEiro dE MacEdo, Mf: 571741091
cB BM JEffErSoN JoSE Garcia NEGrÃo, Mf: 57189247-1
cB PM aNdErSoN JoSÉ oliVEira liMa, Mf: 57232163-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 348/2022-saGa
OBJETIVO: para participar da “OPERAÇÃO CARNAVAL 2022”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): alTaMira/Pa
PErÍodo: 25.02 à 03.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 07 (sete) de alimentação e 06 (seis) de pousada
SErVidor(ES): MaJ PM GilMar MENdES caValcaNTE, Mf: 571983331
caP PM fraNciSco JoSE caSTro dE SoUZa, Mf: 5196604-1
SGT PM lUiZ carloS dE oliVEira alVES, Mf: 5374138-1
SGT BM cláUdio SfrENdrEcH JÚNior, Mf: 54185311-1
Sd PM NEYroN SoUSa doS SaNToS, Mf: 6401977-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 349/2022-saGa
oBJETiVo: para participar da “OPERAÇÃO CARNAVAL 2022”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNoPoliS/Pa
PErÍodo: 25 à 28.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03 ½ (três e meia)
SErVidor(ES): rafaEla doUrado GoUVÊa da coSTa, Mf: 5922904-3
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 767724

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo aditiVo ao acordo de cooPeraÇÃo Nº 02/2021
Termo aditivo: 1°.
data de assinatura: 23/02/2022.
Justificativa: Prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses.
Vigência: 24/02/2022 à 23/02/2023.
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa So-
cial, PrEfEiTUra MUNiciPal dE PorTEl, Policia MiliTar do ESTado 
do Pará e a Policia ciVil do ESTado do Pará.
assinaram:
UalaME fialHo MacHado - Secretário de Estado de Segurança Pública 
e defesa Social.
VicENTE dE PaUlo fErrEira oliVEira – Prefeito do Município de Portel.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – comandante Geral da Polícia 
Militar do Estado do Pará.
WalTEr rESENdE dE alMEida – delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 767666
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POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 049/2022 –  
ccc: NoMEar o MaJ QoSPM rG 37510 alEXaNdrE da SilVa corrÊa, 
como fiscal do contrato n° 015/2022-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA 
e a Empresa VETMaX ProdUToS aGroPEcUarioS EirEli; cujo objeto é 
aquisição de ferraduras e cravos para os equinos pertencentes à Polícia 
Militar do Pará; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 04 de 
Março de 2022, ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 
29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 767287
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 048/2022 –  
ccc: NoMEar a MaJ QoPM rG 31132 rUTE aNdrÉa dE SoUZa caMPoS 
em substituição ao MAJ QOPM PAULO UBIRATAN LOPES CASSEB, como fiscal 
do contrato 024/2020-dal/PMPa, celebrado entre a PMPa e a Empresa aM 
E M TraNSPorTE; MaNTEr a cB PM rG 36440 KEllY aNdrESa lEiTE 
SoUZa, como fiscal interino do contrato n.º 024/2020; registre-se, 
publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 4 de Março de 2022;ricardo do 
NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 29213; chefe do centro de 
compras e contratos da PMPa

Protocolo: 767618
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 042/2022 –  
ccc: NoMEar o 1º TEN QoaPM idENilSoN GaSPar dE carValHo, 
como fiscal do contrato 030/2021-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e 
a Empresa ParafrioS rEfriGEraÇÃo, referente ao grupo 3 de Marabá; 
NoMEar o cB PM rG 37368 GEaN BarroS da SilVa, como fiscal interino 
do contrato n.º 030/2021; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/
Pa, 02 de Março de 2022;ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl 
QoPM rG 29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa

Protocolo: 767638
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 043/2022 –  
ccc: NoMEar o 1º TEN QoaPM idENilSoN GaSPar dE carValHo, 
como fiscal do contrato 031/2021-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a 
Empresa TaM coMErcio dE PEÇaS E SErViÇoS dE rEfriGEraÇÃo lTda, 
referente ao grupo 7 de Marabá; NoMEar o cB PM rG 37368 GEaN BarroS 
da SilVa, como fiscal interino do contrato n.º 031/2021; registre-se, 
publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 02 de Março de 2022;ricardo do 
NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 29213; chefe do centro de 
compras e contratos da PMPa

Protocolo: 767646

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

6º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº. 005/2016-PMPa; 
EXErcÍcio: 2022; oBJETo: o presente Termo aditivo tem como ob-
jeto a prorrogação de prazo de vigência do contrato administrativo nº 
005/2016 – ccc/PMPa; sede do 24º BPM, no município de Belém/Pa, 
por mais 12 (doze) meses, pelo valor total de r$68.400,00 (sessenta e 
oito mil e quatrocentos reais); data da assinatura: 25/02/2022; Vigên-
cia: 01/03/2022 a 28/02/2023; a despesa com este contrato ocorrerá da 
seguinte forma: Programa: 1502 – Segurança Pública; Projeto/atividade: 
26/8259 – realização de Policiamento ostensivo;Elemento de despesa: 
33.90.36.15 – locação de imóvel; Plano interno: 1050008259c;fonte: 
0101 (recurso ordinário);locador:adoNiraN HENriQUE MESQUiTa;cPf: 
028.548.992-53;ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior–
cEl QoPM rG 18044;coMaNdaNTE GEral da PMPa.

Protocolo: 767606

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 005/2022/cPL/PMPa
Pae Nº 2022/ 143423
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994-0001-42, e os contratados:

PoLo itaitUBa

disciPLiNa doceNte cPF VaLor 
totaL

dirEiToS HUMaNoS alESSaNdra alEXaNdrE PoNTES 
fErrEira 017.569.053-71 r$ 1.540,00

corrESPoNdÊNcia Poli-
cial MiliTar

alEXaNdrE TENÓrio do NaS-
ciMENTo 686.309.302-25 r$ 1.800,00

aTENdiMENTo PrÉ-HoS-
PiTalar aNdrÉ HENriQUE da SilVa 010.510.202-47 r$ 3.600,00

dirEiTo PENal MiliTar arlEiSoN GlaUBEr PiNHEiro 
SoUSa 514.070.782-91 r$ 3.000,00

dirEiTo PENal E ProcES-
SUal aPlicado ao SErViÇo 

Policial MiliTar

arlEiSoN GlaUBEr PiNHEiro 
SoUSa 514.070.782-91 r$ 3.120,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo 
GEral GENilSoN dUarTE dE SoUZa 519.832.902-97 r$ 7.000,00

GErENciaMENTo dE 
criSES E TÉcNicaS dE 

NEGociaÇÃo
GEorGE lUiZ dE aBrEU 640.105.462-04 r$ 2.100,00

dEfESa PESSoal Policial HEdWElliNGToN dE oliVEira 
crUZ 839.361.142-34 r$ 6.000,00

iNTrodUÇÃo À aUTo-
ProTEÇÃo 

JaiSoN VaScoNcEloS doS 
SaNToS 714.352.552-91 r$ 1.800,00

dirEiTo coNSTiTUcioNal JESSiENE PErEira dE SoUZa 025.187.762-06 r$ 1.800,00
ESTáGio SUPErViSio-

Nado JoSÉ SilVa MacHado 568.265.082-49 r$ 4.000,00

TrEiNaMENTo fiSico 
MiliTar JoSEliNo PErEira ViaNa 832.970.902-78 r$ 7.800,00

ESTáGio SUPErViSioNado 
(MoNiToria) lUiZ faBiaNo PErEira SardiNHa 654.823.442-15 r$ 3.000,00

iNSTrUÇÃo Policial 
MiliTar BáSica MiGUEl aQUiNo dE SoUSa 729.371.142.53 r$ 6.020,00

iNTrodUÇÃo ao dE arMa 
dE foGo PaUlo SErGio da SilVa 472.635.202-49 r$ 3.500,00

lEGiSlaÇÃo BáSica 
iNSTiTUcioNal WallacE PaiNiU dE SoUZa 021.397.572-62 r$ 4.200,00

cHEfia E lidEraNÇa WaNdErSoN dE JESUS alBaNo 020.073.252-84 r$ 1.500,00
ToTal r$ 61.780,00

Valor ToTal coM PaTroNal r$ 74.136,00

do oBJETo: contratação de docentes para ministrarem aulas no cUrSo 
dE forMaÇÃo dE PraÇaS - cfP 2022 (Polo itaituba).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25 c/c 
com o art. 13, inciso Vi da lei 8.666/93, considerando a natureza singular 
dos serviços que serão prestados.
Valor ESTiMado: r$ 74.136,00 (Setenta e quatro mil e cento e trinta e seis reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 - Segurança Pública; ação 
26/8833 – formação inicial de agentes de Segurança Pública; Natureza 
da despesa: 3.3.90.36.00 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa físi-
ca/ 3.3.90.47.00 - obrigações Tributárias e contributivas; Plano interno: 
1050008833c; fonte do recurso: 0101 (recurso Próprio).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE-GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 04 de março de 2022
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 767418

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Processo Pae Nº 2022/ 143423
O Comandante-Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de 
licitação nº 005/2022/cPl/PMPa visando à contratação de docentes para minis-
trarem aulas no cUrSo dE forMaÇÃo dE PraÇaS - cfP 2022 (Polo itaituba).
Valor: r$ 74.136,00 (Setenta e quatro mil e cento e trinta e seis reais).
Belém - Pa, 04 de março de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 767421

.

.

aPostiLaMeNto
.

seGUNdo aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 016/2020-
CCC; Pelo presente fica apostilado o reajuste de valor do Contrato Admi-
nistrativo nº 016/2020-ccc, celebrado entra a PMPa e a empresa UNidaS 
VEÍcUloS ESPEciaS S.a., cujo objeto é a contratação de empresa espe-
cializada na locação de veículos caraterizados para a PMPa, referente ao 
Processo de licitação 2020/82815., tendo como base o Índice Nacional de 
Preços ao consumidor referente a data base da proposta (MarÇo/2021) o 
valor do reajuste será de r$ 4.982.417,50 (quatro milhões, novecentos e 
oitenta e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos), 
alterando o valor global de r$ 113.400.000,00 (cento e treze milhões e 
quatrocentos mil reais), para o valor global de r$ 118.382.417,50 (cento 
e dezoito milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e dezessete 
reais e cinquenta centavos). conforme dotação orçamentária: Programa: 
1502- Policiamento ostensivo; ação: (projeto/atividade):26/8259; Natu-
reza da despesa: 3.3.90.33.03: Passagens e despesas com locomoção/
locação de Meios de Transporte; Plano interno: 1050008259c; fonte do 
recurso: 0101 (recursos ordinários);
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ViatUras PreÇo 
iNiciaL

 PreÇo 
reaJUstado UNd

Viatura sem cela PicK UP (500 un) r$ 3.580,00 r$ 3.828,36
Viatura com cela PicK UP tipo 2 (500 un) r$ 3.300,00 r$ 3.528,93

Viatura com cela SUV tipo 1 (170un) r$ 2.000,00  r$ 2.138,75

fonte Valor consulting–iBGE;iNPc de março de 2021;Belém/Pa, 04 de 
Março de 2022;JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior–cEl QoPM;co-
mandante Geral da PMPa.

Protocolo: 767572
..

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
PorTaria nº 271/2022-dGa-SUP fUNdoS; Suprido MaUro cESar dE 
araÚJo PraTa, TEN cEl PM, Mf 5674794/1, do efetivo do (a) cME/SEdE; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 2.000,00; Elemento de despesa: 33.90.39 –SErViÇo 
dE TErcEiroS PESSoa JUrÍdica; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 272/2022-dGa-sUP FUNdos;  
Suprido BrUNo aNToNio ViVacQUa alMEida, MaJ PM, Mf 58078321, do 
efetivo do (a) cME/SEdE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2.000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.39 –SErViÇo dE TErcEiroS PESSoa JUrÍdica; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 273/2022-dGa-sUP FUNdos;  
Suprido doUGlaS liMa doS SaNToS, MaJ PM, Mf 571983251, do efetivo do 
(a) cME/SEdE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de 
contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2.000,00; Elemento de despesa: 33.90.39 – 
SErViÇo dE TErcEiroS PESSoa JUrÍdica; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 274/2022-dGa-sUP FUNdos;  
Suprido daNilo rEYMÃo MorEira, caP PM, Mf 5911377/1, do efetivo do (a) 
lad/cMS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 1.080,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo 
dE MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro);ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 767607
.

diÁria
.

Portaria Nº 913/22/di/dF –
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (1ªQUINZ-FEVEREIRO/
22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Ma-
rituba-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 29/01 a 13/02/2022; Quantidade 
de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM João 
carlos almeida rosa; cPf: 221.714.602-53; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM Jed-
son carvalho Silva; cPf: 487.124.772-49; Valor: r$ 2.611,20. cB PM renan 
Silva de Melo; cPf: 948.065.512-87; Valor: r$ 2.571,60. cB PM anderson de 
Mendonça cordovil; cPf: 794.382.962-04; Valor: r$ 2.571,60. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 914/22/di/dF –
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (1ªQUINZ-FEVEREIRO/
22-BPrV – oP. lEi SEca); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Marituba-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 29/01 a 
13/02/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; 
Servidores: SGT PM José domingos Pimenta Viana; cPf: 468.409.072-
87; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM carlos Williams rendeiro lima; cPf: 
685.750.762-72; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Thiago Miranda Marinho; 
cPf: 852.422.922-53; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Bruno dias Goes; cPf: 
015.581.442-77; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Hury augusto cruz Maciel; 
cPf: 016.574.032-97; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 915/22/di/dF –
Objetivo: Supervisão De Policiamento e Fiscalização de Trânsito (2ªQUIN-
Z-fEVErEiro/22-BPrV/ Supervisão ii); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Goinaésia do Pa-
rá-Pa; Período: 13 a 28/02/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimen-
tação e 15 de pousada; Servidores: MaJ PM diego lima Brasil; cPf: 
939.807.952-68; Valor: r$ 4.747,80. TEN PM diogo costa dos Santos; 
cPf: 919.059.312-04; Valor: r$ 4.233,30. SGT PM dayse ferreira dias; 
cPf: 900.093.712-49; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM david de Paiva car-
los Junior; cPf: 825.635.782-72; Valor: r$ 3.956,40. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 916/22/di/dF –
Objetivo: Supervisão De Policiamento e Fiscalização de Trânsito (2ªQUIN-
Z-fEVErEiro/22-BPrV/ Supervisão i); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Salinópolis-Pa; 
Período: 13 a 28/02/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: MaJ PM armando Jofre Souza de lima; cPf: 
712.064.692-34; Valor: r$ 4.747,80. SGT PM leandro de Souza rocha; 
cPf: 804.303.842-20; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM rafael fernandes 
caxias; cPf: 799.007.982-87; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Jurandir Pereira 
da Silva Neto; cPf: 779.708.612-53; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 917/22/di/dF –
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (2ªQUINZ-FEVEREIRO/
22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: ourém-Pa; Período: 13 a 28/02/2022; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM daniel Ulis-
ses de Souza Barbosa; cPf: 581.074.102-97; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM 
Jossimar cabral Sampaio; cPf: 634.861.722-04; Valor: r$ 3.956,40. cB PM 
adercio lima rabelo; cPf: 001.251.292-38; Valor: r$ 3.798,00. cB PM aér-
cio lima rabelo; cPf: 001.251.172-21; Valor: r$ 3.798,00. cB PM adriano 
roger da costa de Souza; cPf: 823.982.832-91; Valor: r$ 3.798,00. cB PM 
rafael de Souza Miranda; cPf: 935.545.402-34; Valor: r$ 3.798,00. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 918/22/di/dF –
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (2ªQUINZ-FEVEREIRO/
22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: aurora do Pará-Pa; Período: 13 a 28/02/2022; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGT PM alcides Gonçalves de lima; cPf: 480.101.032-68; Valor: r$ 
3.956,40. SGT PM celso cardoso de Sousa; cPf: 575.356.712-68; Va-
lor: r$ 3.956,40. SGT PM luíz costa Santos Junior; cPf: 805.646.742-
49; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Marcos Bruno Muniz de Sousa; cPf: 
732.262.382-72; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Elan rosário de Melo; cPf: 
841.934.842-20; Valor: r$ 3.798,00. Sd PM Marcos Vinicius Pereira car-
doso; cPf: 018.183.282-83; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 919/22/di/dF –
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (2ªQUINZ-FEVEREIRO/
22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 13 a 28/02/2022; Quan-
tidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT 
PM Elias Pinheiro Barbosa; cPf: 367.699.752-20; Valor: r$ 3.956,40. 
SGT PM Yasmin rocha do Nascimento; cPf: 935.396.302-87; Valor: r$ 
3.956,40. SGT PM Wellington de oliveira E Silva; cPf: 751.112.502-63; 
Valor: r$ 3.956,40. SGT PM luiz Henrique Gonzaga da costa Santos; cPf: 
836.600.622-00; Valor: r$ 3.956,40. cB PM carlos felipe Bahia Maga-
lhães; cPf: 010.425.532-38; Valor: r$ 3.798,00. Sd PM Eliase da Silva 
Barbosa; cPf: 018.985.802-86; 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 927/22/di/dF –
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (2ªQUINZ-FEVEREI-
ro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Marituba-Pa; destino: conceição do araguaia-Pa; Período: 13 a 
28/02/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousa-
da; Servidores: SGT PM Elizeu Monteiro Marques; cPf: 458.298.532-72; 
Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Michel Souza da Silva; cPf: 522.779.762-
53; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Geraldo Vitor Barbalho ferreira; cPf: 
645.513.692-68; Valor: r$ 3.956,40. cB PM cleyton Batista lopes; cPf: 
699.030.692-00; Valor: r$ 3.798,00. cB PM João Paulo Brito favacho; 
cPf: 736.205.052-68; Valor: r$ 3.798,00. cB PM William de Sousa Brito; 
cPf: 838.413.262-34; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 928/22/di/dF –
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (2ªQUINZ-FEVEREIRO/
22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Ma-
rituba-Pa; destino: Parauapebas-Pa; Período: 13 a 28/02/2022; Quantidade 
de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM 
Marcelo chucre; cPf: 005.077.656-80; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM carlos 
augusto Teixeira Moura; cPf: 564.247.872-91; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM 
amilton de Sena Barreto; cPf: 486.364.952-53; Valor: r$ 3.956,40. SGT 
PM Edvan ribeiro Gomes; cPf: 781.305.492-04; Valor: r$ 3.956,40. SGT 
PM Howard ross Teixeira; cPf: 449.647.142-68; Valor: r$ 3.956,40. cB PM 
Everton Carlos Naiff Botelho; CPF: 746.845.742-53; Valor: R$ 3.798,00. OR-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 929/22/di/dF –
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (2ªQUINZ-FEVEREIRO/
22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: cametá-Pa; Período: 13 a 28/02/2022; Quantida-
de de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM 
João Max Souza da Silva; cPf: 331.229.702-87; Valor: r$ 3.956,40. SGT 
PM Marineide Trindade da Silva carvalho; cPf: 761.057.332-91 Valor: 
r$ 3.956,40. SGT PM amilton Brito coêlho; cPf: 672.094.752-49; Valor: 
r$ 3.956,40. cB PM clebyson John Borges Pinheiro; cPf: 961.448.312-
15; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Murilo alberto dos Santos lira; cPf: 
516.971.902-78; Valor: r$ 3.798,00. Sd PM danilo Max Moraes da Silva; 
cPf: 016.993.782-82; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 930/22/di/dF –
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (2ªQUINZ-FEVEREIRO/
22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 13 a 28/02/2022; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM arthur Sou-
za de castro; cPf: 006.360.522-81; Valor: r$ 3.956,40. cB PM fábio Junho 
Pereira Barros; cPf: 718.494.592-15; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Jack luis 
frança ramos; cPf: 918.102.992-68; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Thiago de 
araújo dantas; cPf: 935.068.482-91; Valor: r$ 3.798,00. cB PM ronnyel 
de Sousa Matos; cPf: 014.078.453-57; Valor: r$ 3.798,00. cB PM ronny 
Ewerton Santos da Silva; cPf: 922.276.942-20; Valor: r$ 3.798,00. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 931/22/di/dF –
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (2ªQUINZ-FEVEREIRO/
22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Maritu-
ba-Pa; destino: ourilândia do Norte-Pa; Período: 13 a 28/02/2022; Quantidade 
de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Teodoro 
Junior Silva de Souza; cPf: 577.864.292-04; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Silvio 
reis da Silva; cPf: 642.542.752-34; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM carlos andré 
fonseca da cunha; cPf: 577.520.872-20; Valor: r$ 3.956,40. cB PM leiliane da 
costa Silva; cPf: 950.994.502-10; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Wellington Perei-
ra Barros; cPf: 823.897.052-00; 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 932/22/di/dF –
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (2ªQUINZ-FEVEREIRO/
22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Ma-
rituba-Pa; destino: castanhal-Pa; Período: 13 a 28/02/2022; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Edmilson da 
Silva Sousa; cPf: 592.561.172-15; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM indiodilson 
andré de Jesus Melo; cPf: 634.070.602-97; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM José 
luis da Silva; cPf: 571.784.612-68; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM Emanuel de 
Souza cabral Júnior; cPf: 449.038.042-91; Valor: r$ 2.611,20. cB PM rosi-
leno Pantoja da Silva; cPf: 679.369.202-00; Valor: r$ 2.571,60. cB PM Tony 
Jefferson Rodrigues Da Costa; CPF: 708.517.432-34; Valor: R$ 2.571,60. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 933/22/di/dF –
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (2ªQUINZ-FEVEREI-
ro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Marituba-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 13 a 28/02/2022; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servido-
res: SGT PM raimundo Nonato oliveira da Silva; cPf: 397.039.752-91; 
Valor: r$ 2.611,20. SGT PM carlos alexandre Teles dos Santos; cPf: 
489.461.412-04; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM isaias ferreira de olivei-
ra; cPf: 587.532.902-59; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM alvaro rubson de 
lima Braga; cPf: 428.977.772-49; Valor: r$ 2.611,20. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 934/22/di/dF –
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (2ªQUINZ-FEVEREI-
ro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Marituba-Pa; destino: Santo antônio do Tauá-Pa; Período: 13 
a 28/02/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pou-
sada; Servidores: SGT PM Jucelino Silva Torres; cPf: 440.776.022-20; 
Valor: r$ 2.611,20. SGT PM Emanoel Nasareno Santana da Silva; cPf: 
516.513.942-53; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM Pedro Paulo Santos da luz; 
cPf: 953.448.372-91; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM Silvio Jarbas Martins 
Barradas; cPf: 488.849.442-87; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM Wilson da 
fonsêca Barros; cPf: 680.883.022-34; Valor: r$ 2.611,20. cB PM ander-
son alexandre da Silva; cPf: 730.508.222-87; Valor: r$ 2.571,60. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 935/22/di/dF –
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (2ªQUINZ-FEVEREIRO/
22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 13 a 28/02/2022; Quan-
tidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SUB 
TEN PM denis augusto da cruz fontes; cPf: 297.346.572-91; Valor: r$ 
3.956,40. SGT PM Emerson luiz Nazaré da Gama; cPf: 379.643.722-20; 
Valor: r$ 3.956,40. SGT PM carlos Sidney Souza; cPf: 283.342.642-
91; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM cristian Pantoja de loureiro; cPf: 
608.517.322-91; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Marcelo Matias de Jesus; 
cPf: 775.684.272-34; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Glauber João Marques 
de freitas; cPf: 897.230.662-20; 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 936/22/di/dF –
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (2ªQUINZ-FEVEREIRO/
22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: igarapé-Miri-Pa; Período: 13 a 28/02/2022; Quan-
tidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT 
PM Edvaldo Silva de andrade; cPf: 368.690.312-15; Valor: r$ 3.956,40. 
SGT PM Manoel do Socorro Barbosa dos Santos; cPf: 283.343.452-
91; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Paulo cesar rodrigues da Silva; cPf: 
646.672.192-20; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM adilson José dos Santos; 
cPf: 627.577.414-20; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Hilton chaves Martins; 
cPf: 004.554.632-04; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Elias dhonys araujo de 
Moraes; cPf: 009.872.952-76; 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 937/22/di/dF –
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (2ªQUINZ-FEVEREIRO/
22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Mari-
tuba-Pa; destino: Moju-Pa; Período: 13 a 28/02/2022; Quantidade de diárias: 
15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Klébson Modesto car-
valho; cPf: 304.414.042-00; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM José Joaquim cordeiro 
oliveira; cPf: 264.450.772-34; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Marcelo de Moraes 
ferreira; cPf: 616.675.012-91; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Jorge luiz de Souza 
cuimar; cPf: 468.206.042-20; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM francisco Paren-
te Pinto filho; cPf: 676.426.242-04; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Waldeci alves 
de Sousa; cPf: 818.742.192-49; 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 938/22/di/dF –
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (2ªQUINZ-FEVEREIRO/
22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Tailândia-Pa; Período: 13 a 28/02/2022; Quantida-
de de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM 
Jorge Macedo da Silva; cPf: 379.941.662-53; Valor: r$ 3.956,40. SGT 
PM Eliezer dos Santos anselmo Junior; cPf: 611.202.602-30; Valor: r$ 
3.956,40. SGT PM Manoel José Moraes Pontes; cPf: 391.479.672-34; Va-
lor: r$ 3.956,40. cB PM daniel felipe Portal lopes; cPf: 017.639.752-31; 
Valor: r$ 3.798,00. cB PM roberto Soares lobo Junior; cPf: 984.234.362-
68; Valor: r$ 3.798,00. cB PM fernando rodrigues Gonçalves; cPf: 
947.822.882-04; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 939/22/di/dF –
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (2ªQUINZ-FEVEREIRO/
22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Goianésia do Pará-Pa; Período: 13 a 28/02/2022; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGT PM carlos augusto Barros amoras; cPf: 452.424.532-49; Valor: r$ 
3.956,40. SGT PM Joaquim alves de oliveira Neto; cPf: 602.278.502-
20; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Bruno Pinheiro dos Santos; cPf: 
841.182.102-15; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM ronald Tavares Pantoja; 
cPf: 787.246.002-53; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Josué Soares Torres da 
Silva Júnior; cPf: 914.479.172-00; Valor: r$ 3.956,40. cB Helder Valdelir 
de oliveira Santos; cPf: 630.404.762-20; Valor: r$ 3.798,00. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 940/22/di/dF –
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (2ªQUINZ-FEVEREIRO/
22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Tomé-açu-Pa; Período: 13 a 28/02/2022; Quantida-
de de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Edi-
van charles Barros dias; cPf: 617.325.912-53; Valor: r$ 3.956,40. SGT 
PM cleberson Miranda cardoso; cPf: 792.599.442-87; Valor: r$ 3.956,40. 
SGT PM Madson douglas de Brito oliveira; cPf: 835.452.712-34; Valor: r$ 
3.956,40. cB PM leandro de Sousa Santos; cPf: 857.253.232-34; Valor: 
r$ 3.798,00. cB PM david Bruno Pereira dos Santos; cPf: 934.965.082-
72; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Waldemar franco de castro Junior; cPf: 
789.133.302-53; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 941/22/di/dF –
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (2ªQUINZ-FEVEREIRO/
22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Maritu-
ba-Pa; destino: altamira-Pa; Período: 13 a 28/02/2022; Quantidade de diárias: 
15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Silvio fernando ferraz 
dos Santos; cPf: 354.063.802-49; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM amilson ferrei-
ra lobato; cPf: 396.594.702-82; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Márcio augusto 
araújo dos Santos; cPf: 410.284.492-91; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Paulo 
césar Serra Necy; cPf: 629.073.282-04; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM ander-
son Soeiro da Silva; cPf: 762.104.482-91; Valor: r$ 3.956,40. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 942/22/di/dF –
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (2ªQUINZ-FEVEREIRO/
22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Ma-
rituba-Pa; destino: Santarém-Pa; Período: 13 a 28/02/2022; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM José Maria 
Moraes da Silva Júnior; cPf: 333.876.562-20; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM 
aurélio Silva arias; cPf: 471.283.052-20; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Jorge 
luiz rodrigues Vasconcelos; cPf: 264.727.912-87; Valor: r$ 3.956,40. SGT 
PM José Maria Pantoja Pena; cPf: 428.213.552-20; Valor: r$ 3.956,40. cB 
PM Josué Miranda amaral dias; cPf: 000.955.872-17; Valor: r$ 3.798,00. Sd 
PM Josué da costa alves; cPf: 926.997.662-91; Valor: r$ 3.798,00. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 943/22/di/dF –
Objetivo: Supervisão De Policiamento e Fiscalização de Trânsito (2ªQUINZ-FE-
VErEiro/22-BPrV/ SUPErViSÃo iii); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marituba-Pa; destino: conceição do araguaia-Pa; Período: 
13 a 28/02/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; 
Servidores: caP PM Elson Sousa rodrigues; cPf: 898.575.262-68; Valor: r$ 
4.352,10. SGT PM reginaldo Moreira Júnior; cPf: 802.183.692-04; Valor: r$ 
3.956,40. SGT PM robson de Sousa Barbosa; cPf: 818.276.872-15; Valor: r$ 
3.956,40. Sd PM Marcelo Santos da luz filho; cPf: 019.584.352-52; Valor: r$ 
3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 944/22/di/dF –
Objetivo: Supervisão De Policiamento e Fiscalização de Trânsito (2ªQUIN-
Z-fEVErEiro/22-BPrV – oP. lEi SEca); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Pe-
ríodo: 13 a 28/02/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 
de pousada; Servidores: SGT PM andré levy da Silva; cPf: 496.275.112-
34; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM igor de oliveira Nery da costa; cPf: 
530.024.232-20; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Marcus Vinícius Nunes da 
cunha; cPf: 608.950.122-00; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Thércio Júnior 
Pinheiro de lima; cPf: 862.232.912-72; Valor: r$ 3.798,00. cB PM José 
augusto ferreira Maues; cPf: 793.040.522-20; Valor: r$ 3.798,00. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 767674
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Portaria Nº 945/22/di/dF –
objetivo: reforço de Policiamento (oP. carNaVal SEGUro 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis.-Pa; Período: 25/02 a 02/03/2022; Quantidade de diárias: 05 
de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM fábio da Silva Nes-
tor; cPf: 632.527.162-91; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 946/22/di/dF –
objetivo: reforço de Policiamento (oP. carNaVal SEGUro 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino:-
São Miguel-Pa; Período: 25/02 a 02/03/2022; Quantidade de diárias: 05 
de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM . rodolfo José Pe-
reira amancio; cPf: 257.904.042-00; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 767681
Portaria Nº 965/22/di/dF –
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Santarém-Pa; destino: altamira-Pa; Período: 23/02 a 
09/03/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 14 de pousada; 
Servidores: SGT PM Hermenegildo agustinho Silva; cPf: 570.194.952-49; 
Valor: r$ 3.824,52. SGT PM Maurileno raimundo oliveira Tavares; cPf: 
439.541.202-59; Valor: r$ 3.824,52. SGT PM Tarcisio agnaldo ferreira Silva; 
cPf: 708.513.792-49; Valor: r$ 3.824,52. SGT PM Washington Marcello coe-
lho Santiago; cPf: 608.350.102-44; Valor: r$ 3.824,52. SGT PM Ellison Bru-
no de aguiar Pinto; cPf: 800.621.132-91; Valor: r$ 3.824,52. cB PM Hen-
rique Gerderson de Matos riker; cPf: 842.721.802-82; Valor: r$ 3.671,40. 
cB PM William Wamberg Siqueira; cPf: 008.505.682-00; Valor: r$ 3.671,40. 
cB PM adaildo Sousa de lima; cPf: 864.202.082-20; Valor: r$ 3.671,40. or-
denador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 767719

t.
.

torNar seM eFeito
.

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 
34.880 de 04/03/2022, referente as diárias, Portaria nº 920/22-
dF, que gerou o protocolo de publicação: 717505.

Protocolo: 767691
torNar seM eFeito o 1º terMo aditiVo ao coNtrato adiMi-
NistratiVo Nº 016/2020,  
Protocolo: 709889, publicado no d.o.E nº 34.713 de 28/09/2021. Belém/
Pa, 04 de Março de 2022; JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl 
QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 767561

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°025/2022-GaB sUBdiretor/sup. Fundos.
o diretor em exercício do fundo de assistência Social da PMPa, no exercí-
cio de suas atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o militar estadual MarcoS BarroSo lEal, SGT PM rG 
34685, cPf 913.397.742-91, Mf 571994981, cHEfE da T.i. do faSPM, 
para atender as necessidades de instalações de equipamentos de rede na 
sede do faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 
(Quatro Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional pro-
gramática: 08.122.1297.8338.0000; r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais) na 
339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 04 de Março de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Márcio cUNHa GoMES – TEN cEl QoPM
diretor em exercício do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 767269

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 031/2022/Gab. diretor/FasPM –  
Objetivo: A fim de inteira-se acerca de um projeto de auxílio financeiro à 
associados que se encontram em vulnerabilidade financeira. FUNDAMENTO 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: fortaleza-
cE; Período: nos dias 09 a 11 de Março de 2022; Quantidade de diárias: 03 
diárias de alimentação e 3 diárias de pousada na Categoria “C”; Servidores: 
cEl PM rG 18338 MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo; cPf: 393.026.602-49, no 
Valor: r$ 1.498,14; caP PM rG 9778 roNaldo MoNTEiro dE liMa; cPf: 
124.398.862-20, no Valor: r$ 1.339,92. ordENador em exercício: Márcio 
cUNHa GoMES; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS 
aPÓS a daTa dE rEcEBiMENTo do Valor.

Protocolo: 767321

..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará rETifica os 
registros constantes na caTEGoria da PUBlicaÇÃo referente ao Processo 
licitatório na forma Pregão Eletrônico n° 001/2022 – SrP – cBMPa, publicado 
no d.o.E. n° 34.880, em 04/03/2022, protocolo n° 766907, abaixo descrito:
onde se lê:
[…] adMiSSÃo dE SErVidor
Leia-se:
[…] aViSo dE liciTaÇÃo
Belém – Pa, 04 de Março de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 767295
.

diÁria
.

Portaria Nº 047/diÁria/cedec de 21 de FeVereiro de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto Estadual de n° 2.539, 
de 20 de maio de 1994 e PorTaria n° 015 de 10 de Janeiro de 2022 – cBMPa, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: cB QBM EldEr MaNoEl SoarES foN-
SEca e cB QBM arlESoN NaZarENo loBaTo MoraES, 01 (uma) diária 
de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 253,20 (dU-
ZENToS E ciNQUENTa E TrÊS rEaiS E ViNTE cENTaVoS), por terem se-
guido viagem de Barcarena-Pa para o município do acará-Pa, na região de 
integração do Tocantins e com diárias do grupo B, no dia 03 de Janeiro de 
2022, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2° - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 767353
Portaria Nº 046/diÁria/cedec de 21 de FeVereiro de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto Estadual de n° 2.539, 
de 20 de maio de 1994 e PorTaria n° 015 de 10 de Janeiro de 2022 – cBMPa, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: SGT QBM fraNciSco JÚNior PiNHEiro 
lÚcio e SGT QBM JardSoN araÚJo da SilVa, 01 (uma) diária de 
alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 263,76 (dUZENToS 
E SESSENTa E TrÊS rEaiS E SETENTa E SEiS cENTaVoS), por terem 
seguido viagem de itaituba-Pa para o município de Jacareacanga-Pa, na 
região de integração do Tapajós e com diárias do grupo B, no dia 01 de 
novembro de 2021, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2° - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 767352
Portaria Nº 049/diÁria/cedec de 21 de FeVereiro de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto Estadual de n° 2.539, 
de 20 de maio de 1994 e PorTaria n° 015 de 10 de Janeiro de 2022 – cBMPa, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder ao militar: SGT QBM fErNaNdo oliVEira dE SoUSa, 
02 (duas) diárias de alimentação e 01 (uma) diária de Pousada, perfazendo 
um valor total de r$ 395,64 (TrEZENToS E NoVENTa E ciNco rEaiS E 
SESSENTa E QUaTro cENTaVoS), por ter seguido viagem de redenção-Pa 
para o município de Marabá-Pa, na região de integração de carajás e com 
diárias do grupo B, no período de 02 a 03 de fevereiro de 2022, a serviço 
da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2° - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 767412
Portaria Nº 048/diÁria/cedec de 21 de FeVereiro de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto Estadual de n° 2.539, 
de 20 de maio de 1994 e PorTaria n° 015 de 10 de Janeiro de 2022 – cBMPa, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder ao militar: MaJ QoBM BrUNo PiNTo frEiTaS, 04 (quatro) 
diárias de alimentação e 03 (três) diárias de Pousada, perfazendo um valor total 
de r$ 1.107,82 (UM Mil, cENTo E SETE rEaiS oiTENTa E doiS cENTaVoS), 
por ter seguido viagem de Belém-Pa para o município de Marabá-Pa, na região 
de integração de carajás e com diárias do grupo B, no período de 27 a 30 de 
Janeiro de 2022, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2° - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 767410
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Portaria Nº 056/diÁria/cedec de 04 de MarÇo de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto Estadual de n° 2.539, 
de 20 de maio de 1994 e PorTaria n° 015 de 10 de Janeiro de 2022 – cBMPa, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: caP QoBM MarcElo PiNHEiro doS 
SaNToS E cB QBM iSMaEl JUNio PaNToJa da SilVa, 04 (quatro) diárias 
de alimentação e 03 (três) diárias de pousada, perfazendo um valor total 
de r$ 1.901,69 (UM Mil, NoVEcENToS E UM rEaiS E SESSENTa E NoVE 
cENTaVoS), por terem seguido viagem de Belém-Pa para o município de 
Marabá-Pa, na região de integração de carajás e com diárias do grupo B, 
no período de 21 a 24 de fevereiro de 2022, a serviço da coordenadoria 
Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 767518
Portaria Nº 053/diÁria/cedec de 03 de MarÇo de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022, resolve:
art. 1º – conceder aos militares: SUB TEN QBM alcir MarTiNS dE 
aNdradE E Sd QBM ricK PErEira doS rEiS, 04 (quatro) diárias de 
alimentação e 03 (três) diárias de Pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 1.809,36 (UM Mil, oiTocENToS E NoVE rEaiS E TriNTa 
E SEiS cENTaVoS), por terem seguido viagem de Santarém-Pa para o 
município de Juruti-Pa, na região de integração do Baixo amazonas e com 
diárias do grupo B, no período de 08 a 11 de fevereiro de 2022, a serviço 
da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2° - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 767495
Portaria Nº. 054/diÁria/cedec, de 03 de MarÇo de 2022.
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022.
rESolVE:
art. 1º – conceder aos militares: cB QBM roBErTo BarBoSa da SilVa e 
cB QBM aMaNda NÉ oliVEira caSTro, 05 (cinco) diárias de alimentação 
e 04 (quatro) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$ 2.278,80 (doiS Mil, dUZENToS E SETENTa E oiTo rEaiS E oiTENTa 
cENTaVoS), por terem seguido viagem de altamira-Pa para o município de 
Porto de Moz-Pa, na região de integração do Xingu e com diárias do grupo 
B, no período de 13 a 17 de fevereiro de 2022, a serviço da coordenadoria 
Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 767496
Portaria Nº 055/diÁria/cedec de 03 de MarÇo de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: SGT QBM JoaB BarBoSa PoNTES e 
SGT QBM aNaNiaS liMa rEBoUÇaS 03 (três) diárias de alimentação e 
02 (duais) diárias de Pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 
1.318,80 (UM Mil TrEZENToS E dEZoiTo rEaiS E oiTENTa cENTaVoS), 
por terem seguido viagem de Marabá/Pa para o município de São Geraldo 
do araguaia/Pa, na região de integração de carajás com diárias do grupo 
B, no período de 26 a 28 de janeiro de 2022, a serviço da coordenadoria 
Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 767499
Portaria Nº 050/diÁria/cedec de 21 de FeVereiro de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: TEN QoBM rafaEl MoTa riBEiro, SUB 
TEN QBM JoEl dE JESUS SilVa E Sd QBM BrUNo faUSTiNo da SilVa, 04 
(duas) diárias de alimentação e 03 (três) diárias de Pousada para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 2.797,13 (doiS Mil, SETEcENToS E No-
VENTa E SETE rEaiS E TrEZE cENTaVoS), por terem seguido viagem de 
redenção-Pa para o município de Marabá-Pa, na região de integração de 
carajás e com diárias do grupo B, no período de 31 de janeiro a 03 de 
fevereiro de 2022, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 767453

Portaria Nº 052/diÁria/cedec de 03 de MarÇo de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022, resolve:
art. 1º – conceder aos militares: SGT QBM JoSÉ SaNToS e SGT QBM 
JoaB BarBoSa PoNTES, 02 (duas) diárias de alimentação para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 527,52 (QUiNHENToS E ViNTE E SETE 
rEaiS E ciNQUENTa E doiS cENTaVoS), por terem seguido viagem de 
Marabá/Pa para o município de Nova ipixuna/Pa, na região de integração 
lago Tucuruí, com diárias do grupo B, nos dias 24 e 25 de janeiro de 2022, 
a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2° - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 767462

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº 17/2022 - acadePoL
Marituba-Pa, sexta-feira, 04 de março de 2022.
a diretora da academia de Polícia civil do Pará – acadEPol, fErNaNda 
MaUÉS dE SoUZa, delegada de Polícia civil, no uso de suas atribuições 
legais e dever de ofício.
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 34, inc. II, “b”, e 38, todos do 
regimento interno da academia de Polícia civil do Pará - acadEPol, que 
dispõem sobre o curso de ascensão à Última classe;
CONSIDERANDO que este curso tem por finalidade, tornar apto a habilita-
ção do Policial Civil da classe “C” à promoção à última classe da categoria 
a que pertence, conforme regramento disposto no art. 54, § 4º, da lei 
complementar nº 022/1994;
coNSidEraNdo o projeto pedagógico do curso de ascensão à Última 
classe/2022 -categorias: EPc, iPc, PPc e aTPc, elaborado pela academia 
de Polícia civil do Pará - acadEPol, aprovado pelo conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança do Pará - coNSUP/iESP, em Plenário 
do dia 09.12.2021, conforme resolução nº 411/2021, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34.804 no dia 21/12/2021;
coNSidEraNdo a PorTaria nº 02/2022 - acadEPol de 05.01.2022, 
publicada no doE nº 34.824 de 10.01.2022, que instituiu o curso, bem 
como a necessidade em dar publicidade aos nomes dos Policiais civis que 
participaram e concluíram o mesmo.
rESolVE:
i - PUBlicar o nome dos 63 (sessenta e três) Policiais civis, por categoria 
e em ordem alfabética, que participaram e concluíram o curso de ascensão 
à Última classe/2022 - categorias: iPc, EPc, PPc e aTPc, no período de 
17 de janeiro de 2022 a 03 de março de 2022, totalizando: iPc = 40 ; EPc 
= 20 ; PPc = 3 .
cateGoria: iNVestiGador de PoLÍcia ciViL - iPc
1. adElSoN JErÔNiMo GaMa
2. carloS alBErTo dE VaScoNcEloS MENdoNÇa
3. carloS BENEdiTo dE PaUla SodrÉ
4. carloS roBErTo Gaia MUNHoZ
5. daNiEl MarTiNS MaciEl
6. EdEr PErEira doS SaNToS
7. EdilSoN raiMUNdo MoNTEiro GoMES
8. EriKa EliZaBETH dE SoUSa JENNiNGS
9. GlaUToN fEiToSa da SilVa
10. iliTcH PaiVa MESQUiTa
11. JEfTEr PESSoa MarQUES
12. Joao fErrEira NETo
13. JoNElSoN PiMENTa dE caSTro
14. JoSE TadEU caMPoS fErrEira
15. JUliMar diaS ViEira
16. lElaNNE do Socorro cordEiro dE oliVEira
17. lUiZ GUilHErME MElo rodriGUES
18. Márcio aNdrÉ dE SoUZa GoNÇalVES
19. MarcoS aNTÔNio da SilVa cardoSo
20. MaUrÍcio raMoS cardoSo
21. MaX adriaNo foNSEca SoUSa
22. Moacir BarrEiroS alVES
23. MÔNica caroliNE doS SaNToS NaSciMENTo
24. PEdro dE JESUS MarTiNS MoraiS
25. PriScila da coSTa NEGrÃo
26. raiMUNdo NoNaTo cUNHa SaNToS
27. raMoN JoSÉ lEiTE MoUra
28. rEGiNaldo caValcaNTE diaS BarBoSa
29. rEGiValdo dE MoraiS MENEZES
30. ricardo SoUSa aMador
31. roBErTo JoSE GoNÇalVES da SilVa
32. rodriGo oaSTa foNSEca
33. roNaldo adriaNo MiraNda dE dEUS
34. roSaNa lÚcia SaNToS da SilVa
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35. roSElY NaTalia ViNaS da coSTa
36. SÉrGio VicTor corrEa BarBoSa
37. SilVio HidEKaZU iKiKaME
38. THiaGo GoES SilVa
39. VicENTE daVid JUNior
40. WaldEMir roMUlo BriTo da SilVa
cateGoria: escriVÃo de PoLÍcia ciViL - ePc
1. alEX alBÉrio MaciEl SoarES
2. aMaNda BraBo dE oliVEira
3. BrUNa BraGa dE liMa
4. daNillo SaNToS SilVa
5. dElMoNT UBiraJara oliVEira dE SoUZa JUNior
6. doUGlaS EdUardo da SilVa lUZ
7. EdilENE dE SoUZa GoMES
8. fErNaNda SUElEM liSBoa XaViEr
9. GEYSa MEliM oliVa riBEiro
10. GiaNcarlo da SilVa BorGES
11. JoÃo lUiZ WariSS dE araÚJo
12. JoSE Maria dE SoUSa HoNoraTo
13. lorENNa dE PaUla allEN TorrES
14. lidiaNE da SilVa E SilVa
15. lUciaNa daNTaS dE alMEida
16. MarcoS ViNÍciUS BraNdÃo dE liMa
17. MaUro aUGUSTo SaNToS NEVES
18. PaUla faBÍola MoNTEiro rodriGUES
19. roSilaN MarQUES PErEira
20. SÉrGio dE oliVEira MoUra
cateGoria: PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciViL - PPc
1. lorENa loUrEiro coElHo
2. PEdro JUNior doS PraZErES da TriNdadE
3. JoSÉ EdUardo TroVÃo
II - ENCAMINHAR a presente PORTARIA à Chefia de Gabinete do Delegado 
Geral da Polícia Civil para publicação no Diário Oficial do Estado, no Boletim 
interno e site da instituição.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fErNaNda MaUÉS dE SoUZa
diretora da academia de Polícia civil – acadEPol/ PcPa
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 767537
.

adMissÃo de serVidor
.

adMissÃo de serVidor teMPorÁrio
Órgão: PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
data de admissão: 04/03/2022
coNTraTaÇÃo aUToriZada PElo GTaf EM 26/11/2021, aTraVÉS do 
ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico Nº 2021/793048.
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
TÉrMiNo do VÍNcUlo: 03/03/2023
oBSErVaÇÃo: ProcESSo Nº 2021/793048.
adMiTidoS:
aNa aNGElica GoNÇalVES NETa

Protocolo: 767611
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 50/2022-aai/GaB/correGePoL de 18/02/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e apurar responsabilidades, 
referente ao não atendimento das requisições do MP encaminhadas a dP do 
Júlia Seffer, concernentes a NF nº 000641-477/2020, tudo conforme Of. nº 
040/2022-MP/3ªPJC de 20/01/2021 encaminhado via PAE nº 2022/144159, 
despacho/ccrM/cGPc de 09/02/2022 e demais conexos e anexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc oTTo HENriQUE diaS WirTZ - coMiSSÃo PErMaNENTE dE 
ProcESSo adMiNiSTraTiVo
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 51/2022-aai/GaB/correGePoL de 21/02/2022
coNSidEraNdo: o teor do of. nº 031/2022-SEc/4ViJ de 21/01/2022 e 
a necessidade de apurar os fatos relatados pela adolescente a.c.P.o., nos 
autos do Proc. nº 0800960-57.2022.814.0301, referente ao tempo que 
ficou custodiada na SU São Brás após declarar sua menoridade, tudo con-
forme documentos encaminhados através do PaE nº 2022/83417 e demais 
anexos e conexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc cláUdio foNSEca E GoMES - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 52/2022-aai/GaB/correGePoL de 21/02/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de definir responsabilidades referente as 
denúncias formuladas pelo Sr. i.G.M., no BoP nº 346/2021.100379-3-dcrif, 
relacionadas aos 194 botijões de GPl apreendidos nos autos do iPl nº 
38/2019.100157-3 tombado na delegacia do consumidor-dioE, os 
quais não foram localizados para o ato de entrega após ordem judicial 
no Proc. 0001521-94.2020.814.0201, conforme despacho/ccrM/cGPc de 
04/01/2022, anexos e demais conexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc cYNTHia dE fáTiMa dE SoUZa ViaNa - coMiSSÃo PErMaNENTE dE 
ProcESSo adMiNiSTraTiVo
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 53/2022-aai/GaB/correGePoL de 21/02/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de melhor apurar os fatos apresentados 
através do of. nº 020/2022-craP/coiNT/cGPc/Pc-Pa de 21/01/2022 - 
PaE 2022/64238, alusivo a atuação e conduta de policiais civis lotados nas 
Unidades Policiais de rio Maria e Xinguara, durante a busca, por parte da 
vítima, de uma retroescavadeira que foi furtada em londrina/Pr e trazida 
para o Estado do Pará, conforme despacho/coiNT/cGPc de 28/12/2021 e 
demais anexos e conexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc ViViaNE carValHo florES SilVa - corrEGEdoria rEGioNal do 
ARAGUAIA PARAENSE – 13ªRISP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 54/2022-aai/GaB/correGePoL de 21/02/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor M.M.M.B., 
mat. nº 5914127, o qual teria, em tese, deixado de concluir e remeter à justi-
ça no prazo legal o iPl nº 209/2021.100196-0 (Proc. 0800879-31.2021.814. 
0047), conforme despacho/coiNT/cGPc de 31/01/2022 e demais fatos co-
nexos e anexos; coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apu-
rados, visando o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc ViViaNE carValHo florES SilVa - corrEGEdoria rEGioNal do 
ARAGUAIA PARAENSE – 13ªRISP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 55/2022-aai/GaB/correGePoL de 21/02/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor J.c.P.c., 
mat. 5599733, o qual, em tese, teria tido condutas arbitrárias e incompa-
tíveis com a função policial, o que gerou o Tco nº 00346/2022.100014-1, 
fatos ocorridos na dcrif/cGPc no dia 19/02/2022, tudo conforme of. nº 
160/2022-dcrif/cGPc de 21/02/2022 encaminhado via PaE 2022/211894 
e demais anexos e conexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc SiMoNE EdoroN MacHado araÚJo - corrEGEdoria GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Protocolo: 767371
coNVocaÇÃo dos caNdidatos cLassiFicados No cadastro 
de reserVa do Processo seLetiVo siMPLiFicado do editaL 
003/2021-Pss/Pc-Pa
a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, por meio da comissão de Processo 
Seletivo Simplificado, no uso das atribuições que lhes são conferidas;
coNSidEraNdo, os princípios que regem a administração pública, em es-
pecial, os da legalidade e publicidade;
coNSidEraNdo o item 5.5. do Edital 003/2021-PcPa, que prevê o qua-
dro de cadastro de reserva, composto pelos candidatos aprovados fora do 
número de vagas, bem como o aNEXo i do mesmo Edital, que delimita o 
quantitativo de candidatos do cadastro de reserva, por cargo;
coNSidEraNdo o não comparecimento de candidatos para celebração dos 
contratos temporários, conforme os nomes relacionados;
rESolVE:
I – TORNAR PÚBLICA A CONVOCAÇÃO dos candidatos classificados para as 
vagas de cadastro de reserva no Processo Seletivo Simplificado do Edital 
nº 003/2021-PSS/Pc-Pa:
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
MUNicÍPio: rEGiÃo METroPoliTaNa dE BElÉM
SilVia rEGiNa SilVa dE carValHo
cadaSTro dE rESErVa
aNa aNGElica GoNÇalVES NETa

Protocolo: 767610
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..

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

..

Portaria
.

Portaria Nº 02/2022-cGd/Pad Belém, 25 de fevereiro de 2022.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória, e/ou Processo disciplinar;
coNSidEraNdo o teor dos documentos e informações constantes nos au-
tos do Processo 2020/1028773, apurou e detectou irregularidade em pro-
cesso de transferência irregular do veículo de placa JVX-5627, no âmbito 
do dETraN Belém;
coNSidEraNdo a materialidade e indícios de autoria dos fatos nos autos, 
conforme Parecer Preliminar nº 08/2021-corrEGEdoria, que exigem ins-
tauração de Processo administrativo disciplinar – Pad.
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar Processo administrativo disciplinar em face das servidoras 
r. c. P. r., matrícula nº 57194459/1 e r. d. P. S., matrícula nº 57201991/1, 
com a finalidade de apurar responsabilidades pela prática, em tese, das ir-
regularidades constantes nos autos em referência e demais fatos conexos.
ii – dESiGNar os servidores JEffErSoN roBErTo MoraiS ModESTo, 
assistente de Trânsito, matrícula nº 80845409/1, MariNa BoTElHo Jai-
ME, assistente de Trânsito, matrícula nº 57176566/1 e fErNaNdo JorGE 
do carMo, assitente de Trânsito, matrícula nº 55588473/1, para a sob a 
presidência do primeiro, apurarem esses fatos, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, conforme o artigo 208 da lei 5.810/94, devendo a comissão observar 
as disposições contidas no artigo 204 e seguintes do mesmo dispositivo le-
gal, assegurando ao acusado os princípios constitucionais do contraditório 
e da ampla defesa.
iii – ENcaMiNHar À coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Ges-
tão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumprimen-
to do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe – dETraN/Pa
PorTaria nº 32/2019-dG/cGP
Portaria Nº 03/2022-cGd/Pad Belém, 25 de fevereiro de 2022.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória, e/ou Processo disciplinar;
coNSidEraNdo o teor dos documentos e informações constantes nos au-
tos do Processo 2018/463824, apurou e detectou irregularidade em cance-
lamento de autos de infração, no âmbito do dETraN Belém;
coNSidEraNdo a materialidade e indícios de autoria dos fatos nos autos, 
conforme Parecer Preliminar nº 28/2020-corrEGEdoria, que exigem ins-
tauração de Processo administrativo disciplinar – Pad.
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar Processo administrativo disciplinar em face das servidoras 
a. r. S. G., matrícula nº 5897460/5 e V. P. M., matrícula nº 57197390/1, 
com a finalidade de apurar responsabilidades pela prática, em tese, das ir-
regularidades constantes nos autos em referência e demais fatos conexos.
ii – dESiGNar os servidores JEffErSoN roBErTo MoraiS ModESTo, as-
sistente de Trânsito, matrícula nº 80845409/1, MariNa BoTElHo JaiME, as-
sistente de Trânsito, matrícula nº 57176566/1 e fErNaNdo JorGE do car-
Mo, assitente de Trânsito, matrícula nº 55588473/1, para a sob a presidência 
do primeiro, apurarem esses fatos, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme 
o artigo 208 da lei 5.810/94, devendo a comissão observar as disposições 
contidas no artigo 204 e seguintes do mesmo dispositivo legal, assegurando 
ao acusado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
iii – ENcaMiNHar À coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Gestão de Pes-
soas, para que adotem as providências para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe – dETraN/Pa
PorTaria nº 32/2019-dG/cGP
Portaria Nº 04/2022-cGd/Pad Belém, 25 de fevereiro de 2022.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória, e/ou Processo disciplinar;
coNSidEraNdo o teor dos documentos e informações constantes nos 
autos do Processo 2022/239023 (cópia da Sindicância investigativa nº 
2019/30909), que apurou irregularidades em processo de transferência do 
veículo de placa oPT 9024, no âmbito do dETraN Belém;
coNSidEraNdo a delimitação da materialidade e autoria dos fatos, con-
forme Parecer correicional nº 03/2021-corrEGEdoria, que exigem ins-
tauração de Processo administrativo disciplinar – Pad.

r E S o l V E:
i – iNSTaUrar Processo administrativo disciplinar em face do ex-servidor 
S. V. C. J., matrícula nº 54192157/2, com a finalidade de apurar responsa-
bilidades pela prática, em tese, das irregularidades constantes nos autos 
em referência e demais fatos conexos.
ii – dESiGNar os servidores JEffErSoN roBErTo MoraiS ModESTo, as-
sistente de Trânsito, matrícula nº 80845409/1, MariNa BoTElHo JaiME, as-
sistente de Trânsito, matrícula nº 57176566/1 e fErNaNdo JorGE do car-
Mo, assitente de Trânsito, matrícula nº 55588473/1, para a sob a presidência 
do primeiro, apurarem esses fatos, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme 
o artigo 208 da lei 5.810/94, devendo a comissão observar as disposições 
contidas no artigo 204 e seguintes do mesmo dispositivo legal, assegurando 
ao acusado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
iii – ENcaMiNHar À coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Gestão de Pes-
soas, para que adotem as providências para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe – dETraN/Pa
PorTaria nº 32/2019-dG/cGP
Portaria Nº 05/2022-cGd/Pad Belém, 25 de fevereiro de 2022.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória, e/ou Processo disciplinar;
coNSidEraNdo o teor dos documentos e informações constantes 
nos autos da Sindicância investigativa nº 2020/1008561, apenso nº 
2021/111575, que apurou irregularidades em processo de primeiro empla-
camento de veículo, no âmbito do cirETraN de Bragança/Pa;
coNSidEraNdo a delimitação da materialidade e autoria dos fatos, con-
forme Parecer correicional nº 64/2021-corrEGEdoria, que exigem ins-
tauração de Processo administrativo disciplinar – Pad.
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar Processo administrativo disciplinar em face do ex-gerente 
A. C. A. F., matrícula nº 5953745/1, com a finalidade de apurar responsa-
bilidades pela prática, em tese, das irregularidades constantes nos autos 
em referência e demais fatos conexos.
ii – dESiGNar os servidores JEffErSoN roBErTo MoraiS ModESTo, 
assistente de Trânsito, matrícula nº 80845409/1, MariNa BoTElHo Jai-
ME, assistente de Trânsito, matrícula nº 57176566/1 e fErNaNdo JorGE 
do carMo, assitente de Trânsito, matrícula nº 55588473/1, para a sob a 
presidência do primeiro, apurarem esses fatos, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, conforme o artigo 208 da lei 5.810/94, devendo a comissão observar 
as disposições contidas no artigo 204 e seguintes do mesmo dispositivo le-
gal, assegurando ao acusado os princípios constitucionais do contraditório 
e da ampla defesa.
iii – ENcaMiNHar À coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Ges-
tão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumprimen-
to do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe – dETraN/Pa
PorTaria nº 32/2019-dG/cGP
Portaria Nº 50/2022-cGd/Pad/diVersas Belém, 25 de fevereiro de 2022.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória, e/ou Processo disciplinar;
coNSidEraNdo a instauração do Processo administrativo disciplinar 
pela PORTARIA nº 07/2020-CGD/PAD, com finalidade de apurar 
responsabilidades pela prática de irregularidades em processos de veículo 
na crT de Salinópolis, conforme documentos e informações constantes nos 
autos do Processo n° 2019/441498, anexos 2018/258220, 2018/258215;
coNSidEraNdo a decisão do Excelentíssimo Governador do Estado que 
acolheu as razões expostas no Parecer nº 539/2021—PGE, determinando a 
nulidade parcial do referido Processo administrativo disciplinar e o retomo 
da fase instrutória em relação à servidora E. P. f.
r E S o l V E:
i – dEclarar a nulidade parcial do Processo administrativo disciplinar 
instaurado pela PorTaria nº 07/2020-cGd/Pad, publicada no doE nº 
34.120, de 17/02/2020;
ii - dESiGNar os servidores JEffErSoN roBErTo MoraiS ModESTo, assistente 
de Trânsito, matrícula nº 80845409/1, MariNa BoTElHo JaiME, assistente de 
Trânsito, matrícula nº 57176566/1 e fErNaNdo JorGE do carMo, assitente 
de Trânsito, matrícula nº 55588473/1, para a sob a presidência do primeiro, 
apurarem esses fatos, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 208 
da lei 5.810/94, devendo a comissão observar as disposições contidas no 
artigo 204 e seguintes do mesmo dispositivo legal, assegurando ao acusado os 
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
iii – ENcaMiNHar À coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno 
cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe – dETraN/Pa
PorTaria nº 32/2019-dG/cGP

Protocolo: 767329
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Portaria N° 650/2022-daF/cGP, de 23/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que ihe foram 
delegadas pela PorTaria n° 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so n° 2022/197818;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Salinopólis no período de 05 à 19/03/2022, a fim de 
acompanhar a equipe de fiscalização de transito para apoio administrativo, 
realizando as atividades correlatas a sua área de atuação.

NoME MaTricUla
Maria SUEli daMaScENo do NaSciMENTo 3265803 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 767730
Portaria N° 646/2022-daF/cGP, de 23/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que ihe foram 
delegadas pela PorTaria n° 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so n° 2022/163791;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o município de Bragança no período de 14/03 à 08/04/2022, a fim 
de realizar retaguarda de habilitação na cirETraN do referido municipio.

NoME MaTricUla
JoÃo PaUlo dE SoUZa diNiZ 55588498

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 767690

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 627/2022-daF/cGP, de 23/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/125912;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Teresinha cantanhede de carvalho, matrícula nº 3268500/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destina-se a suprir as despesas emergen-
ciais e de pequeno vulto e de pronto pagamento que possam vim ocorrer 
na Gerência de Xinguará.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.000,00
3339036-r$- 500,00
3339039-r$- 500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 629/2022-daF/cGP, de 23/02/022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/179930;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Juliana Pelegrini, matrícula nº 5945888/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
380,00 (TrEZENToS E oiTENTa rEaiS) e destina-se a suprir as despesas 
com passagens inter municipais.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-380,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 07/03 à 21/03/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 630/2022-daF/cGP, de 23/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/190696;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Meire Simone ribeiro Marques, matrícula nº 57194188/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
100,00 (cEM rEaiS) e destina-se a suprir as despesas com passagens para 
deslocamento para cirETraN de Santa izabel.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-100,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 07/03 à 01/04/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 636/2022-daF/cGP, de 23/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/180126;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Gicelda Suedy de farias e Silva, matrícula nº 57196219/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
200,00 (dUZENToS rEaiS) e destina-se a suprir as despesas de passagem 
e locomoção, no municipio de Tucurui.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 07/03 à 01/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 640/2022-daF/cGP, de 23/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/134868;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Etelvina Julia falcao Valente, matrícula nº 5953697/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
250,00 (dUZENToS E ciNQUENTa rEaiS) e destina-se a suprir as despe-
sas emergenciais e de pequeno vulto e de pronto pagamento que possam 
vim ocorrer nesta corregedoria geral.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339039-r$-250,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 767437
.

diÁria
.

Portaria nº 573/2022-daF/cgp, de 18/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/186514;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
os municípios de Mãe do rio – 07 e 08/03/2022, Bragança – 09 e 10/03/2022, 
Capanema/Belém – 11/03/2022, a fim de realizar Instrução Processual Admi-
nistrativo disciplinares nº 026/2021 e nº 223/2021-cGd/Pad.

NoMe MatricULa
clauber roberto Santos de Moraes 57190751 /1

Shirlei Ketinira Hosana Muniz 57175581 /1
Jonilde Macêdo da Silva 57193989 /1

Paulo roberto Mendes Martins 3262138 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 586/2022-daF/cGP, de 18/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/190099;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Salinópolis no período de 06 à 19/03/2022, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículos ações de fiscalização de trânsito no 
referido municipio, bem como desenvolver ações determinadas pela dTo, 
em especial para atender ao longo do trecho (Km-0 ao Km-18) da rodovia 
Br-316, em cumprimento ao convênio 003/2018-SrPrf-Pa.

NoMe MatricULa
Gleydson Monção araújo 57201966 /1

Thyago fernando Pinheiro de lima 57201687 /2
João das Merces oliveira Júnior 57226382 /1

antonia Pereira de oliveira coelho 57226492 /1
Karina Sant’ana aleixo 57226498 /1
liliane ferreira Pontes 5945397 /1

Esmerinda angélica diniz carvalho 57200231 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 588/2022-daF/cgp, de 18/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/194321;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de doze e meia (12 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 06 à 18/03/2022, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículos ações de fiscalização de trânsito no 
referido municipio, bem como desenvolver ações determinadas pela dTo, 
em especial para atender ao longo do trecho (Km-0 ao Km-18) da rodovia 
Br-316, em cumprimento ao convênio 003/2018-SrPrf-Pa.

NoMe MatricULa
raimundo da costa cunha 57198617 /1

Shirley alessandra Soares castanheira 57226458 /1
Marcela de Jesus Pinheiro 57228952 /1

Peter Mendes Pereira 57226369 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 612/2022-daF/cgp, de 22/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/171928;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dez e meia (10 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
os municípios de Bragança – 25/02 à 02/03/2022, Salinópolis/Belém – 03/03 
à 07/03/2022, a fim de supervisionar ações voltadas para a operação Carna-
val por meio de fortes campanhas educativas e ações voltadas à prevenção de 
acidentes e comportamento coletrivo de segurança de trânsito.

NoMe MatricULa
isabella Maria Nunes Mesquita 57175514 /1
celina frota de almeida Koury 54181958 /2
Jomaine Marinho dos Santos 5938645 /2
arlindo ferreira cordovil filho 3255409/1

Ednelson Gomes ribeiro 57195534 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 632/2022-daF/cgp, de 23/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/222438;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Cametá no período de 07/03 à 01/04/2022, a fim de realizar 
atendimento de retaguarda de habilitação na cirETraN do referido municipio.

NoMe MatricULa
antonio augusto andrade dos Santos 80845517/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria nº 633/2022-daF/cgp, de 23/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/197325;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
o município de Tailândia no período de 05 à 18/03/2022, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículos, ações de fiscalização de trânsito, desenvolver 
ações determinadas pela dTo, em especial para acompanhar os trabalhos da 
empresa que fará a pesagem de veículo de carga na balança localizada no 
referido municipio conforme Oficio nº 681/2019-GAB/SETRAN.

NoMe MatricULa
Eduardo augusto ferreira lins 57203591 /1

Mauro luiz da Silva costa 57194178 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 653/2022-daF/cgp, de 24/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/216682;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e meia (20 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Santarém no período de 13/03 à 02/04/2022, a fim 
de instruir Processo administrativo disciplinar Pad no referido município.

NoMe MatricULa
Joaquim José aguiar rodrigues 80845574/1
rita de cássia Varela Pinheiro 57194031/1
lucileide oliveira Nascimento 80845604/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 661/2022-daF/cGP, de 24/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/215465;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores abaixo 
especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para o município 
de Marituba no período de 06 à 19/03/2022, a fim de realizar controle de fluxo de 
veículo, ações de fiscalização de trânsito bem como desenvolver ações determinadas 
pela dTo, em especial para atender ao longo do techo (Km-0 à Km-18) da rodovia 
Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

NoMe MatricULa
cláudio José fonseca Monteiro 57228801/1
fabrício José Pantoja ferreira 57200278/1
Wil Mauricio de aragão rocha 57200272/1

ricardo Peixoto Mendes 57203600/1
Enivaldo Pardauil da costa 57198277/1

Marcos allan dos Santos Brito 57232048/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 662/2022-daF/cGP, de 24/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/215389;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 06 à 19/03/2022, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito bem 
como desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para atender 
ao longo do techo (Km-0 à Km-18) da rodovia Br-316, em cumprimento 
ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

NoMe MatricULa
Normando Queiroz Borges 57194381 /2

Jefferson Luiz Santos da Silva 57197136 /2
luciano Batista Santos Braga 57201668 /2
antonio luiz rodrigues Neri 54187949 /2

fernando antônio filizzola Bentes filho 54192715 /2
José roberto dos Santos ferreira 57208054 /1

Ednelson amaral Serrão 57200234 /1
Benedito Nascimento Sidônio 57226314 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 666/2022-daF/cGP, de 24/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/199033;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de curionópolis no período de 07/03 à 01/04/2022, 
a fim de realizar serviços administrativos na Ciretran do referido município.

NoMe MatricULa
Maria do Socorro Santos de almeida 3266788/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº696/2022-daF/cgp, de 25/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/177641;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de dom Eliseu no período de 07/03 à 01/04/2022, 
a fim de atender/retaguarda e concluir processos de veículos.

NoMe MatricULa
cléia Joceli costa Pinheiro 57175637/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 767432
Portaria Nº 414/2022-daF/cGP, de 08/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/102726;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (4 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Barcarena 
para o município de Belém no período de 14/02 à 18/02/2022, a fim de 
tratar asssuntos referentes a ciretran de Barcarena.

NoMe MatricULa
rosângela Noriko oda dias 5946545/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 767315
Portaria nº 431/2022-daF/cgp, de 07/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/124053;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de San-
tarém para o município de almeirim no período de 18/02 à 08/03/2022, 
a fim de desempenhar suas atividades funcionaís, em Operação de Fisca-
lização de Trânsito, em cumprimento a cronograma da dTo, no referido 
municipio, no cumprimento do Oficio nº 270/2021-MPPA/PJ/ALM.

NoMe MatricULa
albeson da Silva dias 57201777 /1

Eliangelo Siqueira Gamboa 57201633 /1
Jean carneiro oliveira 57202100 /1

luciane Budelon albuquerque 57201643 /1
Wladimir carvalho Batista 57199610 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 469/2022-daF/cgp, de 09/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/140038;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Castanhal 
para o município de Marapanim no período de 24/02 à 03/03/2022, a fim 
de desempenhar as suas atitudes funcionais, em operação de fiscalização 
de trânsito, em cumprimento a programação da dTo, no referido munici-
pio, em especial por ocasião da operação carnaval 2022.

NoMe MatricULa
alessandro Saraiva Tavares 57217202 /1

Ederson José da Silva e Silva 57202063 /1
Edimilson Silva Sousa 57227294 /1

Evanildo dos Santos Moraes 5143861 /2
Patrick Siqueira ribeiro 57217176 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 470/2022-daF/cgp, de 09/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/139623;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e uma e meia (21 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Paragominas para os municípios de irituia - 24/02 à 06/03/2022, Nova 
Ipixuna/Paragominas – 07/03 à 17/03/2022, a fim de desempenhar as 
suas atitudes funcionais, em operação de fiscalização de trânsito, em cum-
primento a programação da dTo.

NoMe MatricULa
alexandre dos Santos da Silva 57201985 /1

Edimar Soares Moreira 57201944 /1
Jorgean carlos ferreira frazão 5119570 /5

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 474/2022-daF/cgp, de 09/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/140157;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Castanhal 
para o município de Vigia de Nazaré no período de 24/02 à 03/03/2022, 
a fim de desempenhar suas ativdades funcionias, em operação de fisca-
lização de trânsito, em cumprimento a programação da dTo, no referido 
municipio, em especial por ocasião operação carnaval 2022.

NoMe MatricULa
Jézio Nunes de Sousa 57226852 /1

João carlos rodrigues da Silva 57175075 /2
Maria da Paixão Gusmão Pantoja dos Santos 57201981 /1

robson Machado Paiva 57200274 /1
rudajar Vieira cabral 57217183 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 491/2022-daF/cgp, de 11/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/56693;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Salinópolis no período de 14/02 à 11/03/2022, 
a fim de realizar visitoria veícular, na CIRETRAN do referido municipio.

NoMe MatricULa
Thiego da conceição Galvão 57227960 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 493/2022-daF/cgp, de 14/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/154308;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e oito e meia (28 e 1/2) diárias ao servidor abaixo 
especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para os municípios 
de itaituba – 25/02 à 02/03/2022, Santarém – 03/03 à 08/03/2022, altamira – 
09/03 à 16/03/2022, Tucuruí/Belém – 17/03 à 25/03/2022, a fim de acompanhar 
os trabalhos realizados pela equipe de fiscalização de trânsito, além de reunir com os 
novos agentes de fiscalização, lotados nos municipios acima citados.

NoMe MatricULa
Josimar Marques Viana 57227635/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria nº 496/2022-daF/cgp, de 14/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/154422;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e oito e meia (28 e 1/2) diárias a servi-
dora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de itaituba – 25/02 à 02/03/2022, Santarém – 03/03 
à 08/03/2022, altamira – 09/03 à 16/03/2022, Tucuruí/Belém – 17/03 
à 25/03/2022, a fim de acompanhar e auxiliar o Gerente de Operação e 
Fiscalização de Trânsito das CIRETRANs “A”, desenvolvendo atividades ad-
ministrativas e correlatas nos referidos municipios.

NoMe MatricULa
alessandra da Silva azevedo 80845421/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 510/2022-daF/cgp, de 14/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/148733;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de altamira – 07/03 à 12/03/2022, Santarém 
– 13/03 à 19/03/2022, Monte alegre – 20/03 à 26/03/2022, itaituba – 
27/03 à 30/03/2022, Novo Progresso/Belém - 31/03 à 05/04/2022, a fim 
de realizar vistoria técnica fiscalização para analise das atividades das 
empresas que serão credenciadas/fiscalizadas como Estampadoras de 
Placas de identifcação Veicular EPiV, conforme PorTaria nº 2565/2021-
dG/dETraN, nos municipios acima informados.

NoMe MatricULa
Pablo condurú Monteiro 80845373 /1

francisco carlos Bittencourt 5117226 /2
arlei costa Gonçalves 57228981 /1

lucilena ferreira de andrade 57193076 /1
Marcelo Henrique cardoso Silva 54190372 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 767356
Portaria nº 513/2022-daF/cgp, de 15/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/156996;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de oito e meia (08 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Bragança nos períodos de 23/02 à 03/03/2022, a 
fim de realizar ações de fiscalizações de trânsito no referido município em 
cumprimento ao cronograma de ações determinadas pela diretoria Técnica 
e Operacional, em especial por ocasião da “Operação Carnaval 2022”.

NoMe MatricULa
Pedro afonso rey Guimarães 57214892/1

alcir ferreira Quadros 57227594 /1
francisco Mauro Santa rosa Novaes 57226391 /1

Karine Monik almeida da costa 57226816 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 767358
Portaria nº 643/2022-daF/cgp, de 23/02/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/197126;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 06 à 19/03/2022, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito bem 
como desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para atender 
ao longo do trecho (Km-0 à Km-18) da rodovia Br-316, em cumprimento 
ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa. 

NoMe MatricULa
Kátia regina oliveira cruz 5799457 /1
almir dos Santos da Silva 57191487 /2
rosana abreu fernandes 57226481 /1
adenor de Jesus Guedes 54186678 /3

Márcio odilio cerveira de oliveira 57202286 /1
Waldir fernando accarino Grobério 5169593 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 668/2022-daF/cgp, de 24/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/125627;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (25 e 1/2) diárias à 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Eldorado dos carajás, no período de 07/03 à 
01/04/2022, a fim de realizar atendimento de habilitação na Ciretran do 
referido município.

NoMe MatricULa
roSElY SoUZa PErEira 3263134 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 631/2022-daF/cgp, de 23/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/188049;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Xinguará – 07 à 10/03/2022, ourilândia do Norte 
– 11 à 14/03/2022, Tucumã/Belém – 15 à 25/03/2022, a fim de realizar 
serviços de levantamento de campo, armazenamento e estoque e as reais 
necessidades de cada cirETraN acima citada.

NoMe MatricULa
Valdecir raimundo corrêa lopes 57188809 /1

Paulo Silva dos Santos 57194033 /1
cláudio anderson de Souza Wassally 57175313 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 645/2022-daF/cgp, de 23/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/179838;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Tucumã para o município de Belém no período de 07 à 21/03/2022, a fim 
de realizar visita ao dETraN sede para levar as demandas administrativas 
da cirETraN por recomendação da coordenação da cNcir.

NoMe MatricULa
Juliana Pelegrini 5945888 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 767615
..

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0303/2022-cGP/seaP Belém, 07 de março de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 111, §4º, da lei Estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
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 
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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, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as PorTarias abaixo relacionadas:
- 1242/2021-cGP/SEaP, de 02/09/2021, publicada no doE nº 34.696, 
de 13/09/2021, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6222/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 767568
Portaria Nº 0301/2022-cGP/seaP Belém, 07 de março 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, envida-
do 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 rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade 
à apuração dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 
6402, 6410, 6411, 6413, 6416, 6419, 6443, 6446, 6448, 6449, 6451 e 
6456/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6404, 6405, 
6406, 6409, 6412, 6414, 6420, 6447 e 6450, 6453/2021-cGP/SEaP, esta-
belecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, 
a critério da autoridade superior;
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUar-
do, funcional: 5902749 – 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 6403, 6407, 6408, 
6415, 6417, 6418, 6431, 6432, 6444, 6445, 6452, 6454, 6455, 6481 e 
6494/2021-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: 767565
Portaria Nº 0302/2022-cGP/seaP Belém, 07 de março 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, envida-
do 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; adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro; e aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEiXEi-
ra, funcional: 5902531 – Membro, para dar continuidade à apuração dos 
autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6478, 6482, 6483 
e 6489/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUar-
do, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEi-
XEira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6480, 6484, 
6485, 6486, 6487, 6488, 6492, 6493, 6495, 6496 e 6497/2021-cGP/SEaP, 
estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual pe-
ríodo, a critério da autoridade superior;
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUar-
do, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEi-
XEira, funcional: 5902531 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
funcional: 5464285 – Membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6490, 6491, 6498 
e 6499/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 4º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcio-
nal: 5464285 – Membro; e aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEiXEira, fun-
cional: 5902531 – Membro, para dar continuidade à apuração dos autos da 
Sindicância administrativa investigativa nº 6479/2021-cGP/SEaP, estabe-
lecendo 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: 767567
Portaria Nº 0304/2022-cGP/seaP Belém, 07 de março 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:
- 0149/2022-cGP/SEaP, de 09/02/2022, publicada no doE nº 34.863, 
de 11/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6697/2022-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 767571
.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 472/2022 – dGP/seaP Belém/Pa, 04 de MarÇo de 2022.
Nome: JUciE roSa doS SaNToS, Matrícula nº 5957875/1; cargo: agente Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 17/02/2022 a 08/03/2022. (20) dias
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 767474
.

errata
.

inclusão do nome dos servidores.
incluir na Portaria Nº 385/2022 -168882 cTM iii publicada no 
Diário Oficial Nº 34880 de 04 de março de 2022, o nome do servidor: 
WalESoN roGErio NUNES EGUES Mat.5938303, Policial Penal JUcEliNo 
da crUZ aGUiar, Mat. 57583941. Policial Penal.
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 767283
errata da Portaria Nº 257/2022 – suprimento de Fundos, 
publicada no dia 14/02/2022 no doe N° 34.864, Protocolo: 
760274. onde se lê: Prazo de aplicação: 30(trinta) dias; Leia-se: Prazo 
de aplicação: 60 (sessenta) dias.

Protocolo: 767477
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 012/2021
termo aditivo: 3
data da assinatura: 25.02.2022
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: OUTROS
Motivo: do Valor
Justificativa: Ao presente Contrato será acrescido a importância de R$ 506.124,50, 
referente a 49,99% do valor originário do contrato, em razão da das adaptações 
requeridas pela edificação, ante a ausência de pontos de apoio na edificação exis-
tente que possibilitassem o prosseguimento dos serviços demandados à execução 
de reforço estrutural. o valor global do contrato passará de r$ 1.012.421, a ser r$ 
1.518.546, 26. os acréscimos encontram-se em conformidade com os a ditames do 
art. 65, inciso i, c/c o §1º, da lei nº 8666/93, Nota Técnica n° 109/2021/cEar/SEaP 
e Manifestação Jurídica 1314/2021/coNJUr/SEaP.”
dotação orçamentária: Programa de trabalho 97.101 03.421.1502.8831, 
natureza de despesa 449051, fonte 0301.
Processo: 2020/314011
contrato: 012/2021
contratado: JMJ ENGENHaria EirEli
cNPJ: 03.129.031/0001-35
Endereço: rua do Utinga 438, sala 01, curió-Utinga, cEP: 66610-010, 
Belém – Pará
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 767609
.

diÁria
.

Portaria Nº 359/20200 – 98720 – PeM ii
objetivo: coNdUZir iNTErNoS, a fiM dE ParTiciPar dE SESSÃo do 
JÚri Na coMarca dE aBaTETUBa
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MariTUBa
destino: aBaETETUBa
Servidor (es): MaTHEUS MarTiNS BElo MariNo, MaT.5950062, Policial 
PENal- aNdErSoN claYToN SErPa SoUZa, MaT.5953983, Policia PE-
Nal – SidNEi MarcoS TaVarES, MaT.6403338, Policia PENal.
Período: 03/02/2022 - diária(s): 01 (UMa)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 767282
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Portaria Nº 397/2022 – 134138 – ctM iii
objetivo: coNdUZir iNTErNoS, a fiM dE ParTiciPar dE JUlGaMENTo 
do TriBUNal do JÚri Na coMarca dE PoNTa dE PEdraS
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: PoNTa dE PEdraS
Servidor (es): JoNaTHaS aMoriM BraSil, MaT.5931325, aGENTE Pri-
SioNal- rUBENS SilVa da coSTa, MaT.5890352, aGENTE PriSioNal- 
alEXaNdrE daS NEVES doS SaNToS, MaT.5938728, aGENTE PriSioNal.
Período: 16 a 18/02/2022 - diária(s): 02(dUaS E MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 767481
Portaria Nº 399/2022 – 209524– ctM iii
objetivo: coNdUZir iNTErNoS, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo Na coMarca dE PoNTa dE TailaNdia
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: TailaNdia
Servidor (es): lUciaNa SUElY fiGUEirEdo riBEiro, MaT.5950033, aGENTE 
PriSioNal- alEXaNdrE daS NEVES doS SaNToS, MaT.5938728, aGENTE 
PriSioNal- KlEBEr fErrEira da SilVa, MaT.59009094, aGENTE PriSioNal.
Período: 22/02/2022 - diária(s): 01(UMa)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 767482
.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa NoJo
Portaria Nº 474/2022 – dGP/seaP Belém/Pa, 04 de MarÇo de 
2022.
Nome: roSaNa dE fraNÇa SaNTiaGo, Matrícula nº 54181883/1; cargo: 
assistente administrativo.
assunto: licença Nojo.
Período: 10/02/2022 a 17/02/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 767476

Portaria N.º 63/2022/GaB/ seaP
Belém, 17 de fevereiro de 2022.
o SEcrETario dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária, no uso de suas atri-
buições legais;
coNSidEraNdo o disposto na Portaria n° 323/2021/GaB/SEaP, que regulamen-
ta a atuação e as competências do comando de operações Penitenciárias (coPE) 
no âmbito da Secretaria de Estado de administração Penitenciária (SEaP);
rESolVE:
art. 1º dESiGNar o servidor rUBENS TEiXEira MaUES JUNior (Mat. 
5631386), para exercer a função de Subcomandante do comando de ope-
rações Penitenciárias, a contar de 30 de julho de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUÉS
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício.

Protocolo: 767774
..

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 080 de 04.03.2022
Servidora: Priscila Evellem das chagas da costa
Matricula: 80845860-1
cargo: assistente administrativo
Período da licença: 31.10.2021 a 14.11.2021, 15 (quinze) dias, sem pre-
juízo de sua remuneração
laudo Médico: 86817/22 de 22.02.2022

Protocolo: 767319

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 083/22, de 03.03.2022
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: Ursula Vidal Santiago de Mendonça
cargo: Secretária de Estado de cultura
Matrícula: 5075351-1
Quantidade de diárias: 3 e 1/2 (três e meia)
origem: BElÉM/Pa
destino: ViTÓria/ES
Período: 09 a 12.03.2022
objetivo: Participar da reunião ordinária do fórum Nacional de Secretários e 
dirigentes Estaduais de cultura e da festa da criatividade, naquela cidade.
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/Secretário adjunto 
da Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 767406

Portaria Nº 084/22, de 04.03.2022
Processo: 2022/250477/SiMM/SEcUlT
Servidor: Joao Vitor correa diniz
Quantidade de diárias: 03 e 1/2 (três e meia)
origem: Belém/Pa
destino: cachoeira do arari/Pa
Período: 07.03.2022 a 10.03.202
Objetivo: A fim de realizar a terceira fase, do Processo Seletivo Simplifica-
do nº 01/2022-PSS, com entrevista pessoal dos candidatos e realizar visita 
técnica ao Museu do Marajó, no referido Município.
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/ Secretário adjunto 
de Estado de cultura.

Protocolo: 767679
.

FÉrias
.

Portaria Nº 077/22 de 25.02.2022
Servidor: Elias de oliveira conceição
Matrícula: 716081-1
cargo: assistente administrativo
Período de Usufruto: 18.03.2022 a 16.04.2022 - 30 (trinta) dias
Período aquisitivo: 21.02.2021 a 20.02.2022

Protocolo: 767596

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 057 de 15 de FeVereiro de 2022
a SEcrETária dE ESTado dE cUlTUra, no uso das atribuições legais, e, 
considerando o decreto Estadual nº 2.168, de 10.03.2010, a resolução nº 
001, de 16.03.2010, com fundamento nos incisos i, ii e parágrafo único do 
art. 24 da lei federal nº 8.666/1993, que dispõe sobre as ações relativas 
à operacionalização das aquisições de bens e contratações de serviços de 
pequeno valor por dispensa de licitação, por meio de cotação eletrônica, e;
considerando o Processo nº 2022/179540-GMP de 14.02.2022,
rESolVE:
i - alTErar, no âmbito da Secretaria de Estado de cultura, a comissão de 
operacionalização dos procedimentos de compras/contratações de servi-
ços de pequeno valor por meio de cotação eletrônica;
ii – a comissão será composta pelos seguintes servidores:
- Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira, matrícula nº 5945711/1, ocu-
pante do cargo de Secretário adjunto de Estado de cultura (Homologador);
- adma de campos Jordy de almeida, matrícula nº 32654/1, ocupante do 
cargo de Gerente de Material e Patrimônio (coordenador);
- fernando Vilhena Júnior, matrícula nº 5933317/3, ocupante do cargo de 
Gerente de Serviços Gerais (coordenador);
- francisco José fontenele de castro Júnior, matrícula nº 57190477/1, ocu-
pante do cargo de Técnico em Gestão Pública-Economista (coordenador);
- Edno alex Mafra ribeiro - Matrícula nº 5964068/1, ocupante do cargo de 
assistente administrativo  (coordenador);
- regina coeli arouck Sales, matrícula nº 57190444/1, ocupante do cargo 
de Técnico em Gestão Pública-administrador (coordenador);
- anderson luíz lemos Gonçalves, matrícula nº 57190768/1, ocupante do 
cargo de Motorista (coordenador);
- luciano dias Pereira, matrícula nº 57196320/1, ocupante do cargo de 
assistente administrativo (coordenador).
iii – Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 15 de fevereiro de 2022.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura

Protocolo: 767390
..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 075 de 03 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2022/171112
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais do PROJETO “BELÉM 
SHoW dE MÚSica” referente à iN 022/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) ser-
vidor(a) Maria de fátima lima Barroso, matrícula nº: 32026/1, cargo: ag. 
administrativo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) angelo Sergio franco de oliveira, matrícula nº: 5798595, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 767307
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Portaria Nº 074 de 03 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2022/ 171201
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais do PROJETO “O BREGA 
É NoSSo” referente à iN 021/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) 
José augusto rodrigues da Silva, matrícula nº: 57205072/2, cargo: aux. 
operacional, Setor/local de Trabalho: cao, e como fiscal Substituto, o(a) 
servidor(a) Maria de fátima lima Barroso, matrícula nº: 32026/1, cargo: 
ag. administrativo, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 767302
Portaria Nº 078 de 04 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2022/133329
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais do PROJETO “NO AGITO DO 
SHoW VirTUal” referente à iN 023/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) 
Marcelo dos Santos carmo, matrícula nº: 5888124, cargo: Tec. Gestão cul-
tural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, o(a) servidor(a) 
Hugo Bispo Santos do Nascimento, matrícula nº: 57201059/1, cargo: assis-
tente administrativo, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 767575
Portaria Nº 080 de 04 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2022/ 130927
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais do PROJETO “BEM BELEM” 
referente à iN 025/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) José augusto 
rodrigues da Silva, matrícula nº: 57205072/2, cargo: aux. operacional, 
Setor/local de Trabalho: cao, e como fiscal Substituto, o(a) servidor(a) 
Maria de fátima lima Barroso, matrícula nº: 32026/1, cargo: ag. adminis-
trativo, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 767580
Portaria Nº 079 de 04 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2022/ 133471
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais do PROJETO “CULTURA 
MUSical oNliNE” referente à iN 024/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servi-
dor(a) Marcelo dos Santos carmo, matrícula nº: 5888124, cargo: Tec. Ges-
tão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, o(a) 
servidor(a) Hugo Bispo Santos do Nascimento, matrícula nº: 57201059/1, 
cargo: assistente administrativo, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 767577
Portaria Nº 081 de 04 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2022/ 171048
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais do PROJETO “MÊS DAS 
MUlHErES” referente à iN 026/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) 
Maria de fátima lima Barroso, matrícula nº: 32026/1, cargo: ag. adminis-
trativo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, o(a) ser-
vidor(a) angelo Sergio franco de oliveira, matrícula nº: 5798595, cargo: 
Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 767584

.

errata
.

errata do ProtocoLo - 766991
Publicado no d.o.e nº 34.880 em 04/03/2022
onde se lê: “Fiscais do PROJETO “SUPER LIVE CULTURAL” referentes à IN 
018/2022” [...]
Leia-se: “Fiscais do PROJETO “CULTURA MUSICAL NA TELA” referentes à 
iN 020/2022” [...]

Protocolo: 767277
.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico nº 002/2022 – FcP
a fundação cultural do Estado do Pará – fcP, por meio de seu Pregoeiro comuni-
ca que realizará o certame licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônico, 
do tipo menor preço por grupo, modo de disputa “aberto”, conforme abaixo:
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS Para coMPor o acErVo dE 16 
UNidadES dE BiBlioTEcaS PocKETS que serão implantadas pela fundação 
Cultural do Estado do Pará, conforme condições e especificações constantes 
no Termo de referência e seus anexos. as 16 (dezesseis) Bibliotecas Pockets 
com estrutura de contêineres serão instaladas em 11 (onze) municípios do 
ESTado do Pará. as quatro primeiras serão instaladas nas cidades de: Bre-
ves, chaves, Melgaço e Muaná, localizadas na ilha do Marajó. as 12 (doze) 
restantes serão instaladas em municípios posteriormente definidos.
UaSG: 925489
daTa dE aBErTUra: 17 de março de 2022
HORA DE ABERTURA: 09h30min (horário oficial de Brasília/DF)
local da Sessão: www.gov.br
Entrega do Edital:  www.gov.br
informações: no Núcleo de licitações, contratos e convênios – Nlcc/fcP, 
pelo e-mail: nlcc@fcp.pa.gov.br
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 13.392.1503.8850.0000; 
Plano interno: 103.000.8850c e 103.000.8850E; Elemento de despesa: 
339030 e 449052; fonte de recurso:0301
ordenador:Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 767497

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 021/2022
Pae: 2022/171201
Objeto: PROJETO “O BREGA É NOSSO” no qual os artistas: GÊMEOS DO 
forrÓ, lENNo forroZEiro, MoNiQUE Moral, aNToNio MarcoS, far-
ra dE VaQUEiro, lEoZiNHo forroZEiro, KarliElSoN VaQUEiro ro-
dolfo oliVEira, ciNTHYa MElo, aNdrEY ViaNa, E dioGo que se apre-
sentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 11/03/2022, 
, no município de Belém /PA, no canal oficial do youtube das produtoras.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 58/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 EMEN 
00071; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 231271.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: aNY ProdUÇÕES E VENToS, inscrita no cNPJ: 
23.900.937/0001-19
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 03/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 021/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 021/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 03/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 767305
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 022/2022
Pae: 2022/ 171112
Objeto: PROJETO “BELÉM SHOW DE MÚSICA” no qual os artistas: LUCAS 
BriTo, NaNdiNHo PrESSÃo, JoSEaNE corrEa, daNY BlacK, WilliaN 
PaiXÃo, fáBio MorENo, lUcaS fErradaiS, WaGNEr riBEiro, aNdrE-
ZiNHo do iMPÉrio, PaTricK lEÃo que se apresentarão em formato digi-
tal – liVE e gravações de vídeos em 08/03/2022, , no município de Belém 
/PA, no canal oficial do youtube das produtoras.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 56/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 EMEN 
00068; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 231271.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: aNY ProdUÇÕES E VENToS, inscrita no cNPJ: 
23.900.937/0001-19
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 03/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 022/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 022/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 03/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 767308
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eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 025/2022
Pae: 2022/ 130927
Objeto: PROJETO “BEM BELÉM” no qual os artistas: CINTIA LAZARY, AN-
drEZiNHo SaUdadE, Gil MarTiNS, ricKY aViZ, JESiEl diaS, WaGNEr 
riBEiro, JUNior GoNÇalVES, JoSEaNE corrEa, MaTHEUS TaYlor, 
GEYZoN BarBoSa, MarcElo MaiS, faBÍUla frEiTaS, NaNdiNHo PrES-
SÃo, MillE PaMPloNa, THaÍS d’SoUSa  se apresentarão em formato di-
gital – liVE e gravações de vídeos em 08/03/2022, das 08h às 14h, e 
09/03/2022, das 08h às 15h no município de Belém/PA, no canal oficial do 
youtube das produtoras.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 55/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00009; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: aNY ProdUÇÕES E VENToS, inscrita no cNPJ: 
23.900.937/0001-19
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 04/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 025/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 025/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 04/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 767579
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 026/2022
Pae: 2022/ 171048
Objeto: PROJETO “MÊS DAS MULHERES” no qual os artistas: JOSY OLIVEI-
ra, MillE PaMPloNa, JoSEaNE corrEa, ciNTia laZarY, faBÍUla frEi-
TaS, daNY BlacK, Karol MillEr THaiS d’SoUSa, lU SoUSa, NaNdiNHo 
PrESSÃo se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos 
em 08/03/2022, das 12h às 21h, no município de Belém/PA, no canal ofi-
cial do youtube das produtoras.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 61/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 EMEN 
00069; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: aNY ProdUÇÕES E VENToS, inscrita no cNPJ: 
23.900.937/0001-19
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 04/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 026/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 026/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 04/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 767582
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 024/2022
Pae: 2022/ 133471
Objeto: PROJETO “CULTURA MUSICAL ONLINE” no qual os artistas: GÊ-
MEoS do forrÓ, lENNoN forroZEiro, MoNiQUE Moral, aNTÔNio 
MarcoS, farra dE VaQUEiro, lEoZiNHo forroZEiro, KarliElSoN 
VaQUEiro, rodolfo oliVEira, ciNTHYa MEllo, aNdrEY ViaNa, dio-
Go  se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
08/03/2022, das 13h às 23h, no município de Ourém/PA, no canal oficial 
do youtube das produtoras.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 60/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 EMEN 
00023; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 231271.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 28.041.982/0001-
89 e rB ProdUÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ: 32.796.118/0001-64 e 
aT ENTrETENiMENTo, inscrita no cNPJ: 43.599.806/0001-50
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 04/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 024/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 024/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 04/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 767576
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 023/2022
Pae: 2022/ 133329
Objeto: PROJETO “NO AGITO DO SHOW VIRTUAL” no qual os artistas: 
lEoZiNHo forroZEiro, rodolfo oliVEira, aNdrEY ViaNa, GÊME-
oS do forrÓ, allaN diaS, EliSEU rodriGUES, KarliElSoN VaQUEi-
ro, dioGo, ciNTHYa MEllo, lENNoN forroZEiro, aNTÔNio MarcoS  
que se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
07/03/2022, das 13h às 23h, no município de Nova Esperança do Piriá/Pa, 
no canal oficial do youtube das produtoras.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 

8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 57/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 EMEN 
00024; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 231271.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
28.041.982/0001-89 e rB ProdUÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ: 
32.796.118/0001-64
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 04/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 023/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 023/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 04/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 767574
.

diÁria
.

Portaria Nº 73 - cGP/FcP de 03 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos da lei nº 5.322, 
de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 de setembro de 2003, 
alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, e pelo decreto do Governador do 
Estado do Pará, publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
considerando a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o processo 
nº 2022/246740- Secretaria Exec. de lei Semear, datado de 03/03/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que irão atender a solicitação municipal e executar 
o projeto SEMEar pelo Pará, que tem o objetivo de realizar treinamento e 
divulgação da Lei SEMEAR, pelo Estado. Bem como realizar a fiscalização 
do projeto nº 285/2021 - ÇairE 2021 - aUTo doS BoToS, no Galpão do 
Boto cor de rosa, na Vila de alter do chão, distrito de Santarém/Pará

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
carmem Beatriz fischer 

cardoso 5146968/2 agente adminis-
trativo 05/03 a 

08/03/2022 3,5
Walter figueiredo de Sousa 5007879/7 assessor Es-

pecial i

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 767343
..

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

Portaria
.

Portaria N°. 039/2022 - FcG de 04.03.2022
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996;
coNSidEraNdo o decreto de 14.01.2019, publicado no doE nº. 33.781 
de 15.01.2019;
coNSidEraNdo os autos do processo nº. 2022/238778;
rESolVE:
NoMEar caMila PaSSoS BarBalHo, para o cargo de coordenadora - 
GEP-daS-011.4 desta fundação, a contar de 01.03.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo-Superintendente da fcG

Protocolo: 767672
..

diÁria
.

resUMo da Portaria Nº. 038/2022-FcG de 04.03.2022
fundamento legal: art. 6° da lei 5.939/96 e art.145, lei n° 5810/94.
objetivo: Para reunião com autoridades locais e levantamento das Bandas 
de Música nos referidos municípios
Período: 07.03.2022 a 12.03.2022
destino: Marabá, Parauapebas, Bom Jesus do Tocantins e rondon do Pará/Pa
diárias: (5 e ½ diária) - r$ (1.305,59)
Servidor: Marcelino Beltrão Tavares – diretor de interiorização – if: 5944833/2
autorização: Processo n°. 2022/225948
diárias: (5 e ½ diária) - r$ (1.305,59)
Servidor: luiz carlos da Silva Marques – Motorista – if: 5938434/2
autorização: Processo n°. 2022/239617
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo-Superintendente da fcG

Protocolo: 767632
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..

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 167 de 03 de março de 2022
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais e
conforme Proc. nº 2022/140432/SEcoM.
rESolVE:
i – conceder a servidora Kezia lucia carvalho Goes, mat.nº57232973/2,
cargo de assessora de imprensa i, o suprimento de fundos no valor de r$ -
2.976,00 (dois mil novecentos e setenta e seis reais), para suprir as
necessidades desta Secretaria de Estado de comunicação.
ProGraMa dE TraBalHo  ElEMENTo dE dESPESa foNTE do rEcUrSo Valor
2412212978338  333.90.30 (material de consumo) 0101000000  r$ 2.976,00
ii – o período de aplicação é de 30 (trinta) dias a partir da data de emissão
da oB, e a prestação de contas tem que ser feita até 15 (quinze) dias do
término da aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 767628
.

diÁria
.

Portaria nº 168 de 04 de março de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais e
conforme Proc. nº2022/253938/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de igarapé-miri no dia 04 de março de 2022, para condu-
zir a equipe que fará a cobertura jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Gilberto adriano Pastana Marçal
MaTrÍcUla: 5891674
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria nº 169 de 04 de março de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais e
conforme Proc. nº2022/255347/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de igarapé-miri no dia 04 de março de 2022, para cober-
tura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Bruno de oliveira Magno
MaTrÍcUla: 57213293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria nº 169 de 04 de março de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais e
conforme Proc. nº2022/255347/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de igarapé-miri no dia 04 de março de 2022, para cober-
tura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Bruno de oliveira Magno
MaTrÍcUla: 57213293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 767620
..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022
Processo Nº 2021/1238101
objeto: contratação de Serviço contínuo de Empresa Especializada para Pres-
tação de Serviço de Manutenção Preventiva Mensal e corretiva com forneci-
mento de Peças de Três Grupos Geradores Pertencentes à fUNTElPa.
responsável pelo certame: Benedito ivo Santos Silva
local de abertura: Portal comprasnet (UaSG:925807)
data da abertura: 17/03/2022
Hora da abertura: 10:00hs
dotação orçamentária:
funcional Programática: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339039

fonte recurso: 0101
Plano interno (Pi): 412.000.8338c
ação: 231.451
retirada do Edital:
www.comprasgovernamentais.gov.br
www.compraspara.pa.gov.br
www.portalcultura.com.br
Belém, 04 de março de 2022.
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 767300

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 62/2022, de 24 de FeVereiro de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 21/2022 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 22/02/2022, contidos nos autos do Processo nº 2022/219224, de 
22/02/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr 8 e ½ (oito e meia) diárias ao servidor ValdETE BarroS da-
MaScENo, ocupante do cargo em comissão de aSSiSTENTE l, Matrícula 
funcional n.º 54197248/4, para custear despesas com viagem aos Municí-
pios de Portel, Melgaço, Breves, Bagre, curralinho e oeiras, no período de
04/03/2022 a 12/03/2022 com o objetivo de realizar serviços de manuten-
ção do transmissor e no sistema irradiante.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 767247
Portaria Nº 64/2022, de 04 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2022 da coloG/fUN-
TElPa, de 24/02/2022, de solicitação de diárias, contidos nos autos do 
Processo nº 2022/230025 de 24/02/2022;
r E S o l V E:
coNcEdEr ½ (meia) diária(s) ao servidor BrUNo dE araÚJo MoUra, 
matrícula n.º 5946608/1, ocupante do cargo em comissão de coordENa-
dor dE NÚclEo, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de 
Baião, Mocajuba, igarapé-Miri e abaetetuba, no período de 08/03/2022, 
com o objetivo de realizar visita técnica nas rTVS da fUNTElPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 767708
Portaria Nº 66/2022, de 04 MarÇo de 2022
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 02/2022 da coloG/fUN-
TElPa, de 24/02/2022, de solicitação de diárias, contidos nos autos do 
Processo nº 2022/230416 de 24/02/2022;
r E S o l V E:
coNcEdEr ½ (meia) diária(s) ao servidor lEoNardo coElHo PErEira, 
matrícula n.º 5960291/1, ocupante do cargo em comissão de coordENa-
dor dE NÚclEo, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de 
Baião, Mocajuba, igarapé-Miri e abaetetuba, no período de 08/03/2022, 
com o objetivo de realizar visita técnica nas rTVS da fUNTElPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 767710

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 65/2022, de 04 de MarÇo 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;
r E S o l V E:
i – TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 38/2022, de 15 de fevereiro de 2022,
publicada no d.o.E nº 34.866, de 16.02.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 767706
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..

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

Portaria
.

Portaria de Prorr. Nº230/2022-GaB/Pad. Belém, 04 de março de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo 
diSciPliNar através da PorTaria nº 93/2021-GaB/Pad de 27 de janeiro 
de 2021, publicada no doE n° 34.473 de 28 de janeiro de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 198/2022-cPad, de 24 de 
fevereiro de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita pror-
rogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o Processo 
não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedimentos 
indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual 
nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
• DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Bárbara Milene costa fortes
Matrícula nº 57219847-5
ouvidora, em exercício.

Protocolo: 767369
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
QUarto terMo aditiVo ao coNtrato Nº 013/2021.
Vigência: 12/02/2022 a 12/06/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: cointer construtora, incorporadora e Terraplanagem ltda. 
cNPJ Nº 27.471.701/0001-065.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 10 de fevereiro de 2022.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de 
desenvolvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 767536
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
regime diferenciado de contratação - rdc ElETrÔNico Nº 004/2021
Processo nº 2020/229466-PaE/SEdUc
ÓrGÃo: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
ModalidadE: rdc - ElETrÔNico Nº 004/2021-cEl/Nlic/SEdUc
EMPrESaS VENcEdoraS:
Lotes

oBJETo: Escolha da proposta mais vantajosa para registro de Preços visando a contratação pelo regime 
diferenciado de contratações de empresa especializada de engenharia para a coNSTrUÇÃo dE crEcHES 

PadrÃo SEdUc EM diVErSoS MUNicÍPioS do ESTado do Pará, visando a construção e entrega completa 
das edificações em completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado 

do Pará, e em perfeito estado de condições para funcionamento.
Lote 03 - VaLor estiMado r$ 16.012.040,27

EMPrESa VENcEdora ofErTa dE PrEÇoS
ESTrUTUral coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli (cNPJ/Mf Nº 08.928.777/0001-

22)
r$ 12.660.000,00

 
 

Lote 07 - VaLor estiMado r$ 16.031.783,84
EMPrESa VENcEdora ofErTa dE PrEÇoS

SaNEcoN SaNEaMENTo E coNSTrUÇÃo ciVil EirEli (cNPJ/Mf Nº 
07.561.334/0001-83)

r$ 10.946.900,00
 

Lote 09 - VaLor estiMado r$ 15.952.809,56
EMPrESa VENcEdora ofErTa dE PrEÇoS

SaNEcoN SaNEaMENTo E coNSTrUÇÃo ciVil EirEli (cNPJ/Mf Nº 
07.561.334/0001-83)

r$ 9.999.870,00
 

Lote 11 - VaLor estiMado r$ 14.486.916,56
EMPrESa VENcEdora ofErTa dE PrEÇoS

ESTrUTUral coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli (cNPJ/Mf Nº 08.928.777/0001-
22)

r$ 10.990.000,00
 

Lote 21 - VaLor estiMado r$ 12.122.155,75
EMPrESa VENcEdora ofErTa dE PrEÇoS

NacioNal coNSTrUÇÕES E SErViÇoS TÉcNicoS lTda (cNPJ/Mf Nº 
02.934.270/0001-03)

r$ 9.362.346,55
 

Lote 23 - VaLor estiMado r$ 16.031.783,84
EMPrESa VENcEdora ofErTa dE PrEÇoS

SaNEcoN SaNEaMENTo E coNSTrUÇÃo ciVil EirEli (cNPJ/Mf Nº 
07.561.334/0001-83)

r$ 12.806.326,00
 

Lote 28 - VaLor estiMado r$ 16.189.732,43
EMPrESa VENcEdora ofErTa dE PrEÇoS

ENGEVEl coNSTrUcoES E SErVicoS EirEli cNPJ: 02.100.753/0001-02 r$ 13.560.000,00
 

Lote 33 - VaLor estiMado r$ 14.579.065,76
EMPrESa VENcEdora ofErTa dE PrEÇoS

ENGEVEl coNSTrUcoES E SErVicoS EirEli cNPJ: 02.100.753/0001-02 r$ 11.720.000,00
 

Belém (Pa), 04 de março de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 767634

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 52292/2022
oBJETiVo: Vistoria técnica para aprovação dos terrenos para construção 
de creches Padrão SEdUc nos Municípios de Tucuruí, Parauapebas, Ban-
nach, Pau d´arco, cumaru do Norte, Santa do araguaia, Santa Maria das 
Barreiras, conceição do araguaia, floresta do araguaia e Marabá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM TUcUrUi 07/03/2022 - 08/03/2022 Nº diárias: 1
TUcUrUi ParaUaPEBaS 08/03/2022 - 10/03/2022 Nº diárias: 2
ParaUaPEBaS BaNNacH 10/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 1
BaNNacH PaU darco 11/03/2022 - 12/03/2022 Nº diárias: 1
PaU darco cUMarU do NorTE 12/03/2022 - 13/03/2022 Nº diárias: 1
cUMarU do NorTE SaNTaNa do araGUaia 13/03/2022 - 14/03/2022 Nº 
diárias: 1
SaNTaNa do araGUaia SaNTa Maria daS BarrEiraS 14/03/2022 - 
15/03/2022 Nº diárias: 1
SaNTa Maria daS BarrEiraS coNcEicao do araGUaia 15/03/2022 - 
16/03/2022 Nº diárias: 1
coNcEicao do araGUaia florESTa do araGUaia 16/03/2022 - 
17/03/2022 Nº diárias: 1
florESTa do araGUaia MaraBa 17/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 1
MaraBa BElEM 18/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoaQUiM aNToNio MoNTEiro NETo
cPf: 18622828204
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291
retor

Protocolo: 767557
Portaria de diarias No. 52320/2022
oBJETiVo: rEaliZar aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E 
iNVENTário daS EE WalKiSE da SilVa ViaNa, EE SÃo JoSÉ, EE rio TocaNTiNS, 
EE PaUlo frEirE, localiZadaS No MUNicÍPio dE MaraBá rEaliZar ToMBa-
MENTo do ProGraMa diNHEiro dirETo Na EScola (PddE/2019/2020/2021) 
fiScaliZar E rEaliZar ToMBaMENTo doS diVErSoS BENS PaTriMoNiaiS EN-
TrEGUE Por ESTa SEdUc, BEM coMo, aTUaliZar aS SENHaS doS GESTorES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 07/03/2022 - 07/03/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 07/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 4.5
NoME: lUiS EdUardo dE liMa
MaTrÍcUla: 57212532
cPf: 58402853234
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 767550
Portaria de diarias No. 52293/2022
oBJETiVo: Vistoria técnica para aprovação dos terrenos para construção 
de creches Padrão SEdUc nos Municípios de Tucuruí, Parauapebas, Ban-
nach, Pau d´arco, cumaru do Norte, Santa do araguaia, Santa Maria das 
Barreiras, conceição do araguaia, floresta do araguaia e Marabá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM TUcUrUi 07/03/2022 - 08/03/2022 Nº diárias: 1
TUcUrUi ParaUaPEBaS 08/03/2022 - 10/03/2022 Nº diárias: 2
ParaUaPEBaS BaNNacH 10/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 1
BaNNacH PaU darco 11/03/2022 - 12/03/2022 Nº diárias: 1
PaU darco cUMarU do NorTE 12/03/2022 - 13/03/2022 Nº diárias: 1
cUMarU do NorTE SaNTaNa do araGUaia 13/03/2022 - 14/03/2022 Nº diárias: 1
SaNTaNa do araGUaia SaNTa Maria daS BarrEiraS 14/03/2022 - 
15/03/2022 Nº diárias: 1
SaNTa Maria daS BarrEiraS coNcEicao do araGUaia 15/03/2022 - 
16/03/2022 Nº diárias: 1
coNcEicao do araGUaia florESTa do araGUaia 16/03/2022 - 
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17/03/2022 Nº diárias: 1
florESTa do araGUaia MaraBa 17/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 1
MaraBa BElEM 18/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: alaN PiNTo MoraES
cPf: 98303570234
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 767551
Portaria de diarias No. 52319/2022
oBJETiVo: rEaliZar aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZi-
MENTo E iNVENTário daS EE WalKiSE da SilVa ViaNa, EE SÃo JoSÉ, 
EE rio TocaNTiNS, EE PaUlo frEirE, localiZadaS No MUNicÍPio dE 
MaraBá rEaliZar ToMBaMENTo do ProGraMa diNHEiro dirETo Na 
EScola (PddE/2019/2020/2021) fiScaliZar E rEaliZar ToMBaMENTo 
doS diVErSoS BENS PaTriMoNiaiS ENTrEGUE Por ESTa SEdUc, BEM 
coMo, aTUaliZar aS SENHaS doS GESTorES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 07/03/2022 - 07/03/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 07/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 4.5
NoME: HEliaNa dE faTiMa Maia MorEira
MaTrÍcUla: 57202459
cPf: 41073908291
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 767552
Portaria de diarias No. 52323/2022
oBJETiVo: rEaliZar aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dES-
faZiMENTo E iNVENTário daS EE BENNEdiTa Marilda da SilVa, 
BraGa, EE Prof. iSaUra BaHia, EE fraNciSca NoGUEira da coS-
Ta raMoS, EE fraNciSca NoGUEira da coSTa raMoS (aNEXo) rE-
aliZar ToMBaMENTo do ProGraMa diNHEiro dirETo Na EScola 
(PddE/2019/2020/2021) fiScaliZar E rEaliZar ToMBaMENTo doS di-
VErSoS BENS PaTriMoNiaiS ENTrEGUE Por ESTa SEdUc, BEM coMo, 
aTUaliZar aS SENHaS doS GESTorES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 07/03/2022 - 07/03/2022 Nº diárias: 0
MocaJUBa / Baiao / 07/03/2022 - 10/03/2022 Nº diárias: 3
Baiao / BElEM / 10/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: PaUlo BErGMaN fiEl MacHado
MaTrÍcUla: 941921
cPf: 21869162234
carGo/fUNÇÃo:
EScrEV.daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 767553
Portaria de diarias No. 52294/2022
oBJETiVo: Vistoria técnica para aprovação dos terrenos para construção 
de creches Padrão SEdUc nos Municípios de Tucuruí, Parauapebas, Ban-
nach, Pau d´arco, cumaru do Norte, Santa do araguaia, Santa Maria das 
Barreiras, conceição do araguaia, floresta do araguaia e Marabá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM TUcUrUi 07/03/2022 - 08/03/2022 Nº diárias: 1
TUcUrUi ParaUaPEBaS 08/03/2022 - 10/03/2022 Nº diárias: 2
ParaUaPEBaS BaNNacH 10/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 1
BaNNacH PaU darco 11/03/2022 - 12/03/2022 Nº diárias: 1
PaU darco cUMarU do NorTE 12/03/2022 - 13/03/2022 Nº diárias: 1
cUMarU do NorTE SaNTaNa do araGUaia 13/03/2022 - 14/03/2022 Nº diárias: 1
SaNTaNa do araGUaia SaNTa Maria daS BarrEiraS 14/03/2022 - 
15/03/2022 Nº diárias: 1
SaNTa Maria daS BarrEiraS coNcEicao do araGUaia 15/03/2022 - 
16/03/2022 Nº diárias: 1
coNcEicao do araGUaia florESTa do araGUaia 16/03/2022 - 
17/03/2022 Nº diárias: 1
florESTa do araGUaia MaraBa 17/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 1
MaraBa BElEM 18/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: adiMar PErEira MENEZES JUNior
cPf: 22926550200
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291
retorna

Protocolo: 767554
Portaria de diarias No. 52317/2022
oBJETiVo: ParTiciPar do 1º SEMiNário dE aPrESENTaÇÃo do EN 
SiNo MÉdio EJa-caMPo, EVENToS VolTadoS Para ProJEToS da aGri-
cUlTUra faMiliar E SUSTENTáBilidadE, coM ParTiciPaÇÃo dE MUNi-
cÍPaiS, GErENTE dE orGÃoS SETToriaiS, GErENTE dE orGÃoS PriVa-
doS, PrESidENTE dE SiNdicacaToS E EMPrESárioS locaiS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / doM EliSEU / 07/03/2022 - 08/03/2022 Nº diárias: 1
doM EliSEU / BElEM / 08/03/2022 - 08/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: odiValdo SilVa doS aNJoS
MaTrÍcUla: 349780
cPf: 06170641215
carGo/fUNÇÃo:
Prof. colaBorador NiVEl SUPErior / docENTE
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 767555

.

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de iNdiciaÇÃo e citaÇÃo
a comissão de Processo administrativo disciplinar, constituída nos termos da 
PorTaria nº 151/2019 – GaB/Pad de 03/07/2019, publicada no doE edição 
nº 33.914 de 08/07/2019, Prorrogado pela PorTaria nº. 268/2019– GaB/
Pad de 06/11/2019, publicada no doE edição nº 34.030 de 08/11/2019, 
resignado pela PorTaria nº. 1.505/2019– GaB/Pad de 09/12/2019, 
publicada no doE edição nº 34.054 de 10/12/2019 , resignado pela 
PorTaria nº. 122/2020– GaB/Pad de 17/01/2020, publicada no doE edição 
nº 34.093 de 20/01/2020, PorTaria de substituição nº. 63/2020– GaB/
Pad de 09/03/2020, publicada no doE edição nº 34.138 de 10/03/2020, 
resignado pela PorTaria nº 1.694/2021 GaB/Pad de 18/11/2021, publicada 
no doE edição nº 34.770 de 19/11/2021, PorTaria de substituição nº. 
1.680/2021– GaB/Pad de 18/11/2021, publicada no doE edição nº 34.770 
de 19/11/2021, coNVoca na forma do art. 219, parágrafo único da lei nº 
5.810/1994-rJU, o servidor Noé carlos Barbosa Von atzingen, matrícula nº 
279552-1, que achando-se em local incerto e não sabido, deve apresentar-se 
perante a comissão Processante, que está sediada no Núcleo de disciplina e 
Ética/SEdUc, térreo da Secretaria de Estado de Educação, com endereço na 
rodovia augusto Montenegro, Km 10, s/n, distrito de icoaraci, Belém/Pa – 
cEP: 66.820-000, fone: (91)3201-5159.
considere o servidor iNdiciado em razão das imputações contidas no 
Processo nº 1273161/2018 de , pelo cometimento de transgressões, em 
tese, ao que dispõem os arts. 178, iV c/c 190, ii, § 2º da lei nº 5.810/94 
por falta funcional constante de abandono de cargo, sendo garantido o 
direito da ampla defesa e do contraditório.
fica ainda o servidor iNdiciado E ciTado pelo presente edital , para 
apresentar dEfESa EScriTa no prazo de 15 (quinze) dias úteis , a partir 
desta publicação e, se não comparecer será considerada revel, prosseguin-
do os trabalhos da comissão.
amélia das Graças cantão Simões
Presidente
Nathália de Nazareth ferreira Monteiro
Membro
Joanilce carneiro Pereira
Membro/secretário

Protocolo: 767511
.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa iNteresse ParticULar
Portaria nº.:1188/2022 de 04/03/2022
conceder licença para Tratar de interesse Particular, a servidora JaNdira claU-
dia SarMENTo dE SoUSa, matricula nº 5503191/3, Espec. em Educação, lota-
da na EE. Prof Norma Morhy/Belém, no período de 18/02/2022 a 17/02/2024.
caNceLar LiceNÇa iNteresse ParticULar
Portaria nº.:1183/2022 de 03/03/2022
cancelar, a contar de 01/03/2022, a licença para Tratar de interesse 
Particular, concedida atraves da PorTaria nº 596/2021 de 04/02/2021,da 
servidora KEllY MarTiNS ParaENSE, matricula nº 57221402/2, Professor, 
lotada na EE. conego Batista campos sede vinc/Barcarena.
disPeNsar
Portaria Nº.: 1008/2022 de 03/03/2022
formalizar a dispensa, da servidora SiMoNE SilVa dE JESUS, Matrícula nº 
5278864/014, lotada na EE de 1º Grau Mão cooperadora/itaituba, do empre-
go de Servente, a contar de 01/01/1999, para fins de regularização funcional.
teMPo iNteGraL
Portaria nº.:001011/2022 de 03/03/2022
de acordo com o Processo nº 2022/46180
i -  r e v o g a r ,  a  c o n t a r  d e  0 1 / 0 3 / 2 0 2 2 ,  a  P o r T a -
ria nº 0071/2021 de 28/04/2021, que concedeu Gratificação de Tem-
po integral,no percentual de 60 %, (sessenta porcento) ao servidor aN-
THoNY SaUl PiNHEiro MaGalHÃES, matrícula nº 57197991/2, as-
sist. administrativo, lotado na divisão de lotação, desta Secretária.
ii- conceder, a contar de 01/03/2022, Gratificação de Tempo inte-
gral, no percentual de 60% (sessenta porcento), incidente sobre o venci-
mento base do cargo, a servidora lEoNildES SaNTaNa loBo, matrícu-
la nº 329584/1, assist administrativo, lotada na diretoria de Ensino, des-
ta Secretária, em substituição ao servidor mencionado no item anterior.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.1186/2022 de 03/03/2022
Nome:MadalENa corrEa PaVao
Matrícula:5628237/1cargo:Professor
lotação:EE Prof Jose Valente ribeiro/ananindeua
Período:08/03/22 a 06/05/2022
Triênios:03/03/97 a 02/03/00
Portaria nº.000895/2022 de 22/02/2022
Nome:MoNica PErEira da SilVa MoUra
Matrícula:57208511/1cargo:Espec. Em Educação
lotação:EEEfM. arnando fajardo/ananindeua
Período:01/04/2022 a 30/05/2022
Triênios:25/11/2014 a 24/11/2017
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.:236/2022 de 24/02/2022
Nome: JoUBErT criSTYaN fariaS lira
Matrícula:5851955/3 Período:02/05/22 à 31/05/22 Exercício:2022
Unidade:EE Pedro alvares cabral/Santarem
Portaria nº.:15/2022 de 25/01/2022
Nome: cElia Maria da coSTa oliVEira
Matrícula:519901/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EE Magalhaes Barata/Santa Maria do Pará
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Portaria nº.:016/2022 de 17/02/2022
Nome: Maria liNdoNETE GoNÇalVES PErEira
Matrícula:57217205/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM Prof raimundo laureano da S Souza/Paragominas
Portaria nº.:025/2022 de 17/02/2022
Nome: dEYViSoN carloS da SilVa PiNTo
Matrícula:5880467/2 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM Maria da conceição Malheiro/irituia
Portaria nº.:027/2022 de 23/02/2022
Nome: dENiVal SilVa da cUNHa
Matrícula:5948453/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM Maria da conceição Malheiro anexo iV/irituia
Portaria nº.:25/2022 de 25/02/2022
Nome: dEBora da SilVa BriTo
Matrícula:57215924/1 Período:02/05/22 à 31/05/22 Exercício:2022
Unidade:EEEM dep raimundo r de Souza/Tucurui
Portaria nº.:029/2022 de 25/02/2022
Nome: aNToNio BarroS do NaSciMENTo
Matrícula:5948446/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EEEM antonio Jesus de oliveira/dom Eliseu
Portaria nº.:629/2020 de 08/09/2020
Nome: JolEUdSoN dE oliVEira SaNToS
Matrícula:5895132/3 Período:01/12/20 à 14/01/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM rio caete/Bragança
Portaria nº.:036/2022 de 25/02/2022
Nome: rEGiNa cErES doS SaNToS fErrEira
Matrícula:5942210/1 Período:02/05/22 à 31/05/22 Exercício:2021
Unidade:EEEf dr Jose Jorge Hage/alenquer
Portaria nº.:023/2022 de 25/02/2022
Nome: HiValdo dE liMa fErrEira
Matrícula:5948761/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2021
Unidade:EEEf Prof Manoel Sabino da Silva/Magalhaes Barata
Portaria nº.:068/2022 de 25/02/2022
Nome: GraciETE fErrEira dE fErrEira
Matrícula:5890183/1 Período:01/06/22 à 15/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM Santa rosa/Vigia de Nazare
Portaria nº.:078/2022 de 22/02/2022
Nome: roSa dalVa da SilVa carNEiro
Matrícula:419559/1 Período:01/06/22 à 30/06/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM dr fabio luz/Tome açu
Portaria nº.:083/2022 de 25/02/2022
Nome: Nadia criSTiNa SiQUEira arTNEr
Matrícula:5900259/1 Período:01/06/22 à 15/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM dr fabio luz/Tome açu
Portaria nº.:085/2022 de 25/02/2022
Nome: fraNciNETE dE aViZ caSTro
Matrícula:57217159/1 Período:01/06/22 à 30/06/22 Exercício:2022
Unidade:EEEM inacio Moura/Santo antonio do Taua
Portaria nº.:086/2022 de 25/02/2022
Nome: EliZiaNE MaTiaS GoMES
Matrícula:5900270/1 Período:01/06/22 à 15/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEM antonio Brasil/Tome açu
Portaria nº.:089/2022 de 22/02/2022
Nome: irENEia liTTiG SoNTaG da SilVa
Matrícula:5900254/1 Período:01/06/22 à 15/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEM antonio Brasil/Tome açu
Portaria nº.:090/2022 de 24/02/2022
Nome: lEila NoGUEira SoUZa
Matrícula:5897838/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EEEM antonio Brasil/Tome açu
Portaria nº.:091/2022 de 22/02/2022
Nome: raiMUNda da SilVa PiaUi
Matrícula:419249/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EEEM antonio Brasil/Tome açu
Portaria nº.:092/2022 de 22/02/2022
Nome: raiMUNda NoNaTo fUrTado dE oliVEira
Matrícula:418030/1 Período:02/05/22 à 31/05/22 Exercício:2022
Unidade:EEEM antonio Brasil/Tome açu
Portaria nº.:029/2022 de 26/01/2022
Nome: fraNciNaldo caBral da lUZ
Matrícula:5901768/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2021
Unidade:EE Prof apolonia Pinheiro dos Santos/capanema
Portaria nº.:032/2022 de 26/01/2022
Nome: aNa SoraYa Socorro dE SoUSa cHaVES
Matrícula:57216408/1 Período:05/04/22 à 04/05/22 Exercício:2022
Unidade:EE Mestre lucindo/capanema
Portaria nº.:036/2022 de 18/02/2022
Nome: MaridalVo da coSTa doS SaNToS
Matrícula:57210756/1 Período:05/04/22 à 04/05/22 Exercício:2021
Unidade:EE Mestre lucindo/capanema
Portaria nº.:10/2022 de 23/02/2022
Nome: raiMUNda QUEiroZ MoUSiNHo
Matrícula:5472202/2 Período:02/05/22 à 31/05/22 Exercício:2022
Unidade:7 UrE/obidos
Portaria nº.: 095/2022 de 03/03/2022
Nome: rEGiaNE do carMo TriNdadE
Matrícula:5900722/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEm amabilio alves Pereira/concordia do Pará
Portaria Nº.: 096/2022 de 03/03/2022
Nome: SilVia dE faTiMa alBUQUErQUE oliVEira liMa
Matrícula:5900729/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEM amabilio alves Pereira/concordia do Pará

Portaria nº.:097/2022 de 03/03/2022
Nome: aldEMir lUiZ dE QUEiroZ
Matrícula:423580/1 Período:02/06/22 à 01/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEM amabilio alves Pereira/concordia do Pará
Portaria nº.:13/2022 de 03/03/2022
Nome: Joao JorGE oliVEira dE SoUSa
Matrícula:5085837/4 Período:10/05/22 à 23/06/22 Exercício:2022
Unidade:EEEM Prof Mario Brasil/Garrafão do Norte
Portaria nº.:14/2022 de 03/03/2022
Nome: caMila MoraES GoMES
Matrícula:57192520/3 Período:07/03/22 à 21/03/22 Exercício:2021
Unidade:EEEfM osvaldo cruz/capitao Poço
Portaria nº.:033/2022 de 23/02/2022
Nome:ValdENor JorGE do NaSciMENTo
Matrícula:57220625/1Período:21/03/22 à 04/04/22Exercício:2021
Unidade:EE. Prof. Elza Maria dasntas/S.domingos do araguaia
Portaria nº.:070/2022 de 24/02/2022
Nome:aUrEa cElESTE dE alMEida SaNToS
Matrícula:57214708/1Período:01/04/22 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe; luiz Gonzaga/Bragança
Portaria nº.:071/2022 de 24/02/2022
Nome:alEXaNdra dE SEiXaS BalTaZar
Matrícula:57212394/1Período:01/04/22 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe; luiz Gonzaga/Bragança
Portaria nº.:072/2022 de 24/02/2022
Nome:aNa Maria raMoS SilVa
Matrícula:57214500/1Período:01/04/22 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe; luiz Gonzaga/Bragança
Portaria nº.:073/2022 de 24/02/2022
Nome:EliNETE do Socorro da SilVa SoUSa
Matrícula:6317804/1Período:01/04/22 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe. luiz Gonzaga/Bragança
Portaria nº.:074/2022 de 24/02/2022
Nome:EliZaNGEla da SilVa GoMES
Matrícula:57214399/1Período:01/04/22 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe. luiz Gonzaga/Bragança
Portaria nº.:075/2022 de 24/02/2022
Nome:SUElY da SilVa MacHado
Matrícula:6317570/1Período:01/04/22 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe. luiz Gonzaga/Bragança
Portaria nº.:076/2022 de 24/02/2022
Nome:ValdEMir riBEiro da SilVa
Matrícula:57214571/Período:01/04/22 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe. luiz Gonzaga/Bragança
Portaria nº.:087/2022 de 25/02/2022
Nome:EliETE MorEira SEiXaS
Matrícula:57216856/1Período:01/04/22 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. antonio Brasil/Tome-açu
Portaria nº.:093/2022 de 03/03/2022
Nome:rUY coElHo riBEiro
Matrícula:5900264/1Período:01/06/22 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.dr. fabio luz/Tome-açu
Portaria nº.:094/2022 de 03/03/2022
Nome:EdSoN MaciEl PENicHE
Matrícula:57218350/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.amabilio alves Pereira/concordia do Pará
retiFicar
Portaria Nº.:1009/2022 de 03/03/2022
Retificar na PORTARIA Col. nº 11401/1984 de 28/09/1984, que admitiu, 
para exercer a função de Professor Horista, o nome do servidor JoSE 
carloS raiol da coSTa para JoÃo carloS raiol da coSTa, matricula 
0653918/013, Na EE de 1º e 2º Graus remigio fernandez/Marapanim, 
para fins de regularização funcional.

Protocolo: 767689
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

LotaÇÃo de serVidores coM FiNs de reGULariZaÇÃo FUNcioNaL.
Protocolo: 2022/45136
Portaria N° 599/22, de 03 de março de 2022.
loTar, os servidores desta iES abaixo relacionados, a contar de 
01.03.2022, apenas com fins de regularização funcional.
SErVidor  id. fUNcioNal  loTaÇÃo
JESSica MaYara aMaral coElHo 5946438/1 dirEToria dE acES-
So E aValiaÇÃo JoÃo VicTor MoUra roSa  5902882/3 coordE-
Nadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iii raiSSa caSTro da SilVa  
5946430/1 coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS V rUTH 
clEia PErEira caSTro 5946386/1  coordENadoria adMiNiSTraTiVa 
do caMPUS i claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
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Protocolo: 2022/174188
Portaria N° 600/22, de 03 de março de 2022.
loTar, os servidores desta iES abaixo relacionados, a contar de 
01.03.2022, apenas com fins de regularização funcional.
SErVidor  id. fUNcioNal  loTaÇÃo
carMEN Maria alVES fErNaNdES  3158454/1  dirEToria dE PlaNEJa-
MENTo ESTraTÉGico
lairSoN caBral da SilVa 3183408/1  dirEToria dE GESTÃo dE PESSoaS
MarcElo SoUZa MarTiNS 5794870/1  PrÓ-rEiToria dE GradUaÇÃo
NarUMi iTai  5954735/1 dirEToria dE GESTÃo dE PESSoaS
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 767479
deLeGaÇÃo de coMPetÊNcia
Protocolo: 2022/205962
Portaria N° 580/22, de 22 de fevereiro de 2022
dElEGar coMPETÊNcia ao(a) servidor(a) Joao HaMilToN PiNHEiro dE SoU-
Za, id. funcional nº 55586758/ 2, na função de coordENador dE caMPUS dE 
caSTaNHal, para outorgar grau a turma, desta iES conforme abaixo:
cUrSo  daTa Horário MUNicÍPio
Tecnologia de alimentos 22/02  caSTaNHal
Engenharia de Produção 22/02  caSTaNHal
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 767468
aUtoriZaÇÃo de aFastaMeNto de serVidor Para ParticiPar 
de cUrso de PÓs- GradUaÇÃo
Protocolo: 2021/676269
Portaria N° 575/22, de 25 de fevereiro de 2022.
i – aUToriZar, o afastamento integral do servidor aldEci fErrEira 
coSTa, id. funcional nº 57216020/2, cargo de ProfESSor aUXiliar, 
lotado no caMPUS dE ParaGoMiNaS, para participar de curso de Pós-Gra-
duação em Nível de Mestrado em arquitetura e Urbanismo, pela Universi-
dade federal do Pará, no período de 01.11.2021 a 15.04.2023.
ii - conceder Bolsa Estadual de Pós-Graduação, no período de 01.11.2021 
a 15.04.2023, nos termos da resolução 3038/16-coNSUN de 14.09.2016.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 767471
ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
Protocolo: 2021/1244442
Portaria N° 579/22, de 22 de fevereiro de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) TaliTa rodriGUES dE Sa, id. funcional nº 
57201149/ 3, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE iii, lotado no(a) caMPUS 
do MoJU, progressão HoriZoNTal, para referência iV da classe de Pro-
fESSor aSSiSTENTE com vigência a contar de 03.11.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 767461
aLteraÇÃo de reGiMe de traBaLHo Para tide
Protocolo: 2022/202644
Portaria N° 499/22, de 22 de fevereiro de 2022.
alTErar, o regime de Trabalho do(a) servidor(a) JoÃo rodriGo coiM-
Bra NoBrE, id. funcional nº 57219956/ 2, cargo de ProfESSor aS-
SiSTENTE, lotado no dEParTaMENTo dE TEcNoloGia dE MadEira, de 
40(quarenta) horas para TidE (TEMPo iNTEGral E dEdicaÇÃo EXclUSi-
Va), a contar de 01.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2022/194288
Portaria N° 520/22, de 22 de fevereiro de 2022.
alTErar, o regime de Trabalho do(a) servidor(a) aNa KariNa MorEYra, 
id. funcional nº 5919263/ 1, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado no 
caMPUS dE alTaMira, de 40(quarenta) horas para TidE (TEMPo iNTE-
Gral E dEdicaÇÃo EXclUSiVa), a contar de 01.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2022/208526
Portaria N° 597/22, de 03 de março de 2022.
alTErar, o regime de Trabalho do(a) servidor(a) iVETE fUrTado riBEi-
ro caldaS, id. funcional nº 54190262/ 4, cargo de ProfESSor aUXi-
liar, lotado no caMPUS dE MaraBa, de 40(quarenta) horas para TidE 
(TEMPo iNTEGral E dEdicaÇÃo EXclUSiVa), a contar de 01.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2022/216637
Portaria N° 596/22, de 03 de março de 2022.
alTErar, o regime de Trabalho do(a) servidor(a) PEdro fErNaNdo da 
coSTa VaScoNcEloS, id. funcional nº 57193239/ 1, cargo de ProfES-
Sor adJUNTo, lotado no dEParTaMENTo dE SaÚdE ESPEcialiZada, de 
40(quarenta) horas para TidE (TEMPo iNTEGral E dEdicaÇÃo EXclUSi-
Va), a contar de 01.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2022/213334
Portaria N° 595/22, de 03 de março de 2022.
alTErar, o regime de Trabalho do(a) servidor(a) TaliTa rodriGUES dE 
Sá, id. funcional nº 57201149/ 3, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, 
lotado no caMPUS do MoJU, de 40(quarenta) horas para TidE (TEMPo 
iNTEGral E dEdicaÇÃo EXclUSiVa), a contar de 01.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 2022/194548
Portaria N° 594/22, de 03 de março de 2022.
alTErar, o regime de Trabalho do(a) servidor(a) JoÃo colarES da MoTa 
NETo, id. funcional nº 54196476/ 4, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, 
lotado na coordENadoria dE rElaÇÃo iNTErNacioNal, de 40(qua-
renta) horas para TidE (TEMPo iNTEGral E dEdicaÇÃo EXclUSiVa), a 
contar de 01.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2022/208890
Portaria N° 587/22, de 03 de março de 2022.
alTErar, o regime de Trabalho do(a) servidor(a) PriScila XaViEr dE 
araÚJo, id. funcional nº 5941027/ 1, cargo de ProfESSor aUXiliar, 
lotado no caMPUS dE MaraBa, de 40(quarenta) horas para TidE (TEMPo 
iNTEGral E dEdicaÇÃo EXclUSiVa), a contar de 01.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2022/222377
Portaria N° 586/22, de 03 de março de 2022.
alTErar, o regime de Trabalho do(a) servidor(a) JacirENE VaScoNcEloS dE 
alBUQUErQUE, id. funcional nº 57176424/3, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, 
lotado no dEParTaMENTo dE EdUcaÇÃo GEral, de 40(quarenta) horas para TidE 
(TEMPo iNTEGral E dEdicaÇÃo EXclUSiVa), a contar de 01.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2022/158737
Portaria N° 585/22, de 03 de março de 2022
alTErar, o regime de Trabalho do(a) servidor(a) MariaNa doS aNJoS fUr-
Tado dE Sá, id. funcional nº 57189470/3, cargo de ProfESSor aSSiS-
TENTE, lotado no caMPUS dE SaNTarÉM, de 40(quarenta) horas para TidE 
(TEMPo iNTEGral E dEdicaÇÃo EXclUSiVa), a contar de 01.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 767454
.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo:2022/155238
Portaria N° 574/22, de 25 de fevereiro de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) dÉBora GoNÇalVES da SilVa SarMaNHo, id. 
funcional nº 54181574/3, cargo de TÉcNico B, lotado(a) no(a) coordENa-
doria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 30(trinta) dias de licença Prêmio, 
no período de 10.02.2022 a 11.03.2022, referente ao triênio abaixo.
01.07.2017 a 02.02.2022.(Parte do triênio de 2017/2020 interrompido com 
base na Lei Federal nº 173/20 de 17.05.2020 e Oficio nº 006/20-SEPLAD).
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2021/1386353
Portaria N° 578/22, de 25 de fevereiro de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria daS GracaS da SilVa, id. funcional 
nº 3194264/ 2, cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado(a) no(a) dEParTa-
MENTo dE filoSofia E ciÊNciaS SociaiS, 60(sessenta) dias de licença 
Prêmio, referente ao triênio de 01/04/2016 a 31/03/2019, no período de 
01.05.2022 a 29.06.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2022/18609
Portaria N° 421/22, de 16 de fevereiro de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) EliaNa caMara cUTriM, id. funcional nº 
188727/ 3, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado(a) no(a) dEParTa-
MENTo dE arTES, 60(sessenta) dias de licença Prêmio, referente ao triê-
nio de 10/03/2009 a 09/03/2012, no período de 02.05.2022 a 30.06.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2022/18609
Portaria N° 422/22, de 16 de fevereiro de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) EliaNa caMara cUTriM, id. funcional nº 
188727/ 3, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado(a) no(a) dEParTa-
MENTo dE arTES, 60(sessenta) dias de licença Prêmio, referente ao triê-
nio de 10/03/2012 a 09/03/2015, no período de 01.08.2022 a 29.09.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2022/18609
Portaria N° 423/22, de 16 de fevereiro de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) EliaNa caMara cUTriM, id. funcional nº 
188727/ 3, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado(a) no(a) dEParTa-
MENTo dE arTES, 60(sessenta) dias de licença Prêmio, referente ao triê-
nio de 10/03/2015 a 09/03/2018, no período de 03.10.2022 a 01.12.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 767459
deterMiNar LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2021/1386353
Portaria N° 577/22, de 25 de fevereiro de 2022.
dETErMiNar ao(a) servidor(a) Maria daS GracaS da SilVa, id. funcional nº 
3194264/ 2, cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado(a) no(a) dEParTaMENTo 
dE filoSofia E ciÊNciaS SociaiS, goze de 30(trinta) dias restantes de licença 
Prêmio, concedido pela PorTaria nº 199, de 23.01.2018, referente ao triênio de 
01.04.2013 a 31.03.2016., no período de 01.04.2022 a 30.04.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 767460
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sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 626/2022, de 04 de MarÇo 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° 627/2022, de 04 de MarÇo 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: JaVaN PErEira MoTTa
Matrícula funcional: 5905495/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 628/2022, de 04 de MarÇo 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 aSSUNToS coMUNiTar
Nome: NaaMa MoNiTa caValcaNTE dE oliVEira
Matrícula funcional: 5960573/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 571 1506 8473
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 629/2022, de 04 de MarÇo 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$ 2.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 2.500,00
Portaria N° 630/2022, de 04 de MarÇo 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 adMiNiSTraTiVo dE caMPU
Nome: rENaTo da SilVa loBaTo
Matrícula funcional: 57223979/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 631/2022, de 04 de MarÇo 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: GiSElE frEirE faraoN
Matrícula funcional: 57209657/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 2.000,00
339039_ r$ 2.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 767522
.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 600/2022, de 04 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: BraGaNÇa-Pa
NoME do SErVidor: KaTia do Socorro carValHo liMa
id. fUNcioNal: 537861/3
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 02.03.2022
daTa TÉrMiNo: 08.03.2022
QUaNTidadE: 6,5 (seis e meia)
Portaria N° 601/2022, de 04 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: conduzir servidor.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: caSTaNHal-Pa
NoME do SErVidor: JorGE alBErTo fUrTado
id. fUNcioNal: 57213413/1
carGo: MoToriSTa
daTa iNicio: 22.02.2022
daTa TÉrMiNo: 22.02.2022
QUaNTidadE: 0,5 ( meia)

Portaria N° 602/2022, de 04 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo:ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: caSTaNHal-Pa
NoME do SErVidor: MaNoEl MaXiMiaNo JUNior
id. fUNcioNal: 5807689/2
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 03.03.2022
daTa TÉrMiNo: 17.03.2022
QUaNTidadE: 6,5 (seis meia)
Portaria N° 603/2022, de 04 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo:ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: rEdENÇÃo-Pa
NoME do SErVidor: MaNoEl MaXiMiaNo JUNior
id. fUNcioNal: 5807689/2
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 21.03.2022
daTa TÉrMiNo: 05.04.2022
QUaNTidadE: 15,5 (quinze meia)
Portaria N° 604/2022, de 04 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo:ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: caSTaNHal-Pa
NoME do SErVidor:THiaGo NicolaU M. dE SoUZa coNTE
id. fUNcioNal: 57173986/3
carGo: ProfESSor aUXiliar
daTa iNicio: 17.02.2022
daTa TÉrMiNo: 12.05.2022
QUaNTidadE: 8,0 (oito)
Portaria N° 605/2022, de 04 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo:ministrar disciplina pelo forma Pará
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: BaGrE-Pa
NoME do SErVidor:BENEdiTo TaVarES B. rESQUE JUNior
id. fUNcioNal: 5930324/2
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
daTa iNicio: 19.02.2022
daTa TÉrMiNo: 25.02.2022
QUaNTidadE: 6,5 (seis e meia)
Portaria N° 616/2022, de 04 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo:ministrar disciplina pelo forma Pará
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: BaGrE-Pa
NoME do SErVidor:doUGlaS rodriGUES da coNcEicao
id. fUNcioNal: 57193545/1
carGo: ProfESSor adJUNTo
daTa iNicio: 14.03.2022
daTa TÉrMiNo: 22.03.2022
QUaNTidadE: 8,5 (oito e meia)
Portaria N° 617/2022, de 04 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo:ministrar disciplina pelo forma Pará
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: TracUaTEUa-Pa
NoME do SErVidor:flaVio lUiZ NUNES dE carValHo
id. fUNcioNal: 250767/2
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 15.02.2022
daTa TÉrMiNo: 25.02.2022
QUaNTidadE: 10,5 (dez e meia)
Portaria N° 618/2022, de 04 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo:ministrar disciplina pelo forma Pará
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: TracUaTEUa-Pa
NoME do SErVidor:ricardo fiGUEirEdo PiNTo
id. fUNcioNal: 304441/2
carGo: ProfESSor adJUNTo
daTa iNicio: 06.02.2022
daTa TÉrMiNo: 16.02.2022
QUaNTidadE: 10,5 (dez e meia)
Portaria N° 619/2022, de 04 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo:trabalhar na eleição de coordenador de curso
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: caSTaNHal-Pa
NoME do SErVidor:alESSaNdra H. da coNcEicao fErrEira
id. fUNcioNal: 57196602/4
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo a
daTa iNicio: 15.03.2022
daTa TÉrMiNo: 17.03.2022
QUaNTidadE: 2,5 (duas e meia)
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Portaria N° 620/2022, de 04 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo:trabalhar na eleição de coordenador de curso
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: caSTaNHal-Pa
NoME do SErVidor:aNdrEia Maria TriNdadE dE SoUZa
id. fUNcioNal: 57202125/1
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo B
daTa iNicio: 15.03.2022
daTa TÉrMiNo: 17.03.2022
QUaNTidadE: 2,5 (duas e meia)
Portaria N° 621/2022, de 04 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo:trabalhar na eleição de coordenador de curso
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: caSTaNHal-Pa
NoME do SErVidor:MaNoEl daNiSValdES doS SaNToS
id. fUNcioNal: 54193792/2
carGo: MoToriSTa
daTa iNicio: 15.03.2022
daTa TÉrMiNo: 17.03.2022
QUaNTidadE: 2,5 (duas e meia)
Portaria N° 633/2022, de 04 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo:ministrar disciplina pelo forma Pará
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: MUaNá-Pa
NoME do SErVidor:aNToNio dE PadUa dE M. doS S. BraSil
id. fUNcioNal: 5433053/2
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 22.02.2022
daTa TÉrMiNo: 08.03.2022
QUaNTidadE: 14,5 (quatorze e meia)
Portaria N° 634/2022, de 04 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo:ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: ParaGoMiNaS-Pa
NoME do SErVidor:MadSoN alaN rocHa dE SoUSa
id. fUNcioNal: 5920054/1
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 27.01.2022
daTa TÉrMiNo: 10.02.2022
QUaNTidadE: 14,5 (quatorze e meia)
Portaria N° 635/2022, de 04 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo:ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: SalVaTErra-Pa
NoME do SErVidor:MarcoS PEdro dE PaiVa EliaS
id. fUNcioNal: 5820936/2
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 03.03.2022
daTa TÉrMiNo: 17.03.2022
QUaNTidadE: 14,5 (quatorze e meia)
Portaria N° 636/2022, de 04 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo:ministrar disciplina pelo forma Pará
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: TracUaTEUa-Pa
NoME do SErVidor:MarcoS PEdro dE PaiVa EliaS
id. fUNcioNal: 5820936/2
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 01.03.2022
daTa TÉrMiNo: 11.03.2022
QUaNTidadE: 10,5 (dez e meia)
Portaria N° 637/2022, de 04 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo:conduzir servidor
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: GoiaNESia-Pa
NoME do SErVidor:MaNoEl daNiSValdES doS SaNToS
id. fUNcioNal: 54193792/2
carGo: MoToriSTa
daTa iNicio: 04.03.2022
daTa TÉrMiNo: 05.03.2022
QUaNTidadE: 2,5 (duas e meia)
Portaria N° 638/2022, de 04 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo:ministrar disciplina pelo forma Pará
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: TracUaTEUa-Pa
NoME do SErVidor: roSEaNE MoNTEiro doS SaNToS
id. fUNcioNal: 57225157/1
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 17.03.2022
daTa TÉrMiNo: 27.03.2022
QUaNTidadE: 10,5 (dez e meia)

Portaria N° 639/2022, de 04 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo:ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: caSTaNHal-Pa
NoME do SErVidor: lUcY aNNE cardoSo loBao GUTiErrEZ
id. fUNcioNal: 55586779/1
carGo: ProfESSor adJUNTo
daTa iNicio: 13.10.2021
daTa TÉrMiNo: 11.11.2021
QUaNTidadE: 8,0 (oito)
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 767562
coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 614/2022, de 04 de Março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplinas
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: castanhal/Pa
NoME do SErVidor: MarcElo JoSE raiol SoUZa
carGo: ProfESSor adJUNTo
id. fUNcioNal: 57188507/ 2
daTa iNÍcio: 14.03.2022
daTa TÉrMiNo: 31.03.2022
QUaNTidadE: 8,0 (oito) diárias
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 767602
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 017/2022-UePa
Processo seLetiVo siMPLiFicado de caNdidatos Para ateN-
diMeNto ao ProJeto UePa aMBieNtaL
a Universidade do Estado do Pará torna público o processo de seleção para 
atendimento ao ProJETo UEPa aMBiENTal e estabelece normas para a 
realização deste processo, destinado a selecionar profissionais para aten-
der a necessidade de contratação temporária para atendimento de in-
teresse público, com fundamento na iNSTrUÇÃo NorMaTiVa/UEPa Nº 
001/2019, dE 06 dE fEVErEiro dE 2019.
o Edital, na íntegra, está disponível no site: www.uepa.br .
Belém, 07 de março de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 767310
..

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

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº28/2022/seaster
Processo Nº 2021/1298585
objeto: 01 (um) SEMirrEBoQUE adaptado com instalação, mobiliários e 
equipamentos adaptados para funcionamento de unidade móvel, incluindo 
o fornecimento e instalação de todos os seus equipamentos e acessórios.
PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 010/2021 – dPE/Pa
Vigência: 03/03/2022 à 02/03/2023
data da assinatura: 03/03/2022
Unidade orçamentária: 43.101
funcional Programática: 08.244.1505.8863
Natureza de despesa: 449052
fonte de recursos: 0301
ação detalhada: 189.517
Valor Global: r$1.435.000,00
contratado: TrUcKVaN iNdÚSTria E coMÉrcio lTda
cNPJ: nº 05.142.588/0001-31
Endereço: rodovia Presidente dutra, 777 – Km 211/ Bairro: cumbica, 
Guarulhos/SP
cEP: 07178-580.
ordenador: iNocENcio rENaTo GaSPariM
Mat. 5945555/1

Protocolo: 767445
.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico
Número: 05/2022
objeto: aquisição de Eletrodomésticos Permanentes (Máquina lavadora de 
roupas e freezer), conforme condições, quantidades e exigências estabe-
lecidas no Edital e seus anexos.
local de abertura: Portal coMPraSNET
UaSG: 925872
data da abertura: 17/03/2022
Hora da abertura: 10:00 (horário de Brasília)
orçamento:
Gestão/Unidade: 870101
fonte: 0139002989
Programa de Trabalho: 08.244.1505.8860
Elemento de despesa: 4490 52
ordenador(a): inocêncio renato Gasparim

Protocolo: 767600
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PreGÃo eLetrÔNico
Número: 06/2022
objeto: aquisição de veículo (tipo Pick Up), conforme condições, quantida-
des e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
local de abertura: Portal coMPraSNET
UaSG: 925872
data da abertura: 17/03/2022
Hora da abertura: 14:00 (horário de Brasília)
orçamento:
Gestão/Unidade: 43101
fonte: 0101
Programa de Trabalho: 0824415058863
Elemento de despesa: 449052
ordenador(a): inocêncio renato Gasparim

Protocolo: 767604

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 158/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 165545
rESolVE:
autorizar o pagamento de 01 ( UMa ) diária Para cada SErVidor ciTado
aBaiXo:
ESMEriNo NEri BaTiSTa filHo,599620/1,SEcrETário adJUNTo dE 
TraBalHo,EMPrEGo E rENda,SUEli do Socorro faro dE oliVEi-
ra,595486/1,GErENTE que se deslocará ao distrito de Mosqueiro/ Pa, 
no período de 16 a 17/02/2022 com objetivo de participar de participar 
do Projeto “ Entre Elas por todo o Pará “ em Mosqueiro, Manoel Joaquim 
Maúes ferreira,5938894/1 ( Motorista )conduzir o Veiculo com o Servidor.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8946 f: 0101006357 266.721 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
03 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 157/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 196937
rESolVE:
autorizar o pagamento de 01 ( UMa) diária Para cada SErVidor ciTado
aBaiXo:
SUEli do Socorro faro dE oliVEira,595486/1,GErENTE ESMEriN-
do NEri BaTiSTa filHo,599620/1,SEcrETário adJNUTo dE TraBa-
lHo,EMPrEGo E rENda,TadEU dE JESUS carValHo loBaTo Matricula 
nº 2025183,GErENTE que se deslocará ao município de BENEVidES/Pa, 
no Período de 23 a 24/02/2022 com objetivo de intermediação de Mão de 
obra, Manoel Joaquim Maúes ferreira,
colaborador Eventual ( Motorista )conduzir o Veiculo com os Servidores.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8946 f: 0101/0101006357 266.721 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
02 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 157/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 196937
rESolVE:
autorizar o pagamento de 01 ( UMa) diária Para cada SErVidor ciTado
aBaiXo: 
SUEli do Socorro faro dE oliVEira,595486/1,GErENTE ESMEriN-
do NEri BaTiSTa filHo,599620/1,SEcrETário adJNUTo dE TraBa-
lHo,EMPrEGo E rENda,TadEU dE JESUS carValHo loBaTo Matricula 
nº 2025183,GErENTE que se deslocará ao município de BENEVidES/Pa, 
no Período de 23 a 24/02/2022 com objetivo de intermediação de Mão de 
obra, Manoel Joaquim Maúes ferreira,
colaborador Eventual ( Motorista )conduzir o Veiculo com os Servidores.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8946 f: 0101/0101006357 266.721 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
02 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 162/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 232023
rESolVE:
autorizar o pagamento de ½ ( meia) diárias Para cada SErVidor ciTa-
do aBaiXo:
MaYra HElENa GaliZa loPES aZEVEdo,5918870/2, aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo que se deslocará ao município de caSTaNHal/Pa, no dia 
04/03/2022 Com Objetivo de Intermediação de Mão de Obra Classificação 
orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8946 f: 0101006357 266.721 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
03 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 160/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 238592
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (QUaTro e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
JoSÉ MariValdo da coNcEiÇÃo,63207/3,aSSiSTENTE adMiNiSTraTi-
Vo que se deslocará ao município de ToMÉ-aÇÚ/Pa, no período de 28/03 a 
01/04/2022 Com Objetivo de Qualificação Social e Profissional.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8948 f: 0101006357 266.730 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
03 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 767328

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 170/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/209694
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora ErlEN criSTiNa alVES da SilVa, mat. nº 
57207242/ 2, para responder pela Gerência UaPi NoSSo lar Socor-
ro GaBriEl, em substituição a aliNE GUiMaraES dE SoUZa cordEi-
ro, mat. nº 5946676/ 1, que estará em gozo de férias no período de 
07/03/2022 a 05/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
04 de março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 170/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/209694
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora ErlEN criSTiNa alVES da SilVa, mat. nº 57207242/ 
2, para responder pela Gerência UaPi NoSSo lar Socorro GaBriEl, em 
substituição a aliNE GUiMaraES dE SoUZa cordEiro, mat. nº 5946676/ 
1, que estará em gozo de férias no período de 07/03/2022 a 05/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
04 de março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 767566
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..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

diÁria
.

Portaria 092 – do dia 03/03/2022
oBJETiVo : atuar na realização da formação Gerencial no ciaM MaraBá 
(Proc. 239125/2022-Mem. 11/2022-NGP)
Servidor: raiMUNdo MoNTEiro GoNcalVES, ocupante do cargo de  ad-
ministrador, Matricula n° 3223078/2,
Servidor: JadSoN roBErTo QUEMEl, ocupante do cargo de aSSiSTENTE 
Social, matrícula nº 55586330/ 1
Servidor: JoSE carloS MaToS do PaTrociNio, ocupante do cargo de  
Motorista, Matricula n° 5927323/ 2
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo :MaraBá/Pa
PEriodo da ViaGEM: 07 a 11/03/2022 – diaria – 4,5
ordENador dE PEdESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 767486

.

.

FÉrias
.

Portaria N°220/2022-daF/GrH de 03 de março de 2022
coNcEdEr,de acordo com o art.74 da lei 5.810,de 24.01.94,30(trinta)
dias de férias consecutivos,aos servidores abaixo relacionados: 

aldrin Souza Silva 20/21 01/04/2022 30/04/2022
alex Julio de Souza campelo 20/21 01/04/2022 30/04/2022

andrey ricardo da Silva Souza 20/21 01/04/2022 30/04/2022
antonia rosa 21/22 01/04/2022 30/04/2022

celionei Sousa Nascimento 20/21 01/04/2022 30/04/2022
claudete da Silva Nepónuceno 21/22 01/04/2022 30/04/2022

cleberson Jonas fernandes Gouveia 21/22 01/04/2022 30/04/2022
cleberson Wagner Jardim Pinto 21/22 11/04/2022 10/05/2022

cleidiane da Natividade Monteiro 20/21 05/04/2022 04/05/2022
djenane filocreão Miranda 21/22 12/04/2022 11/05/2022
Eduardo da Silva rodrigues 20/21 01/04/2022 30/04/2022

Elberte Santos de Souza 20/21 01/04/2022 30/04/2022
Ellen rosana Silva da Silva 21/22 01/04/2022 30/04/2022

Elleni ierece Santiago Mendes 21/22 26/04/2022 25/05/2022
Emiliana cangussu reis 19/20 04/04/2022 03/05/2022

Eubelina Maria das Graças Santos 21/22 01/04/2022 30/04/2022
Evandro franco Valente 21/22 01/04/2022 30/04/2022

fernando luciano Queiroz E Silva 21/22 01/04/2022 30/04/2022
filomena Marques da Slva 21/22 10/04/2022 09/05/2022
franciely figueira da Silva 20/21 01/04/2022 30/04/2022
francisca Moraes da Silva 21/22 15/04/2022 14/05/2022

isanilde Maria ferreira 20/21 04/04/2022 03/05/2022
ivana  Passos de Melo antunes costa 20/21 11/04/2022 10/05/2022

Joel Santos da Silva 21/22 05/04/2022 04/05/2022
Jorge luiz fonseca Moraes Bittencourt 21/22 01/04/2022 30/04/2022

Jorge Martins augusto 21/22 01/04/2022 30/04/2022
luendel luiz da cruz almeida 21/22 01/04/2022 30/04/2022

Manolo Portugal faiad de Macedo freitas 21/22 04/04/2022 03/05/2022
Marcos Namor Marinho Vidal 20/21 01/04/2022 30/04/2022
Maria lucia ferreira de Souza 19/20 10/04/2022 09/05/2022

Marilda Nunes Macedo 21/22 15/04/2022 14/05/2022
Marluce fernandes lima 20/21 15/04/2022 14/05/2022

Marta cristina Moraes Moreira 20/21 01/04/2022 30/04/2022
Michely Bruna Barros Tota 21/22 01/04/2022 30/04/2022

ozimar Santos da Silva 21/22 01/04/2022 30/04/2022
raimunda Maria Santos Matos 21/22 01/04/2022 30/04/2022

raimunda Nonata cravo Trindade 21/22 16/04/2022 15/05/2022
regina lucia Santana carvalho 20/21 01/04/2022 30/04/2022
rithicleia Keila arlindo Gomes 21/22 01/04/2022 30/04/2022

roberval da Silva Barbosa 20/21 01/04/2022 30/04/2022
rodolfo Monteiro Pereira 20/21 01/04/2022 30/04/2022
ronisson Sousa Santos 20/21 01/04/2022 30/04/2022
rosiane Gomes Jucá 21/22 11/04/2022 10/05/2022

Sergio Santos do Nascimento 20/21 01/04/2022 30/04/2022
Silvio cesar lima fonseca 21/22 18/04/2022 17/05/2022

ordenador responsável:luiz celso da Silva.
Protocolo: 767340

..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 102/2022-GGP/seJUdH Belém (Pa), 03 de março de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021, 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/240374.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora Jeanete da Silva Gomes, matrícula nº 54188359/3, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, para responder pelo 
cargo de Gerente de livre orientação Sexual - GloS, no período de 
01/03/2022 a 30/03/2022, em virtude do titular, o servidor rafael carmo 
ramos, matrícula nº 5958689/1, encontrar-se em período de férias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 767376
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
Nº 767229
oNde se LÊ: “Raquel dos Santos Albuquerque, Coordenadora do Núcleo de 
Planejamento Estratégico, identidade funcional no 31658/3, como 1o membro;”
Leia-se: “Raquel dos Santos Albuquerque, Coordenadora do Núcleo de Plane-
jamento Estratégico, identidade funcional no 73503987/1, como 1o membro;”
JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior
Secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia

Protocolo: 767591
..

diÁria
.

Portaria N° 85/2022 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 04 de MarÇo de 2022.
Nome: BrUNo da SilVa caSTro/Matrícula: n° 5918069/1/cargo: MoToriSTa/
origem:Belém-Pa/destino: itaituba-Pa/ Período: 08/03/2022 a 18/03/2022/ diá-
rias: 10,5 (dez e meia)/objetivo: conduzir servidores desta SEdEME, com o objetivo 
de apoiar o desenvolvimento do polo de Mineração responsável no Tapajós.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 86/2022 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 04 de MarÇo de 2022.
Nome:Ulysses ferreira Gonçalves/Matricula:n° 5946276/1/cargo:Motorista/
origem:Belém-Pa/destino: castanhal-Pa/ Período: dia 03/03/2022/ diá-
rias:0,5 (meia)/ Objetivo: Conduzir servidores desta SEDEME, a fim de repre-
sentarem a SEdEME no evento do rota do açaí, com o objetivo de viabilizar 
parcerias para o desenvolvimento da cadeia produtiva do açaí para a região.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 767355
Portaria N° 80/2022 - daF/sedeMe  BeLÉM, 03 MarÇo de 2022.
Nome:Ulysses ferreira Gonçalves/Matricula:n° 5946276/1/cargo:Moto-
rista/origem:Belém-Pa/destino: Barcarena-Pa/ Período: dia 11/03/2022/ 
Diárias:0,5 (meia)/ Objetivo: Conduzir servidores desta SEDEME, a fim de 
realizarem visita técnica à empresa alUBar.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 767268
Portaria N° 87/2022 - daF/sedeMe  BeLÉM, 04 de MarÇo de 2022.
Nome:MaUro JoSÉ rodriGUES BarBalHo/Matricula:n° 31658/3/cargo:dire-
tor/origem:Belém-Pa/destino: Santarém e Belterra – Pa/Período: 08/03/2022 
a 12/03/2022/ diárias:4,5 (quatro e meia)/objetivo: representar a SEdEME em 
agenda programada na região de integração do Baixo amazonas, realizando 
ações de fomento às atividades da indústria, comércio e serviço.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 88/2022 - daF/sedeMe  BeLÉM, 04 de MarÇo de 2022.
Nome: lUZiaNE SENa aBrEU/ Matricula:n°5946200/3/ cargo: coordenado-
ra/ origem: Belém-Pa/ destino: Santarém e Belterra-Pa/ Período: 08/03/2022 
a 12/03/2022/ diárias: 4,5 (quatro e meia)/objetivo: representar a SEdEME 
em agenda programada na região de integração do Baixo amazonas, realizan-
do ações de fomento às atividades da indústria, comércio e serviço.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
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Portaria N° 89/2022 - daF/sedeMe  BeLÉM, 04 de MarÇo de 2022.
Nome: aHiaNa cáSSia dE oliVEira PEdrEira/ Matricula:n°5962601/1/ 
cargo: coordenadora/ origem: Belém-Pa/ destino: Santarém e Belterra-
Pa/ Período: 08/03/2022 a 12/03/2022/ diárias: 4,5 (quatro e meia)/ob-
jetivo: representar a SEdEME em agenda programada na região de inte-
gração do Baixo amazonas, realizando ações de fomento às atividades da 
indústria, comércio e serviço.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 90/2022 - daF/sedeMe  BeLÉM, 04 de MarÇo de 2022.
Nome: aldENor SaNTaNa PEGado NETTo/Matrícula: n° 5913756/3/
cargo: coordenador/origem: Belém-Pa/destino: Benevides-Pa/ Período: 
24/02/2022 a 24/02/2022/diárias:0,5 (meia)/ objetivo: representar a SE-
dEME no evento ParcEriaS PElo Pará, viabilizando parcerias que contri-
buam para o desenvolvimento da região.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 91/2022 - daF/sedeMe  BeLÉM, 04 de MarÇo de 2022.
Nome: aldENor SaNTaNa PEGado NETTo/Matrícula: n° 5913756/3/
cargo: coordenador/origem: Belém-Pa/destino: Benevides-Pa/ Período: 
23/02/2022 a 23/02/2022/diárias:0,5 (meia)/ objetivo: representar a SE-
dEME no evento ParcEriaS PElo Pará, viabilizando parcerias que contri-
buam para o desenvolvimento da região.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 92/2022 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 04 de MarÇo de 2022.
Nome:Ulysses ferreira Gonçalves/Matricula:n° 5946276/1/cargo:Moto-
rista/origem:Belém-Pa/destino: Benevides-Pa/ Período: dia 23/02/2022/ 
Diárias:0,5 (meia)/ Objetivo: Conduzir servidor desta SEDEME, a fim de 
representar a SEdEME no evento ParcEriaS PElo Pará, viabilizando par-
cerias que contribuam para o desenvolvimento da região.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 93/2022 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 04 de MarÇo de 2022.
Nome:Ulysses ferreira Gonçalves/Matricula:n° 5946276/1/cargo:Moto-
rista/origem:Belém-Pa/destino: Benevides-Pa/ Período: dia 24/02/2022/ 
Diárias:0,5 (meia)/ Objetivo: Conduzir servidor desta SEDEME, a fim de 
representar a SEdEME no evento ParcEriaS PElo Pará, viabilizando par-
cerias que contribuam para o desenvolvimento da região.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 767647

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria n° 20/2022 – GGa/ sedeMe Belém, 04 de março 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:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias 
do servidor carloS aUGUSTo dE PaiVa lEdo, identidade funcional nº 
57195771/2, cargo de SEcrETário adJUNTo dE dESENVolViMENTo 
EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia, concedida através da PorTaria nº 
001/2022 – GGa/SEdEME, de 10/01/2022, publicada no doE nº 34.825, de 
11/01/2022, a partir de 02/03/2022, permanecendo saldo remanescente a 
ser gozado em momento oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 767392
Portaria N° 021/2022 - GGa/sedeMe BeLÉM 04 de MarÇo 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:
i - coNcEdEr 20 (vinte) dias de férias regulamentares, do servidor, refe-
rente a fEVErEiro de 2022.

id. FUNc. NoMe carGo PerÍodo 
aQUisitiVo

PerÍodo de 
GoZo

8014457/5 GaBriEl SalZEr 
BESTENE aSSESSor ii 12/11/2020 a 

11/11/2021
16/02/2022 a 
07/03/2022

ii - TorNar SEM EfEiTo a PorTaria de férias nº 015/2022 GGa/SEdEME, 
de 15/02/2022, publicada no doE nº 34.866, de 16/02/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 767605

..

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

coMPaNHia GÁs do ParÁ – GÁs do ParÁ
LaNÇaMeNto de eXtrato de editaL de LicitaÇÃo.
ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico N º 02/2022.
oBJETo: contratação de empresa especializada para o fornecimento de 01 
(uma) Estação de regulagem de Pressão e Medição (ErPM), 01 (um) Módulo 
de Medição de Pressão e Temperatura (MMPT), 01 (um) módulo de cromato-
grafia e outros componentes e softwares para serem utilizados em um novo 
empreendimento industrial da GÁS DO PARÁ, conforme especificações técni-
cas do anexo i – Termo de referência Md.004.000.GEP.003 - rev.2.
aBErTUra: dia 28 de março de 2022, às 10:00h, no Portal de compras do
Governo federal – www.gov.br/compras.
iNforMaÇÕES: o edital com seus elementos constitutivos será
fornecido gratuitamente, através de download, nos sites
www.gov.br/compras e www.gasdopara.com.br/licitacoes.
Belém/Pa, 04 de março de 2022. Publique-se.
cláudia Bitar de Moraes Barbosa - diretora Presidente

Protocolo: 767541

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/229701, rESolVE:
coNTraTar a partir de 07/03/2022, o Sr. ricardo coSTa PiNHEiro, 
para ocupar o emprego público comissionado de Gerente de Execução e 
Gestão de Projetos nesta codEc.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 04 de março de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 767585

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 034/2022 – rH/daF
Portaria de desiGNaÇÃo de FiscaL
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do processo: 2022/58663,r E S o l V E:
dESiGNar o colaborador rafaEl SoarES da coSTa, matrícula 5959699/1, 
ocupante do cargo de Gerente de Projetos Corporativos, como fiscal do 
contrato abaixo relacionado, e como suplente o colaborador lUcaS cESar 
PaNToJa doS SaNToS, Gerente de Patrimônio e Serviços Gerais, matrícu-
la 5900870/2, a contar de 24/02/2022.

Nº do 
coNtrato coNtratado

002/2022 GTEc coMErcio E SErViÇo EirEli

registre-se, publique-se e cumpra-se.Belém, 03 de março de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 767440

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 027/2022 – rH/daF
PUBlicada No doE 34.872 dE 22/02/2022
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo: 2022/201261;rESolVE rETifi-
car:
oNde se LÊ:
PEriodo: 02 à 03/03/2022
QTdE: 1 diária.
Leia-se:
PEriodo: 04 à 06/03/2022
QTdE: 2 e ½ diária.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 03 de março de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 767470
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..

diÁria
.

Portaria Nº 035/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/230770;r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: ViTor HUdSoN da coNSolaÇÃo alMEida, matrícula: 5892695/3, 
ocupante do cargo de Gerente de desenvolvimento e Estudos Econômicos.
oBJETiVo: realizar visitas técnicas às unidades fabris, no município de 
Abaetetuba do “PROJETO NA FÁBRICA”.
dESTiNo:  abaetetuba
PErÍodo: 25/02/2022
QTdE:  ½ diária.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 03 de março de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 767450
Portaria Nº 036/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/241717;r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: aNToNio dE PádUa rodriGUES filHo, matrícula: 
5946321/1, ocupante do cargo de diretor de Estratégia e relações institucionais.
oBJETiVo: Participar do iV fórum de ZPEs, na cidade de Brasília-df.
dESTiNo: Brasília
PErÍodo: 08/03/2022
QTdE: 1 diária.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 03 de março de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 767452

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 11/2022, GaB/iMetroParÁ, 24 de fevereiro de 2022.
dispõe sobre licença para Tratar de interesses Particulares.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual nº 
7.136/2008 e, de acordo com o decreto publicado no doE n° 33.771 de 
02 de janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 93 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o teor do Processo de nº 52619.000206/2022-99 refe-
rente à Solicitação de licença para Tratar de assuntos Particulares.
rESolVE:
art. 1º - ProrroGar por mais 60 (sessenta) dias a licença para Tratar de inte-
resses Particulares à servidora liaNE Socorro corrEa SarMENTo, id. funcio-
nal nº 0289, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotada na Gerência 
de Serviços deste instituto, no período de 01/03/2022 a 29/04/2022.
art. 2º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 24 de fevereiro de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 767341

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 16/2022, GaB/iMetroParÁ, de 3 de março de 2022.
dispõe sobre licença Maternidade
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 
08 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o art. 88 da lei 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
coNSidEraNdo a certidão de Nascimento de matrícula de nº 066431 01 
55 2022 1 00162 093 0118046 09.
rESolVE:
art. 1º - coNcEdEr a servidora MaNoEla MorGado MarTiNS, id. fun-
cional nº 291, ocupante do cargo de Procurador autárquico e fundacional, 
licença Maternidade de 180 (cento e oitenta dias) com início em 25 de 
fevereiro de 2022 e término em 23 de agosto de 2022.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
retroagindo seus efeitos a contar de 25/02/2022.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pará, 3 de março de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 767345

.

errata
.

Portaria Nº 13/2022-GaB/iMetroParÁ/iNMetro, de 03 de 
março de 2022, publicada no doe nº 34.880, de 04/03/2022;
onde se lê: dispõe sobre exoneração de servidor
Leia-se: dispõe sobre exoneração e nomeação de servidor
onde se lê: Secretário de diretoria
Leia-se: Secretário de Gabinete
Permanecem inalteradas as demais disposições.
Belém-Pa, 04 de março de 2022
rafaela Barata chaves
Presidente do iMETroPará.

Protocolo: 767513
..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
a PrESidENTE da JUNTa coMErcial do ESTado do Pará- JUcEPa, 
usando das suas atribuições legais, rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores abaixo para a função de fiscal e Suplente de contrato:

contrato / 
PorTaria

Modalidade 
licitação fornecedor/objeto fiscal e Suplente do 

contrato

N°38/2021
N°46/2022

Termo de dispen-
sa de licitação Nº 

19/2021
 

NETTcoN ProVEdor dE iNTErNET 
EirEli ME

- contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de internet com 5 
Mbps, serviço que será prestado na Ud de 
Novo Progresso a fim de atender as neces-
sidades da referida Unidade desconcentrada 

da JUcEPa

f: robervaldo Sousa 
araujo

S: claudia regina oliveira 
Borges

art. 2º rEVoGar a PorTaria nº 184/2021, publicada em 14 de outubro 
de 2021 no d.o.E nº 34.734, protocolo 715825.
assinatura: 24/02/2022
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: VilSoN JoÃo ScHUBEr Presidente em exercício da JUcEPa.

Protocolo: 767373
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

errata da Portaria Nº 001/2022. Processo nº 2022/234903. 
Publicada no doe 34.823 de 07/01/2022. Férias de FeV/2022. 
onde se lê:

ranieri Teles Vasconcelos 
Segundo 5913405/2 17/08/2020 a 16/08/2021 28/02/2022 a 19/03/2022

Leia-se:

ranieri Teles Vasconcelos 
Segundo 5913405/2 17/08/2020 a 16/08/2021 28/02/2022 a 29/03/2022

cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira – Presidente.
Protocolo: 767448

..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

diÁria
.

Portaria nº 010/2022 – 04 de MarÇo de 2022.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias aos servidores abaixo, de acordo com as bases vigentes, no tre-
cho Belém/Barcarena/Belém, com o objetivo de realizar entrega de cartas de crédito aos 
microempreendedores do município acima mencionado, do NGPM-crEdicidadÃo.

NoMe MatrÍcULa 
/ cPF carGo PerÍodo Nº de 

diÁrias
PriScila HorlaNia SilVa 

SaNToS 5946293-1
GErENTE 

rEGioNal 03/03/2022  1/2

JacKEliNE YaSMiM NoGUEi-
ra SilVa 5930821-2

GErENTE 
rEGioNal 03/03/2022  1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 767298
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terMo aditiVo
5º termo aditivo ao contrato N° 001/2017 - NGPM credcidadÃo
objeto: Prorrogar o prazo de vigência por mais no máximo 12 (doze) me-
ses, em caráter excepcional, a partir de 27/02/2022.
fundamento legal: § 4º, art. 57 da lei 8.666/93.
contratado: TEcNoSET iNforMáTica ProdUToS E SErViÇoS lTda
Valor estimado: r$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
dotação orçamentária: 960101.11.126.1508.8238.339040
fonte: 0101
Endereço: rua Tamoios, 246, Jardim aeroporto, cEP 04630-000, São Paulo-SP
data de assinatura: 24/02/2022.
Belém/Pa, 03 de março de 2022
ordenador: TErcio JUNior SoUSa NoGUEira
diretor Geral - NGPM credcidadão.

Protocolo: 767668
.

FÉrias
.

Portaria Nº 011/2022 de 04 de MarÇo de 2022
o diretor-Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito crEdcidadÃo, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da lei nº 7.774 de 23/12/2013 e de 
acordo com o decreto publicado no doE nº 33599 de 17 de abril de 2018.
rESolVE:
i-art. 1º - coNcEdEr férias regulamentares aos servidores, conforme quadro abaixo:

MatrÍcULa NoMe
 

PerÍodo 
aQUisitiVo   GoZo

591065312 Paulo Moiés da Silva Barros 2021/2022 04/04/2022 a 
03/05/2022

594625311 Priscila Horlania santos Silva 2021/2022 04/04/2022 a 
03/05/2022

595383611 fagnor augusto Maia lopes 2021/2022 04/04/2022 a 
03/05/2022

5097951 carmem Benedita Santos 
Quadros 2021/2022 02/05/2022 a 

31/05/2022

ii- dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Tercio Junior Souza Nogueira
diretor-Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 767685
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº.0164/2022, de 03 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela PorTaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/243787, de 02/03/2022– 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E: 
i – dESiGNar o servidor PaUlo aNdrÉ doS SaNToS MoNTEiro, matrícula 
nº 57176077/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Enge-
nheiro Civil, como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

08/2022
 

concepção construções e Serviços 
ltda

construção de rampa e concreto armado na comuni-
dade lauro Sodré em curuçá/Pa.

ii -dESiGNar a servidora MariElZa rodriGUES BaTiSTa caPEloNi, ma-
trícula nº 51855667/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públi-
cas-Arquiteto, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
contrato, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 767669
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º tac Nº 17/2021 – tP Nº 14/2020
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
M Pamplona construções Eireli EPP - cNPJ nº 19.578.735/0001-25
oBJETo: construção do Terminal rodoviário Municipal de Tomé-açu/Pa.
Justificativa: Reequilíbrio econômico-financeiro, cfe. Art. 65, II, d, da Lei 8.666/93.
Valor do reequilíbrio: r$ 190.640,33
dotação orçamentária: 07.101.15.451.1508.7556 449051 0101/0301
data de assinatura: 04/03/2022
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 767732

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

2º terMo aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo tecNica Nº 
04/2020
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de São domingos do capim – cNPJ 05.193.115/0001-63
objeto: realização de Etapas Técnicas destinadas a concepção do Plano 
diretor no Município de São domingos do capim/Pa.
Vigência: 05/03/2022 a 05/03/2023
data da assinatura: 04/03/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
PaUlo ElSoN SilVa E SilVa
ordenador responsável:
BENEdiTo rUY SaNToS caBral

Protocolo: 767251
2º terMo aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 
02/2020
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas-cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de São domingos do capim - cNPJ 05.193.115/0001-63
objeto: realização de etapas técnicas destinadas à concepção do plano mu-
nicipal de saneamento básico no município de São domingos do capim/Pa
Justificativa: Prorrogação de prazo
Vigência: 05/03/2022 a 05/03/2023
data da assinatura: 04/03/2022
responsável pela entidade: Paulo Elson Silva e Silva
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano E obras Públicas

Protocolo: 767465

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto
contrato: 20/2018 – PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE locaÇÃo dE VEÍcUloS, 
dE PEQUENo PorTE Para aTENdEr aS NEcESSidadES dESTa SEdoP.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 
8º da lei nº 8.666/93 e à cláusula quarta do instrumento original, cfe. art. 
65, §8º da lei nº 8.666/93.
Percentual do reajuste: 36,81%
Período de execução: 02/07/2020 a 02/07/2021
dotação orçamentária: 07101.15.122.1297.8338/ 339033 /0101 e 0301
data de assinatura: 04/03/2022
contratada: EMPrESa BraSil rENT a car lTda
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 767720

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio Nº 12/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de alenquer – cNPJ 04.838.793/0001-73
objeto: construção de cobertura de Quadra Poliesportiva do Bairro Novo 
Esperança, no Município de alenquer, neste Estado.
Vigência: 07/03/2022 a 07/09/2022
Valor Global: r$ 391.579,66
dotação orçamentária:
-SEdoP: 07101 04.811.1499.7659 444042 0101/0301
 07101 15.811.1499.7659 444042 0301
Nota de Empenho: 2022NE00280
-PrEfEiTUra dE alENQUEr: 0210 27.812.0008.1.038 449051 1500/1700
foro: Belém
data da assinatura: 04/03/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
Heverton dos Santos Silva
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 767559
eXtrato do coNVÊNio Nº 20/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de alenquer – cNPJ 04.838.793/0001-73
objeto: construção de cobertura de Quadra Poliesportiva augusto cezar 
de Sousa Quaresma no município de alenquer/Pa.
Vigência: 07/03/2022 a 07/09/2022
Valor Global: r$ 391.579,66
dotação orçamentária:
-SEdoP: 07101 04.811.1499.7659 444042 0101/0301
 07101 15.811.1499.7659 444042 0301
Nota de Empenho: 2022NE00360
-PrEfEiTUra dE alENQUEr: 0210 27.812.0008.1.038 449051 1500/1700
foro: Belém
data da assinatura: 04/03/2022
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responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
Heverton dos Santos Silva
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 767560
eXtrato do coNVÊNio Nº 16/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de igarapé Miri – cNPJ 05.191.333/0001-69
objeto: obra de urbanização da orla em pavimento aterrado, no município 
de igarapé Miri, neste Estado.
Vigência: 07/03/2022 a 07/03/2023
Valor Global: r$ 7.054.520,73
dotação orçamentária:
- SEdoP: 07101.15.695.1498-7658 Nd 444042 0101/0301
Nota de Empenho: 2021/519316
- PrEfEiTUra dE iGaraPÉ Miri :1004-267840009-1021 449051 15200000
foro: Belém
data da assinatura: 04/03/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
roberto Pina oliveira
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 767520
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 06/2021.
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em 03.03.2022, encerrando em 02.03.2023.
data de assinatura: 02.03.2022.
contratada: Seguros Sura S.a. cNPJ: 33.065.699/0001-27.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 767288
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

coNVÊNio
.

coNVÊNio Nº 01/2022
oBJETo: Viabilizar ações visando a implantação do Projeto Habitacional de Se-
gurança Pública do Estado do Pará, que objetiva fomentar a aquisição, reforma, 
requalificação e construção de imóveis destinados a integrantes da Segurança 
Pública do Estado do Pará, nos termos do art. 3º da lei nº 9.198, de 13.01.2021 
e do decreto nº 1.554/21, com o repasse realizado pela coHaB/Pa de até 
10.000,00 (dez mil reais), através do BANPARÁ, aos beneficiários do Projeto, 
observadas as normas pertinentes e os limites orçamentários estabelecidos pela 
Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad.
VALOR: Até R$ 10.000,00 (dez mil reais) por beneficiário. DOTAÇÃO OR-
ÇaMENTária: 16482148989690000
fonte: 0101 – Natureza da despesa: 33.90.48.
ViGÊNcia: condicionada ao prazo de vigência da lei nº 9.198, de 13.01.2021
Pela coHaB/Pa
orlando reis Pantoja – diretor Presidente
Érico Brandão Pimenta – diretor administrativo e financeiro
Pelo BaNPara
ruth Pimentel Mello – diretora Presidente
Jorge Wilson campos e Silva antunes – diretor comercial e fomento
daTa da aSSiNaTUra: 25.02.2022

Protocolo: 767379
.

oUtras MatÉrias
.

LicitaÇÃo Fracassada
oBJETo: contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços re-
manescentes e serviços complementares indispensáveis, de infraestrutura urba-
na (sistema viário, drenagem pluvial, abastecimento de água, sistema de esgoto 
sanitário, rede de energia elétrica e iluminação pública, paisagismo, equipamento 
público, muro divisório, construção de 23 (vinte e três) blocos do tipo g7, con-
tendo cada bloco 12 (doze) apartamentos totalizando 276 (duzentos e setenta e 
seis) unidades habitacionais, no conjunto residencial liberdade i, localizado no 
campus iii da Universidade federal do Pará - UfPa, entre a Marginal do igarapé 
do Tucunduba e av. Perimetral, no município de Belém-Pa.
Modalidade de licitação: rdc Nº 04/2021
decisão: diante dos elementos de instrução processual, notadamente as 
manifestações da comissão Permanente de licitação – cPl e assessoria 
Jurídica – aSJUr, HoMoloGo os atos praticados no procedimento licitató-
rio rdc nº: 04/2021, bem como declaro o certame fracaSSado.
Belém, 17.02.2021
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 767370

..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº 1175071/2021
ModalidadE: coNViTE Nº 01/2022-NGTM
oBJETo: contratação de Empresa para Elaboração de Projeto Executivo de 
Sinalização Viária para o Sistema BrS do centro Expandido de Belém-Pa.
EMPrESa VENcEdora:
SilVa & BroTHErHood lTda (forma – arquitetura e 3d), foi a vencedo-
ra do coNViTE Nº 01/2022, pelo critério de menor preço, no total de r$ 
67.000,00 (Sessenta e sete mil reais).
Belém- Pa, 03 de março de 2022.
Eduardo de castro ribeiro Junior
diretor Geral - NGTM

Protocolo: 767388
..

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

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 104 de 04 de MarÇo 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, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
coNSidEraNdo o processo nº 2022/222728;
r E S o l V E:
i -iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a partir de 22/02/2022, o 
gozo de férias do servidor dEMETHriUS PErEira lUcENa dE oliVEira, 
identidade funcional nº 54196456/5, diretor de ciência e Tecnologia, lotado 
na dcT/SEcTET, referente ao exercício 2021/2022, concedido anteriormente, 
no período de 02/02/2022 a 03/03/2022, através da PorTaria nº 004 de 
06/01/2022, publicada no doE nº 34.823 do dia 07/01/2022.
ii – Esta PorTaria possui efeitos retroativos ao dia 22/02/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 04 de março de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 767446
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 106 de 04 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019. coNSidEraN-
do o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/ 235204;
r E S o l V E:
i- dESiGNar o servidor alEXaNdrE TEiXEira NEGrÃo, identidade 
funcional nº 54188797/2, ocupante do cargo de Gerente GEP-daS-011.3, 
lotado na diretoria de ciência e Tecnologia - dcT, para responder pelo 
cargo de coordenador, GEP-daS-011.4, no período de 01/03/2022 a 
30/03/2022, com todas as vantagens inerentes ao cargo, durante o 
impedimento do titular carloS aUGUSTo SoUZa da coSTa, identidade 
funcional nº 5947280/2, que encontra-se em gozo de férias no período 
especificado, conforme PORTARIA nº 052 de 02/02/2022, publicada no 
doE nº 34.854 do dia 03/02/2022.
ii – Esta PorTaria possui efeitos retroativos ao dia 01/03/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 04 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 767703
Portaria Nº 107 de 04 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019. coNSidEraN-
do o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/235228;
r E S o l V E:
i- dESiGNar a servidora lUciaNa rodriGUES alVarEZ, identidade 
funcional nº 57190258/2, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
lotada na diretoria de ciência e Tecnologia - dcT,  para responder pelo cargo 
de Gerente, GEP-daS-011.3, no período de 01/03/2022 a 30/03/2022, 
com todas as vantagens inerentes ao cargo, durante o impedimento do 
titular cHarlES SilVa dE SoUZa, identidade funcional nº 5569290/2, que 
encontra-se em gozo de férias no período especificado, conforme PORTARIA 
nº 052 de 02/02/2022, publicada no doE nº 34.854 do dia 03/02/2022.
ii – Esta PorTaria possui efeitos retroativos ao dia 01/03/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 04 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 767715
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Portaria Nº 105 de 04 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019. coNSidEraN-
do o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/235243;
r E S o l V E:
i- dESiGNar a servidora Maria dE fáTiMa SaNToS MarTiNS, identidade 
funcional nº 5057647/3, ocupante do cargo de Técnico em Mineração, lotada 
na diretoria de ciência e Tecnologia – dcT, para responder pelo cargo de 
Gerente, GEP-daS-011.3, no período de 01/03/2022 a 30/03/2022, com 
todas as vantagens inerentes ao cargo, durante o impedimento da titular 
KaroliNE liMa cordEiro, identidade funcional nº 5945923/1, que 
encontra-se em gozo de férias no período especificado, conforme PORTARIA 
nº 052 de 02/02/2022, publicada no doE nº 34.854 do dia 03/02/2022.
ii – Esta PorTaria possui efeitos retroativos ao dia 01/03/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 04 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 767692

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a Publicação no doe Nº 34.876 de 25/02/2022 
– Pág. 113, o Extrato de apostilamento nº 01- contrato 029/2021 – SEc-
TET/EMPrESa dEll coMPUTadorES do BraSil lTda-EPP, Processo nº 
2021/575345 – Protocolo: 765892, por ocorrer incorreções.

Protocolo: 767349
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 027/2022
oriGEM: ProcESSo SElETiVo SiMPlificado - PSS - EdiTal Nº 09/2021 
PSS/SEcTET, 01 de dezembro de 2021.
coNTraTaNTE: Secretaria de Estado de ciência Tecnologia e Educação 
Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET.
coNTraTada(o): GEdSoN THiaGo do NaSciMENTo BorGES
carGo: Técnico em Gestão Pública – ciências Econômicas
oBJETo: o objeto do presente instrumento consiste na prestação de ser-
viços temporários, nos termos da lei Estadual complementar nº 07, de 25 
de setembro de 1991, alterada pela lei complementar nº 077 de 28 de 
dezembro de 2011 e pela lei complementar 131, de 16 de abril de 2020,
ViGÊNcia do coNTraTo: a contar da data de assinatura, até 02/03/2023
daTa dE aSSiNaTUra: 03/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
Secretário de Estado.

Protocolo: 767458
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 65/2022 – GaBiNete, de 04 Março de 2022.
o diretor-Presidente em exercício da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo 
a ESTUdoS E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e 
com fundamento no art. 8º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNforME ProcESSo:2022/249788
rESolVE:
dESiGNar a servidora , JacQUEliNE QUEiroZ carNEiro dE 
SoUZa ocupante do cargo de Tecnico em administração e finanças - 
Biblioteconomia, identidade funcional nº. 5916883/1, para substituir 
o servidor JoÃo aNToNio SilVa PiNTo, ocupante do cargo de 
coordenador de orçamentos , daS-011.4, identidade funcional nº 
5918369/1 No impedimento legal da titular, durante o período de gozo de 
férias de 10/04/2022 a 09/05/2022, formalizado através da PorTaria 
nº 059/2022, de 23/02/2022, publicada no doE de 24/02/2022..
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 04 de Março de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor Presidente

Protocolo: 767284
.

coNtrato
.

contrato n° 001/2022
contratada: GPM comercio de Gás Ltda
cNPJ: 06.963.296/0001-22
Endereço: ram camilo Pinto 1307, Santa Maria – Benevides/Pa.
objeto: fornecimento de gás GlP 13 Kg (P13).
Vigência: 04/03/2022 a 04/03/2023
Valor: r$ 2.906,40
Exercício: 2022
orçamento: 19.122.1297.8338
Natureza de despesa: 339030
fonte: 0101
Processo nº 2021/1008090
ordenador: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo - diretor-Presidente da 
faPESPa.

Protocolo: 767494

.

oUtras MatÉrias
.

terceiro terMo aditiVo ao terMo de oUtorGa Nº014/2020
Processo n° 2019/594831
concedente: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – 
faPESPa
cNPJ: 09.025.418/0001-28
Beneficiário: Daniel Rodrigues de Oliveira
cPf: 529.347.992-04
 objeto do Termo aditivo:
1. Prorrogação da vigência do termo de outorga nº 014/2020 por mais 6 
(seis) meses, até 02 de setembro de 2022
2. alteração do cronograma de Execução (Meta, etapa ou fase) do Plano de Trabalho.
data de assinatura: 02/03/2022
ordenador: Marcel do Nascimento Botelhoouoou

Protocolo: 767464
seGUNdo terMo aditiVo ao terMo de oUtorGa Nº009/2020
Processo n° 2019/589301
concedente: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – 
faPESPa
cNPJ: 09.025.418/0001-28
Beneficiário: Bianchi Serique Meiguins
cPf: 431.379.972-91
objeto do Termo aditivo:
1. Prorrogação da vigência do termo de outorga nº 009/2020 por mais 6 
(seis) meses, até 02/09/2022
2. alteração do cronograma de Execução (Meta, etapa ou fase) do Plano de Trabalho.
data de assinatura: 02/03/2022
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho

Protocolo: 767469
seGUNdo terMo aditiVo ao terMo de oUtorGa Nº015/2020
Processo n° 2019/586376
concedente: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – 
faPESPa
cNPJ: 09.025.418/0001-28
Beneficiário: Luiz Fábio Magno Falcão
cPf: 721.933.012-04
objeto do Termo aditivo:
  1. Prorrogação da vigência do termo de outorga nº 015/2020 por mais 12 
(doze) meses, até 05 de março de 2023.
  2. alteração do cronograma de Execução (Meta, etapa ou fase) do Plano de Trabalho.
data de assinatura: 04/03/2022
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho

Protocolo: 767472
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa Nº. 066/2022 - oBJETo: adequação da dotação orçamentaria 
para o Exercício 2022 - daTa da aSSiNaTUra: 04/03/2022 - coNTraTo:  
Nº 035/2021 – ENEaS GoNÇalVES dE liMa - Valor Para o EXErcÍcio 
dE 2022 - r$ 15.600,00 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.122.1297.8338 
– 339036 - 0261 – recurso Próprio -  Presidente da ProdEPa, em Exercí-
cio: GUSTaVo BEZErra da coSTa.

Protocolo: 767401
..

diÁria
.

Portaria Nº 42, de 23 de FeVereiro de 2022 -   
diária ao(à) colaborador(a) lEaNdro VaZ da SilVa, Engenheiro 
de Telecomunicações, matrícula 73412, 23/02/2022 a 26/02/2022, 
à Belém-Pa/igarapé- açú/Belém-Pa, para ampliação da rede metro 
do estado e ativação das Escolas Estaduais do Projeto WEB-Escolas. 
ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 45, de 3 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) MarcoS HENriQUE criSÓSToMo SalGado, 
Motorista, matrícula 57203796, 02/03/2022 a 09/03/2022, à Belém-Pa/
capanema/Belém-Pa, para realizar a ativação de várias unidades escolares 
em capanema por conta do Projeto WebEscolas. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 46, de 3 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) MarcElo rENaTo BaraTa doS SaNToS, analista 
de Suporte, matrícula 73408, 02/03/2022 a 09/03/2022, à Belém-Pa/
capanema/Belém-Pa, para realizar a ativação de várias unidades escolares 
em capanema por conta do Projeto WebEscolas. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 47, de 3 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) WaldoMiro afoNSo MorEira da coSTa, 
Técnico em Telecomunicações, matrícula 733393, 02/03/2022 a 09/03/2022, 
à Belém-Pa/capanema/Belém-Pa, para realizar a ativação de várias unidades 
escolares em capanema por conta do Projeto WebEscolas. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
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Portaria Nº 48, de 3 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) lEaNdro VaZ da SilVa, Engenheiro de 
Telecomunicações, matrícula 73412, 07/03/2022 a 11/03/2022, à 
Belém-Pa/cametá/Belém-Pa, para realizar ativação de varias unidades 
no município de abaetetuba, cametá e Tucuruí por conta do Projeto 
WebEscolas. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente 
da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 49, de 3 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) JoHNES liMa da SilVa, analista de rede, 
matrícula 73432, 07/03/2022 a 11/03/2022, à Belém-Pa/cametá/Belém-
Pa, para realizar ativação de varias unidades no município de abaetetuba, 
cametá e Tucuruí por conta do Projeto WebEscolas. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 50, de 3 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) faBio fErrEira riBEiro, analista de dados, 
matrícula 73.401, 01/03/2022 a 03/03/2022, à Belém-Pa/Santa isabel do 
Para /Belém-Pa, para Manutenção emergencial, troca de transformador 
queimado no Site de Telecomunicações. ordenador: MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 51, de 3 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) SEBaSTiao dE SoUSa MESQUiTa, aNaliSTa 
dE SUPorTE - rESPoNSáVEl NÚclEo MaraBá, matrícula 8080577 - 1, 
02/03/2022 a 05/03/2022, à MaraBá-Pa/cUrioNÓPoliS/caNaÃ doS 
caraJáS/MaraBá-Pa, para EfETUar iNSPEÇÃo E corrEÇÃo dE ProBlEMaS EM 
UNidadE cliENTE: SEdUc; EEEM dr. TaNcrEdo dE alMEida NEVES; EfETUar 
SUrVEY; E EfETUar iNSPEÇÃo TÉcNica Na ESTaÇÃo dE TElEcoMUNicaÇÕES 
dE caNaÃ doS caraJáS - EMErGENcial. ordenador: MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 52, de 3 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) rodriGo raMoS SilVEira, analista de 
Suporte - rESPoNSáVEl NÚclEo ParaGoMiNaS, matrícula 8080020-
8, 25/02/2022 a 26/02/2022, à ParaGoMiNaS-Pa/ToMÉ aÇU/
ParaGoMiNaS-Pa, para MaNUTENÇÃo corrETiVa iNfraESTrUTUra 
ElÉTrica ESTaÇÃo TElEcoMUNicaÇÕES ToMÉ-aÇU aPÓS iNcidÊNcia 
dE raio - EMErGENcial. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 53, de 4 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) SEBaSTiao dE SoUSa MESQUiTa, aNaliSTa 
dE SUPorTE - rESPoNSáVEl NÚclEo MaraBá, matrícula 8080577 - 1, 
07/03/2022 a 09/03/2022, à MaraBá-Pa/cUrioNÓPoliS/rEdENÇÃo/MaraBá-
Pa, para corriGir ProBlEMaS dE coMUNicaÇÃo No liNK dE acESSo 
cliENTE EQUaTorial E EfETUar VErificaÇÃo Na coNEXÃo rEdE METro - 
UNidadE cliENTE: SEMaS rEdENÇÃo. - EMErGENcial. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 54, de 4 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) daMiao SaNTaNa fErrEira, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 5942194, 03/03/2022 a 05/03/2022, à 
alTaMira-Pa/ViTÓria do XiNGU/aNaPU/alTaMira-Pa, para ViSToria 
TÉcNica NaS ESTaÇÕES dE TUcUrUÍ E aNaPU Para TESTES coM oTdr NaS 
fo do ProJETo iSolUX. oS liNKS ENcoNTraM-SE iNoPEraNTES TUcUrUÍ 
X aNaPU X ViToria do XiNGU. EMErGENcial. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 767333
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

errata
.

errata
errata ao eXtrato do coNVÊNio N° 014/2021-seeL Proto-
coLo Nº Protocolo: 726447, PUBLicada No doe Nº 34.761 de 10 
de NoVeMBro de 2021. a QUaL aLtera.
oNde se LÊ:
O presente instrumento tem por finalidade CONSTRUÇÃO DA ARENA PO-
liESPorTiVa No MUNicÍPio dE aUGUSTo corrÊa-Pa.
Leia-se:
O presente instrumento tem por finalidade CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FU-
TEBol coM GraMa SiNTÉTica, No MUNicÍPio dE aUGUSTo corrÊa-Pa.E 
errata À JUstiFicatiVa do coNVÊNio N° 014/2021-seeL Pro-
tocoLo Nº Protocolo: 726456, PUBLicada No doe Nº 34.761 de 
10 de NoVeMBro de 2021. a QUaL aLtera.
oNde se LÊ:
Considerando que o presente instrumento tem por finalidade a transferên-
cia voluntária de recurso para coNSTrUÇÃo da arENa PoliESPorTiVa, 
No MUNicÍPio dE aUGUSTo corrÊa-Pa.
Leia-se:
Considerando que o presente instrumento tem por finalidade a transferên-
cia voluntária de recurso para coNSTrUÇÃo dE caMPo dE fUTEBol coM 
GraMa SiNTÉTica, No MUNicÍPio dE aUGUSTo corrÊa-Pa.
Belém, 04 dE MarÇo dE 2022.
NiVaN SETUBal NoroNNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 767516

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de aNULaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 01/2022
ProcESSo Nº 2021/956068 - objeto: contratação de empresa especializada 
em locação de veículos visando atender as demandas Secretaria de Estado de 
Esporte e Lazer (SEEL), de acordo com as especificações e quantitativo constante 
no edital e seus anexos, e considerando erros materiais apontados nas caracte-
rísticas técnicas do Termo de referência que geraram a ilegalidade da continu-
ação do certame e exercendo a autotutela da administração Pública; dEcido: 
i - aNUlar o Pregão Eletrônico nº01/2022, nos termos do art. 49, §1 da lei nº 
8.666/93; e ii - Proceder a realização de nova licitação com o objeto.
Belém (Pa), 04 de março de 2022.
Nivan Setubal Noronha
Secretário de Estado de Esporte e lazer.

Protocolo: 767542
.

diÁria
.

Portaria Nº. 076/2022-seeL, de 03 de MarÇo de 2022.
coNcEdEr, 01 e ½ (uma e meia) diária aos servidores NiVaN SETU-
Bal NoroNHa, matrícula n° 5833841/2, KáTia cilENE dE fariaS ro-
cHa, matrícula nº 5499119/2, roSEaNE MESQUiTa TEiXEira, matrí-
cula nº 57216778/2 e BiaNca rodriGUES doS SaNToS, matrícula n° 
5933585/3, para deslocamento ao município de Santarém-Pa no período 
de 15 a 16/03/2022 com o objetivo de realizar reunião de mobilização no 
referido município, a fim de apresentar o projeto da 11ª edição dos Jogos 
abertos do Pará. ordenador: Vitor augusto da Silva Borges.

Protocolo: 767391
Portaria Nº. 074/2022-seeL, de 03 de MarÇo de 2022.
coNcEdEr, 01 e ½ (uma e meia) diária aos servidores KáTia cilENE dE 
fariaS rocHa, matrícula n° 5499119/ 2, Márcia criSTiNa da SilVa rEiS, 
matrícula nº 54190570/2 e MaX alBErTo dE MoraES GoMES, matrícula n° 
5946179/1, para deslocamento ao município de Moju-Pa no período de 04 a 
05/03/2022 com o objetivo de realizar a distribuição dos kits esportivos aos 
municípios que irão participar da 11ª edição dos Jogos Abertos do Pará, fase 
regional – Baixo Tocantins. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 767506
Portaria Nº. 073/2022-seeL, de 03 de MarÇo de 2022.
coNcEdEr, 01 (uma) diária aos servidores NEY fErrEira fraNÇa, 
matrícula n° 54194428/2, KáTia cilENE dE fariaS rocHa, matrí-
cula n° 5499119/ 2 e roMEU dioNES fiGUEirEdo BiaSaN, matrícula 
n° 5902807/1, para deslocamento ao município de Bragança-Pa no dia 
03/03/2022 com o objetivo de realizar a distribuição dos kits esportivos 
aos municípios que irão participar da 11ª edição dos Jogos Abertos do Pará, 
fase regional – rio caeté. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 767510
Portaria Nº. 075/2022-seeL, de 03 de MarÇo de 2022.
coNcEdEr, 02 e ½ (duas e meia) diárias aos servidores odailSoN fEr-
NaNdES da coNcEiÇÃo, matrícula n° 5774256/ 2, MaUrÍcio BarrETo 
da SilVa, matrícula nº 5901256/1, aliNE SaMara doS SaNToS da Sil-
Va, matrícula nº 5961903/1 e roSE laNY fErNaNdES coSTa, matrícula 
n° 57219060/2, para deslocamento ao município de Breves-Pa no período 
de 09 a 11/03/2022 com o objetivo de realizar reunião de mobilização no 
referido município, a fim de apresentar o projeto da 11ª edição dos Jogos 
abertos do Pará. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 767503
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 123/GePs/setUr de 04 de MarÇo de 2022
coMiSSÃo dE ToMada dE coNTaS ESPEcial
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2018/44830; rESolVE: i – dE-
SiGNar a coMiSSÃo dE ToMada dE coNTaS ESPEcial, composta pelos 
servidores abaixo descritos:

QTd NoME MaTricUla fUNÇÃo Na coMiSSÃo
01 carloS alBErTo MarQUES fiGUEira 2013568/1 PrESidENTE 
02 KaTia rEGiNa fariaS BarroS 2014050/1 MEMBro 
03 JacHoNS Valdo da SilVa TaVarES 54188798/5 MEMBro 

ii – Essa PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 767364
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 126/GePs/setUr de 04 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/257254; rESolVE: i – conce-
der suprimento de fundos ao servidor daNiEl NEri PaNToJa, mat. 57211270/1, 
assist. administrativo; ii – o valor do suprimento corresponde a: r$ 5.000,00 
(cinco mil reais), para atender a despesas de classificação: 339030 (Consumo) 
e 339039 (Serviços Pessoa Jurídica). a utilização do suprimento de fundos será 
no período de 30 (trinta) dias após a data de recebimento, devendo ocorrer a 
prestação de contas no prazo máximo de 15 dias após o período de aplicação. 
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 767694
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Portaria Nº 124/GePs/setUr de 04 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/245561; rESolVE: i – con-
ceder suprimento de fundos ao servidor aNTÔNio MarcoS fraNco PiNHEiro, 
Mat. 57198175/1, assist. de Gestão em Turismo. ii – o valor do suprimento cor-
responde a: r$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para atender as despesas 
de classificação: Passagens e Locomoção – 339033. a utilização do suprimento 
de fundos será no período de 30 (trinta) dias após a data de recebimento, deven-
do ocorrer a prestação de contas no prazo máximo de 15 dias após o período de 
aplicação. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 767528
.

diÁria
.

Portaria 127/GePs/setUr de 04 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/256482; rESolVE: conce-
der 2 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor daNiEl NEri PaNToJa, mat. 
57211270, assist. administrativo; oBJ: realizar acompanhamento da ma-
nutenção emergencial dos Quiosques, Boxes e restaurantes pertencentes 
a esta Setur localizados na orla do Maçarico, Município de Salinópolis-Pa. 
dESTiNo: Salinópolis/Pa. PErÍodo: 09 a 11/03/2022. ordENador: aN-
dErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 767716
Portaria 128/GePs/setUr de 04 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/257304; rESolVE: con-
ceder 2 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor TiBÚrcio daMaScENo 
TEiXEira JUNior, mat. 57176032, auxiliar operacional; oBJ: realizar 
acompanhamento da manutenção emergencial dos Quiosques, Boxes e 
restaurantes pertencentes a esta Setur localizados na orla do Maçari-
co, Município de Salinópolis-Pa. dESTiNo: Salinópolis/Pa. PErÍodo: 09 a 
11/03/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 767733
Portaria 125/GePs/setUr de 04 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/245148; rESolVE: conce-
der 05, ½ (cinco, meia) diárias ao servidor aNTÔNio MarcoS fraNco 
PiNHEiro, Mat. 57198175/1, assist. de Gestão em Turismo. oBJ: acompa-
nhar, supervisionar a instrutoria do Módulo 3 do curso condutor ambiental 
de Trilhas e caminhadas que será realizado pela SETUr através da GQPr, 
em parceria com o corpo de Bombeiros. dESTiNo: Vigia/Pa. PErÍodo: 13 
a 18/03/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 767529
..

deFeNsoria PÚBLica
.

..

Portaria
.

Portaria Nº 94 /2022 – GGP/dPG - 04/03/2022.  
a defensora Pública Geral do Estado, em Exercício, no uso das atribuições 
delegadas pelo art. 8°, Viii, da lei complementar no 054, de 07 de fevereiro 
de 2006; considerando o disposto nos artigos 8º e 9º da resolução cSdP 
Nº 234, de 18 de fevereiro de 2019, a qual dispõe sobre a realização de 
Plantão pelas defensorias Públicas vinculadas à diretoria Metropolitana e à 
diretoria do interior; considerando os processos administrativos internos 
que versam sobre os pedidos de folgas compensatórias formulados pelos 
Defensores Públicos figurantes no rol desta em razão da realização de 
plantões, cujas manifestações das respectivas diretorias da Metropolitana 
e do interior são favoráveis à concessão; rESolVE: conceder folgas 
compensatórias na forma abaixo estabelecida em razão da realização de 
Plantão pelos (as) seguintes defensores (as) públicos (as): 

NoMe PerÍodo de FoLGas Pae Nº 

adoNai oliVEira Bra-
Sil BaTiSTa fariaS 

03 e 04/03/2022; 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 e 29/04/2022; 
13, 14 e 15/06/2022; 18, 19, 20, 21 e 22/07/2022; 05, 06 e 

08/09/2022. 
2022/103729 

adriaNa MarTiNS 
JorGE JoÃo 04, 05, 06, 07 e 08/04/2022 2022/125037 

aNa laUra MacEdo Sá 16 e 17/03/2022 2022/195218 
aNa PaUla PErEira 
MarQUES ViEira 29/03/2022 2022/156162 

aNdErSoN araUJo dE 
MEdEiroS 06, 07, 08, 09 e 10/06/2022 2021/1444484 

dEMETriUS rEBESSi 13,18,19, 20, 25, 26, 27, 28
e 29/04/2022 2022/236362 

fláVia cHriSTiNa 
MaraNHÃo caMPoS 

22, 23, 24, 25 e 28/02/2022;
31/03/2022; 01, 04, 05, 06 e 07/04/2022 2022/106637 

fraNciSco JoScilÉ dE 
SoUZa 11, 12, 13, 18 e 19/04/2022 2022/199777 

GEorGE aUGUSTo dE 
aGUiar SoUZa 

18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31/05/2022; 31/08/2022; 
01, 02, 05, 06, 08, 09, 12, 13 e 14/09/2022 2022/144310 

GiSElE ViEira BraSil 
BaTiSTa fariaS 

03 e 04/03/2022; 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 e 29/04/2022; 
13, 14 e 15/06/2022; 18, 19, 20, 21 e 22/07/2022; 05, 06, 08 e 

09/09/2022; 13/10/2022. 
2022/103698 

JaQUEliNE KUriTa 18, 19, 20, 21 e 22/07/2022 2022/119888 
JoSÉ roGÉrio rodri-

GUES MENEZES 08, 09, 10, 14 e 15/03/2022 2021/1410701 

MarcoS lEaNdro VEN-
TUra dE aNdradE 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16 e 17/05/2022 2022/39933 

MaTUZalEM carNEiro 
BErNardo 04, 05, 06, 07 e 08/04/2022 2022/247920 

Nara dE cErQUEira 
PErEira 

10, 11, 12 e 13/05/2022; 15, 20, 21, 22 e 23/06/2022; 05, 06, 
08 e 09/09/2022; 05, 07, 13, 14 e 31/10/2022; 01, 03, 04, 07 e 

08/11/2022; 07, 12, 13, 14 e 15/12/2022 
2022/101857 

PaUla BarroS PErEira 
dE fariaS oliVEira 08/04/2022 2022/238776 

rENaN corrEa faraoN 17/02/2022 2022/136010 
SaMUEl oliVEira 

riBEiro 11, 12 e 13/04/2022 2022/223453 

VicTor rafaEl MalTEZ 
dE lEMoS 25/02/2022; 03 e 04/03/2022 2022/225479 

ViViaNE laGES PErEira 07, 10 e 11/01/2022 2021/1437720 

MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
defensora Pública Geral do Estado do Pará, em Exercício

Protocolo: 767381
Portaria Nº 95/2022 – GGP/dPG - 04/03/2022.  
a defensora Pública Geral do Estado, em Exercício, no uso das atribuições 
delegadas pelo art. 8°, Viii, da lei complementar no 054, de 07 de fevereiro 
de 2006; considerando o disposto nos artigos 8º e 9º da resolução cSdP Nº 
234, de 18 de fevereiro de 2019; considerando a iNSTrUÇÃo NorMaTiVa Nº 
01, dE 23 dE SETEMBro dE 2019; rESolVE: conceder folgas compensatórias 
aos servidores, abaixo relacionados, em razão de realização de plantões: 

NoMe PerÍodo de 
FoLGas Pae 

fáBio caMPoS rEiS 08, 09, 10 e 11/02/2022 2022/147634 
iVaNa crYSTiNa MaToS do NaSciMENTo 18/02/2022 2022/199540 

JÚlia TÓTola forÇa lEiTÃo 21, 22, 23, 24 e 25/03/2022 2022/212064 
lidia MiNoBU HiNo 10, 11, 14, 15 e 16/03/2022 2022/181661 

MarcoS cÉSar MoUra riBEiro 07 e 08/03/2022 2022/143008 
PEdro VicTor NUNES dE QUEiroZ 18/02/2022 2022/201432 

roSEaNE MENdES dE oliVEira 07, 08, 09 e 10/02/2022 2022/152771 
THaiS TorrES MoNTEiro aNdradE 03 e 07/04/2022 2022/172433 

MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
defensora Pública Geral do Estado do Pará, em Exercício

Protocolo: 767384

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 109/2022/GGP/dPG, de 04 de MarÇo de 2022.
considerando o PaE nº. 2022/245587 de 02.03.2022. rESolVE: conceder 30 (trin-
ta) dias de licença Prêmio a Servidora Pública NorMa SUElY ValENTE riBEiro, id 
funcional 55587622/3, referentes ao Triênio (2011/2014), com gozo no período de 
01/03/2022 a 30/03/2022. dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 767707
..

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 090/2022-GGP-dPG, de 24 de FeVereiro de 2022.  
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/192112. rESolVE: 
dESiGNar a Servidora Pública JoSElMa BarBoSa cUNHa; id. funcional: 
57211475/ 3, para responder pelas funções de coordenação e Execução 
de ações no departamento Pessoal da Gerência de Gestão de Pessoas, 
desta defensoria Pública do Estado do Pará, durante o período de férias da 
ocupante da função, a Servidora Pública, rafaElla SoUSa daMaScENo; 
id. funcional: 57214027/ 2, no período de 03/03/2022 a 22/03/2022 – 20 
dias; resguardados os efeitos financeiros.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 767564

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 561/2021/GGP/dPG, de 16.12.2021, 
publicada no d.o.e. Nº 34.801, de 17.12.2022, Protocolo 743509;
No art. 2º, caput:
oNde se LÊ: “Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
a contar de 1º de janeiro de 2022”;
Leia-se: “Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
a contar de 07 de janeiro de 2022 até 19 de dezembro de 2022”.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
defensora Pública-Geral do Estado do Pará, em exercício

Protocolo: 767312

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1569/2021 - da BeLÉM, 09/12/2021.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020. considerando a Solicitação 
de diária nº 2021/1294757 de 12/11/2021.
 rESolVE:
 conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014. 
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NOME FUNCAO CPF LOTAÇÃO MATRICULA PERÍODO DESLOCAMENTO Nº 
DIÁRIAS OBJETIVO PROGRAMÁTICA

NorMa 
SUElY ValEN-
TE riBEiro

coordenadora do 
Nuplan 410.153.632-53 Gabinete/NUPlaN 55587622 03.10.2021

origem: Belém
destino: Barcarena

1

Participar do evento de inauguração 
da nova sede da defensoria Pública 

em Barcarena.
03.091.1492.8730

TaTiaNa Ma-
cHado PiNTo 

MaciEl

assessora 
Jurídica 668.932.322-68 Escola Superior 57205343 03.10.2021 1

MarcElo 
fUrTado 
PaNToJa

assessor Nivel i 700.409.942-36 Gabinete dPG 5908568 02.10.2021 1

WaGNEr ro-
MUlo PiNHo 
dE SoUZa

Técnico de de-
fensoria Pública a 732.235.812-00 Gabinete dPG 5891519 02  e 

03.10.2021 1 + 1/2

MicHEllE 
JÉSSica ro-
cHa NEriS

assessora 
Especial i 859.135.532-68 Gabinete dPG 5961742 02  e 

03.10.2021 2 + 1/2

lUciaNa 
SaNToS 

filiZZola 
BriNGEl

diretora Metro-
politana 693.044.912-15 diretoria Metro-

politana 55589612 02.10.2021 1/2

BiaNca do 
Socorro 
MoTa Pa-
lHETa

assessora 
Jurídica 517.517.982-91 Gabinete dPG 54195650 02.10.2021 1/2

 Mônica Palheta furtado Belém dias
 Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas
*  republicada por incorreções nos atos publicados nos doe Nº 34.875, de 24.02.2022 e doe Nº 34.879, de 03.03.2022.

Protocolo: 767322
Portaria Nº 1561/2021 - da BeLÉM, 10/12/2021.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020. considerando a Solicitação de diária nº 2021/1391351 de 15/10/2021.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014. 

NoMe FUNcao cPF LotaÇÃo MatricULa oBJetiVo ProGraMÁtica

aNTÔNia Maria dE frEiTaS 
BraNdÃo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 089.324.412-00 NÚclEo rEGioNal do BaiXo aMaZoNaS 2048493

ParTiciPar dE aÇÃo dE cidadaNia 
EM cUMPriMENTo do PPa. 03.091.1492.8730

cÍcEro loPES BErNardiNo aUX. adMiNiSTraTiVo 016.831.282-49 NÚclEo rEGioNal do BaiXo aMaZoNaS 3280543

diNarTE diaS doUrado PaPiloScoPiSTa 111.027.132-87 SUPEriTENdÊNcia rEGioNal do BaiXo 
aMaZoNaS 61271

raNiErE Mafra GUiMaraES aUX. dE dEfENSoria 593.208.422-72 NÚclEo rEGioNal do BaiXo aMaZoNaS 57195309

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados:
 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

SaNTarÉM iTaiTUBa, TrairÃo, rUrÓPoliS, BElTErra, MoJUÍ doS caMPoS. 04/12 a 19/12/2021 15,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 767525
Portaria Nº 1531/2021 - da BeLÉM, 10/12/2021.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020. considerando a Solicitação de diária nº 2021/1161002 de 15/10/2021.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014. 

NoMe FUNcÃo cPF LotaÇÃo MatrÍcULa oBJetiVo ProGraMÁtica
EdilSoN doS SaNToS 

SilVa TÉc. dE dEfENSoria 174.698.802-91 BalcÃo dE dirEiToS 5129192 rEaliZar ViSiTa TÉcNca Para rEaliZaÇÃo dE 
aÇÃo dE cidadaNia. 03.091.1492.8730

EliVar loBo alVES MoToriSTa dE dEfENSoria 259.878.012-49 GErÊNcia dE TraNSPorTES 57211744

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM caSTaNHal, ViGia, SaNTo aNTÔNio do TaUá, MaraPaNiM, colarES E SaNTa BarBara. 19 a 22/10/2021 3,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 767519
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Portaria Nº 1562/2021 - da BeLÉM, 10/12/2021.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020. considerando a Solicitação de diária nº 2021/1294648 de 12/11/2021.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014. 

NoMe FUNcao cPF LotaÇÃo MatricULa oBJetiVo ProGraMÁtica

alaN dElSoN da SilVa 
cordEiro aUX. dE dEfENSoria 616.216.842-53 coordENaÇÃo fiNaNcEira 57196777

ParTiciPar dE aÇÃo dE cidada-
Nia EM cUMPriMENTo do PPa. 03.091.1492.8730

aNdrESSa Maria ViÉGaS 
da SilVa SEc. lEGiSlaTiVa 625.808.172-04 cÂMara MUNiciPal dE BElÉM/dirEToria 

lEGiSlaTiVa 5005497023

cElia MiraNda GoN-
ÇalVES aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo 086.882.812-20 PrEfEiTUra MUNiciPal dE BElÉM/SESaN 54372-011

cÉlio JUNior da SilVa 
GUiMarÃES aUX. dE dEfENSoria 394.435.312-91 NUGEM 5900062

dEiViSoN GoNÇalVES 
PiNHEiro iNdENTificador ciVil 696.677.482-00 caMara MUNiciPal dE BElÉM/dirEToria 

lEGiSlaTiVa 5005842

dUciValdo rEiS da coSTa PaPiloScoPiSTa 154.714.762-34 didEM/PolÍcia ciVil 700096

Edilar coUTo doS SaNToS 
JUNior PaPiloScoPiSTa 184.223.492-72 didEM/PolÍcia ciVil 5157382

faBio JoSE da SilVa 
MacHado SEcrETário METroPoliTaNo 760.387.342-87 BalcÃo dE dirEiToS 54197217

GilBErTo QUEiroZ dE 
oliVEira TÉc. dE dEfENSoria 402.432.572-87 GErENcia dE GESTÃo dE PESSoaS - GGP 57212380

iZaBEla dE MElo PiMENTEl aSSESora ESPEcial do GoVEr-
Nador 330.749.252-72 caSa ciVil/BalcÃo dE dirEiToS 6113140

JoÃo BaTiSTa dE SoUSa 
HoNoraTo PaPiloScoPiSTa 396.449.522-00 didEM/PolÍcia ciVil 5157161

EdNa Maria fErrEira 
GoUVEa TEc. dE dEfENSoria 098.224.292-15 BalcÃo dE dirEiToS 466964

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM cacHoEira do arari 25 a 28/11/2021 3,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 767531
Portaria Nº 1559/2021 - da BeLÉM, 10/12/2021.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020. considerando a Solicitação de diária nº 2021/1359136 de 18/11/2021.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014. 

NoMe FUNcÃo cPF LotaÇÃo MatrÍcULa oBJetiVo ProGraMÁtica

aNa cElia ModESTo loPES TÉc. dE dEfENSoria 263.035.232-34 dirEToria METroPoliTaNa 209315

Participar de ação de cidadania do Balcão 
de direitos em cumprimento do PPa. 03.091.1492.8730

aNToNio ricardo TEiXEira MoUra 
PaUla PaPiloScoPiSTa 361.477.532-15 PolÍcia ciVil/BalcÃo dE 

dirEiToS 5693527

BrUNo lEaNdro GUiMarÃES 
oliVEira idENTificador ciVil 951.753.932-00 PrEfEiTUra dE SaNTa iZaBEl 

do Pará 125262

EMErSoN PaiVa dE MENEZES PaPiloScoPiSTa 476.669.862-20 Policial ciVil/NiP 57190580

fErNaNda dE caSSia SoUZa dE 
JESUS PaSTaNa idENTificador ciVil 670.366.432-34 PrEfEiTUra dE oUrEM 142210

HidElfraN oliVEira alVES MoToriSTa dE dEfENSoria 655.936.262-00 GErÊNcia dE TraNSPorTES 57201688

JoSÉ alcioNE cordEiro dE 
SoUZa TÉc. dE dEfENSoria 585.191.222-72 NUdEcoN 57202467

Maria NorMa da SilVa GUrJao 
MaToS aGENTE adMiNiSTraTiVo 092.490.012-15 Policia ciVl/didEM 57444

Maria raiMUNda SaNTaNa doS 
SaNToS TÉc. dE dEfENSoria 140.478.102-15 GErÊNcia dE GESTÃo dE PESSoaS 3152758

raida rENaTa rEiS TriNdadE aNaliSTa dE dEfENSoria 873.509.472-91 BalcÃo dE dirEiToS 57211852

raiMUNdo rUY HolaNda doS 
SaNToS PaPiloScoPiSTa 305.769.032-72 PolÍcia ciVil/didEM 5703964

VEra lUcia MaGalHÃES dE 
frEiTaS TÉc. dE dEfENSoria 081.350.292-68 NÚc. dE TÉc. da iNforMaÇÃo 

- NTi 320200

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM SalVaTErra/ BarcarENa 23 a 28/11/2021 5,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 767507
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..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº. 019/2021/TJPA. // 
Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJPa e a empresa cons-
trumec, const. e inst. Elétricas, Mecânicas e Hidráulicas ltda., inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº. 17.947.832/0001-12. // objeto do contrato: contrata-
ção de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, de desinstalação, substituição e realocação dos equipamentos de 
ar condicionado tipo expansão direta e Vrf, Splits (ou outro equipamento 
de outra classificação que vier a substituir estes) instalados no Bloco 02 
e 03 do fórum da comarca de ananindeua, e no Edifício desembargador 
Paulo frota, com fornecimento e reposição de quaisquer componentes e/
ou peças, novas e originais do fabricante do equipamento, assim como, dos 
materiais de consumo (óleo lubrificante, gás refrigerante, dentre outros) 
necessários à execução dos serviços. // origem: Pregão Eletrônico de nº. 
057/TJPa/2020. // objeto do aditivo:  acréscimo do serviço de manuten-
ção no percentual de 25% (vinte e cinco por cento). // Valor do acréscimo: 
r$ 40.249,98 (quarenta mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e 
oito centavos). // Novo valor global: r$ 261.249,90 (duzentos e sessenta 
e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos). // do-
tação orçamentária: Programa de Trabalho 02.061.1417.8644; Elementos 
de despesa: 339030 e 339039; fonte do recurso: 0118. // data da assi-
natura: 04/03/2022. // foro: Belém/Pa. // responsável pela assinatura: 
débora Moraes Gomes – Secretária de administração. // ordenador res-
ponsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento.

Protocolo: 767030
.

aPostiLaMeNto
.

Extrato – TERMO DE APOSTILAMENTO N° 002/2022. //  
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, neste ato representado 
por sua Secretária de administração, Sra. dEBora MoraES GoMES, 
brasileira, servidora pública, portadora da carteira de identidade n°. 
1602961 SSP/Pa, inscrita no cPf/Mf sob o n°. 257.584.702-87, designada 
pela PorTaria nº. 450/2021-GP, publicada no diário de Justiça de 02 
de fevereiro de 2021, vem atualizar o contrato n° 013/2017/TJPa, com 
fundamento no art. 65, §8º da lei 8.666/93 e alterações, para alterar a 
distribuição dos valores por grau de jurisdição, a partir de 01 de março de 
2022, conforme os quadros abaixo:

VaLores P/ ViGÊNcia 01/03/2022 a 01/04/2022

1º GraU* r$ 278.122,80

2º GraU r$ 105.876,18
aPoio r$ 485.183,57

ToTal MENSal r$ 869.182,55

* acrescida diárias

Belém/Pa, 04 de março de 2022. // responsável pela assinatura: dEBora 
MoraES GoMES – Secretária de administração do TJPa.

Protocolo: 767428

.

.

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 38.133, de 04 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
considerando o Memorando nº 007/2022-Gcfr protocolizado sob o Expe-
diente nº 004073/2022;
r E S o l V E:
EXoNErar a servidora iSaBElla TUPiNaMBá EMMi, matrícula nº 0100318, do 
cargo em comissão de assessor de conselheiro NS-02, a partir de 03-03-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 767526

Portaria Nº 38.134, de 04 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
considerando o Memorando nº 007/2022-Gcfr protocolizado sob o Expe-
diente nº 004073/2022;
r E S o l V E:
i - EXoNErar o servidor alBErTo loPES Maia NETo, matrícula nº 0101678, 
do cargo em comissão de assessor Técnico NS-02, a partir de 03-03-2022.
ii - NoMEar o referido servidor para exercer o cargo em comissão de as-
sessor de conselheiro NS-02, a partir de 03-03-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 767530
..

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 38.126, de 25 de FeVeeiro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação da interessada através de expediente proto-
colizado sob o nº 002308/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria daS GraÇaS liMa coSTa, agente auxiliar 
de Serviços Gerais, matrícula nº 0100040, 30 (trinta) dias de licença prê-
mio, referente ao triênio de 03-02-2010/2013 nos termos do artigo 98 da 
lei nº 5.810/94, no período de 16-02 a 17-03-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 767548
.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 03/2022
data assiNatUra: 25/02/2022
oBJETo: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de consultoria e suporte técnico especializado em softwares Microsoft, para 
configuração, implantação, consultoria e melhores práticas de uso, conforme 
lote 03, consignado no Termo de referência, parte integrante do contrato.
coNTraTada: laNliNK SolUÇÕES E coMErcialiZaÇÃo EM iNforMá-
Tica S.a
cNPJ Nº: 19.877.285/0002-52
Valor: r$ 81.345,40
ViGÊNcia: 25/02/2022 a 25/02/2023
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade Gestora:
020101 - Tribunal de contas do Estado do Pará
Programa de Trabalho
01.032.1455 7.628 - implantação de Projetos de Tecnologia da informação (Ti)
fontes:
01 - recursos ordinários
12 - receita Patrimonial - outros Poderes
Natureza da despesa:
309035- Serviços de consultoria
contenção de crédito: 2022Nd00041
ordENadora: Maria de lourdes lima de oliveira

Protocolo: 767248
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, HoMoloGa o resultado do Pregão Eletrônico nº 02/2022, cujo 
objeto é a aquisição de material de expediente pelo Sistema de registro 
de Preços, tendo como vencedoras dos lotes 01 a 05, a empresa PaPEl E 
cia ProdUToS dE PaPElariaS EirEli e do lote 06, a empresa diSProl 
- diSTriBUidora dE ProdUToS EirEli, para efeitos legais.
Belém, 04 de março de 2022.
Maria de lourdes lima de oliveira
Presidente – TcE/Pa

Protocolo: 767363
.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
coNVÊNio Nº: 03/2022
daTa aSSiNaTUra: 25/02/2022
oBJETo: concessão de empréstimo, com averbação das prestações decor-
rentes em folha de pagamento, aos servidores do TcE/Pa.
iNTErESSadoS: TcE/Pa e caiXa EcoNÔMica fEdEral.
ViGÊNcia: 25/02/2022 até 25/02/2027.

Protocolo: 767273
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 38.131, de 04 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições, coNSidEraNdo o Memorando nº 06/2022 – cPa, protocolizado 
sob o Expediente nº 003455/2022, r E S o l V E:
coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor EMaNoEl Socorro do aMa-
ral PiNHEiro, auxiliar Técnico de controle Externo administrativo, matrícula 
nº 0200028, para ocorrer ao pagamento das despesas abaixo citadas:
Exercício financeiro: 2022.
Valor do Suprimento: r$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Naturezas das despesas: 339030 e 339039.



78  diário oficial Nº 34.882 Segunda-feira, 07 DE MARÇO DE 2022

Programa de Trabalho: 01032112262670000- operacionalização das ações administra-
tivas. Período de aplicação: 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento.
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o término do perí-
odo de aplicação.
Órgão: 02.101
fonte: Tesouro
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 03 
de março de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 767485
Portaria Nº 38.132, de 04 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 11/2022 – Ur1 SaNTarÉM, protocoliza-
do sob o Expediente nº 004080/2022,
r E S o l V E: coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor aNToNio 
carloS SalES fErrEira JUNior,
Secretário de representação da Ur1/Santarém, matrícula nº 0101070, 
para ocorrer ao pagamento das despesas abaixo citadas:
Exercício financeiro: 2022.
Valor do Suprimento: r$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Naturezas das despesas: 339030, 339036, 339039
Material de consumo: (339030) - r$ 1.500,00;
Serviços de Terceiros Pessoa física (339036) - r$ 1.500,00;
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (339039) - r$ 1.000,00
Programa de Trabalho: 01032112262670000- operacionalização das ações 
administrativas.
Período de aplicação: 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento.
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o término do perí-
odo de aplicação.
Órgão: 02.101
fonte: Tesouro
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 04 
de março de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 767467

.

.

oUtras MatÉrias
.

ata de reGistro de PreÇos
No Tribunal de contas do Estado do Pará foram registrados os preços da(s) 
empresa(s) abaixo identificada(s), em Sessão Pública ocorrida em 27 de 
janeiro 2022, para eventual aquisição de material de expediente, conforme 
condições, especificações, detalhamentos e prazos constantes no Termo de 
referência- anexo i do Edital do Pregão Eletrônico n° 02/2022- TcE/Pa.
As especificações constantes do Processo TCE/PA nº 010941/2021, assim 
como os termos da Proposta de Preços integram esta ata de registro de 
Preços, independentemente de transcrição.
o contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do art. 
62, caput e § 4°, da Lei n° 8.666/93 regulará as demais especificações e 
obrigações concernentes.
o presente registro terá a vigência de doze (12) meses, a contar da data 
de sua assinatura.
Será realizada pesquisa periódica de mercado para comprovação da vanta-
josidade dos preços registrados nesta Ata pelos fiscais de contrato, cons-
tante no item 8 do Termo de referência – anexo i do Edital. 

Lote 01: caNetas
eMPresa VeNcedora: PaPeL e cia ProdUtos de 

PaPeLarias eireLi

item especificação Uni-
dade

Quant.
estimada

preço 
Unitário 

(r$)
marca

1

Caneta esferográfica cor azul 
corpo transparente, sextavada, furo 
lateral, bic ou de melhor qualidade, 
devendo esta atender o padrão de 
desempenho e qualidade da marca 

de referência com similaridade 
atestada pelo órgão competente, 

inmetro.

un 5.000 r$ 0,63   coMPacTor

2

Caneta esferográfica cor preta, 
corpo transparente, sextavada, furo 
lateral, bic ou de melhor qualidade, 
devendo esta atender o padrão de 
desempenho e qualidade da marca 

de referência com similaridade 
atestada pelo órgão competente, 

inmetro.

un 2.000 r$ 0,63 coMPacTor

3

Caneta esferográfica cor verme-
lha, corpo transparente, sextavada, 

furo lateral, bic ou de melhor 
qualidade, devendo esta atender 
o padrão de desempenho e quali-
dade da marca de referência com 
similaridade atestada pelo órgão 

competente, inmetro.

un 1.200 r$ 0,62 coMPacTor

4

Caneta hidrográfica cor azul, 
espessura escrita fina, marca Faber 

castell ou de melhor qualidade, 
devendo esta atender o padrão de 
desempenho e qualidade da marca 

de referência com similaridade 
atestada pelo órgão competente, 

inmetro.

un 360 r$ 2,83 coMPacTor

5

Caneta hidrográfica cor preta, 
espessura escrita fina, marca Faber 

castell ou de melhor qualidade, 
devendo esta atender o padrão de 
desempenho e qualidade da marca 

de referência com similaridade 
atestada pelo órgão competente, 

inmetro.

un 312 r$ 2,81 coMPacTor

6

Caneta hidrográfica cor vermelha, 
espessura escrita fina, marca Faber 

castell ou de melhor qualidade, 
devendo esta atender o padrão de 
desempenho e qualidade da marca 

de referência com similaridade 
atestada pelo órgão competente, 

inmetro.

un 408 r$ 2,81 coMPacTor

7

caneta marca texto na cor verde 
florescente, pilot lumi color ou de 
melhor qualidade, devendo esta 

atender o padrão de desempenho 
e qualidade da marca de referência 

com similaridade atestada pelo 
órgão competente, inmetro.

un 1.200 r$ 1,50 MaSTEr PriNT

Valor ToTal do loTE 01 (r$) r$ 9.996,00
 

Lote 02: cLiPs, coLcHetes e GraMPos diVersos
eMPresa VeNcedora: PaPeL e cia ProdUtos de 

PaPeLarias eireLi

item descrição Uni-
dade Quant. Valor Unitá-

rio (r$) Marca

8
clips colorido para papel, em 

metal pintado, nº 2/0 caixa com 
100 unidades.

cx 80 r$ 3,56 cHaParaU

9

clips para papel, em metal 
niquelado, nº 2/0, caixa com 100 

unidades, marca acc ou de melhor 
qualidade.

cx 700 r$ 3,53   cHaParaU

10

clips para papel, em metal 
niquelado, nº 4/0, caixa com 50 

unidades, marca acc ou de melhor 
qualidade.

cx 300 r$ 3,53   cHaParaU

11

clips para papel, em metal 
niquelado, nº 6/0, caixa com 50 

unidades, marca acc ou de melhor 
qualidade.

cx 220 r$ 4,25 cHaParaU

12

Colchete de fixação, material aço, 
tratamento superficial latonado, Nº 
05, caixa com 72 unidades, marca 

acc ou de melhor qualidade.

cx 50 r$ 4,79 acc

13

Colchete de fixação, material aço, 
tratamento superficial latonado, Nº 
07, caixa com 72 unidades, marca 

acc ou de melhor qualidade.

cx 130 r$ 6,26 acc

14

Colchete de fixação, material aço, 
tratamento superficial latonado, Nº 
08, caixa com 72 unidades, marca 

acc ou de melhor qualidade.

cx 50 r$ 7,06 acc

15

Colchete de fixação, material aço, 
tratamento superficial latonado, Nº 
12, caixa com 72 unidades, marca 

acc ou de melhor qualidade.

cx 120 r$ 14,11 acc

16

Colchete de fixação, material aço, 
tratamento superficial latonado, Nº 
15, caixa com 72 unidades, marca 

acc ou de melhor qualidade.

cx 120 r$ 17,75 acc

Valor ToTal do loTE 02 (r$) r$ 9.979,30
 

Lote 03: eNVeLoPes e etiQUetas
eMPresa VeNcedora:  PaPeL e cia ProdUtos de 

PaPeLarias eireLi

item descrição Unida-
de Quant. Valor Uni-

tário (r$) Marca

17 Envelope tipo ofício, branco, 23 
cm x 11 cm, 75g/m², sem timbre. un 1.000 r$ 0,12 ScriTY

18 Envelope tipo saco, branco, 36 cm 
x 26 cm, 75g/m², sem timbre. un 1.000 r$ 0,47 ScriTY
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19 Envelope tipo saco, branco, 28,2 
cm x 20 cm, 75g/m², sem timbre. un 1.500 r$ 0,33 ScriTY

20 Envelope tipo saco, amarelo, 28,2 
cm x 20 cm, 75g/m², sem timbre. un 1.000 r$ 0,31 ScriTY

21 Envelope branco, 09 cm x 14 cm, 
75g/m², sem timbre. un 1.000 r$ 0,09 ScriTY

22 Envelope branco, 19 cm x 12,5 cm 
75g/m², sem timbre. un 1.000 r$ 0,16 ScriTY

23 Envelope branco, 16 cm x 11,5 cm 
75g/m², sem timbre. un 2.000 r$ 0,09 ScriTY

24

Etiqueta autoadesiva para im-
pressora laser, cor branca, medindo 
25,4 mm x 101,6 mm, 20 etiquetas 

por folha, embalagem com 25 
folhas, marca Pimaco ou de melhor 

qualidade

pct 40 r$ 12,03 liNK ETiQUETaS

25

Etiqueta autoadesiva para im-
pressora laser, cor branca, medindo 
33,9 mm x 101,6 mm, 14 etiquetas 

por folha, embalagem com 25 
folhas, marca Pimaco ou de melhor 

qualidade

pct 100 r$ 12,03 liNK ETiQUETaS

26

Etiqueta autoadesiva para 
impressora laser, cor branca, 

medindo 138,11 mm x 106,36 mm, 
04 etiquetas por folha, embalagem 
com 25 folhas, marca Pimaco ou de 

melhor qualidade

pct 100 r$ 12,03 liNK ETiQUETaS

27

Etiqueta autoadesiva para im-
pressora laser, cor branca, medindo 
25,4 mm x 66,7 mm, 30 etiquetas 

por folha, embalagem com 25 
folhas, marca Pimaco ou de melhor 

qualidade

pct 20 r$ 12,35 liNK ETiQUETaS

28

Etiqueta autoadesiva para im-
pressora laser, cor branca, medindo 
279,4 mm x 215,9 mm, 01 etiqueta 

por folha, embalagem com 100 
folhas, marca Pimaco ou de melhor 

qualidade

pct 100 r4 44,40 PolifiX

Valor ToTal do loTE 03 (r$) r$ 9.399,20
 

Lote 04: acessÓrios Para eNcaderNaÇÃo e Pastas 
diVersas

eMPresa VeNcedora:  PaPeL e cia ProdUtos de 
PaPeLarias eireLi

item descrição Unida-
de Quant. Valor Unitá-

rio (r$) Marca

29

capa plástica para encadernação, 
210 mm x 297 mm, a-4, capa 

transparente ou fumê e contra capa 
preta, (jogo)

jg 2.000 r$ 1,06 PlaSTYliNE

30

Espiral para encadernação, 09 
mm de diâmetro, em plástico 

transparente, PVc semirrígido, com 
comprimento de 33 cm.

un 1.000 r$ 0,22 PlaSTYliNE

31

Espiral para encadernação, 12 
mm de diâmetro, em plástico 

transparente, PVc semirrígido, com 
comprimento de 33 cm.

un 700 r$ 0,28 PlaSTYliNE

32

Espiral para encadernação, 14 
mm de diâmetro, em plástico 

transparente, PVc semirrígido, com 
comprimento de 33 cm.

un 500 r$ 0,35 PlaSTYliNE

33

Espiral para encadernação, 23 
mm de diâmetro, em plástico 

transparente, PVc semirrígido, com 
comprimento de 33 cm.

un 140 r$ 0,87 laSSaNE

34

Pasta classificadora, material car-
tolina plastificada, gramatura 300 

g/m², com grampo e trilho em PVc, 
largura 230 mm, altura 340 mm. 
cores (verde, azul e amarela)

un 800 r$ 2,37 fraMa

35

Pasta com elástico plastificada, 
gramatura 300 g/m², comprimento 
340 mm, largura 230 mm, cores 

(verde, azul e amarela)

un 3.000 r$ 2,09 icl

36
Pasta cartão duplo, 480 g/m², 

formato 340 mm x 230 mm, com 
grampo e trilho plástico.

un 500 r$ 4,74 PolYcarT

37
Pasta arquivo, tipo aZ, largura 

285 mm, altura 350 mm, lombo 80 
mm, cor preta ou azul.

un 450 r$ 12,15 fraMa

38
Pasta suspensa KrafT mar-

morizada, com hastes plásticas 
tamanho a4.

un 200 r$ 2,67 fraMa

39
Pasta com elástico, polipropileno 

(PVc), formato 335mm x 235mm 
x 20mm.

un 1.000 r$ 3,49 PoliBraS

40
Papel diplomata opaline 180g, 

branco, 210 mm x 297 mm, pacote 
com 50 folhas.

un 500 r$ 41,08 filiPaPEr

41 Livro ata (capa dura) com 100fls un 50 r$ 9,92 Sao doMiNGoS
42 Livro ata (capa dura) com 200fls un 50 r$ 18,79 Sao doMiNGoS

Valor ToTal do loTE 04 (r$) r$ 44.835,80
 

Lote 05: artiGos diVersos de PaPeLaria
eMPresa VeNcedora:  PaPeL e cia ProdUtos de 

PaPeLarias eireLi

item descrição Unida-
de Quant. Valor Unitá-

rio (r$) Marca

43 almofada plástica para carimbo 
nº 3 un 12 r$ 4,34 JaPaN STaMP

44
apagador para quadro branco 

magnético, com suporte para dois 
(2) pinceis.

un 30 r$ 4,98 carBriNK

45
apontador de lápis, em metal, tipo 

escolar, tamanho pequeno, com um 
(01) furo, sem depósito de resíduo.

un 90 r$ 1,01 oNda

46
Bobina para maquina calculadora, 
papel acetinado, 57mm x 30m, 

1(uma) via, cor branca.
un 60 r$ 1,94 MaX PriNT

47

Borracha bicolor (vermelha e 
azul), isenta de substâncias tóxicas, 

sendo a parte vermelha para 
apagar escrita a lápis e lapiseira e a 
parte azul, mais abrasiva, para apa-
gar escrita a caneta esferográfica, 

medindo 47 mm x 17 mm x 8 mm.

un 80 r$ 0,23 ZaP

48

Borracha apagadora de escrita, 
cor branca, atóxica, medindo 45 

mm x 23 mm x 12 mm, com capa 
protetora ergométrica.

un 320 r$ 0,95 lEoNora

49 cd-roM 80 min. 700MB, gravável, 
com capa em acrílico. un 600 r$ 4,99 MaX PriNT

50
cola plástica em bastão, composta 

de glicerina e resina sintética, 
atóxica, 21g

un 300 r$ 1,42 oNda

51
cola plástica líquida branca, à 
base d’água, lavável, atóxica, 

frasco com 90 g
fr 160 r$ 2,20 ZaS TraZ

52

corretivo líquido a base d’água, 
sem odor, secagem rápida, atóxica, 
aplicação em papel comum, frasco 

com 18 ml, Marca Bic ou de melhor 
qualidade.

un 120 r$ 1,60 fraMa

53
dVd-r, virgem, capacidade 4,7 
GB, com embalagem individual 

acrílica.
un 200 r$ 5,00 MaX PriNT

54

Estilete com cabo em plástico 
rígido lâmina de aço de 18 mm 

de largura, avanço graduável com 
trava de segurança.

un 200 r$ 1,07 arT KNiVES

55

Extrator de grampo, tipo espátula, 
material aço inoxidável, tratamento 

superficial niquelado, dimensões 
aproximadas 150 mm x 20 mm.

un 180 r$ 2,38 carBriNK

56

fita adesiva crepe, cor bege, tipo 
monoface, largura 48 mm, compri-
mento 50 m, aplicação multiuso, 
marca Scotch 3M ou de melhor 

qualidade.

rl 500 r$ 11,75 adElBraS

57

fita adesiva, tipo durex, material 
polipropileno transparente, tipo mo-
noface, 12 mm x 30 m, aplicação 
multiuso, marca Scotch 3M ou de 

melhor qualidade.

rl 80 r$ 1,21 adElBraS

58

fita adesiva, tipo durex, material 
polipropileno transparente, tipo mo-
noface, 19 mm x 50 m, aplicação 
multiuso, marca Scotch 3M ou de 

melhor qualidade.

rl 200 r$ 2,93 adElBraS

59

fita adesiva, tipo invisível (Mági-
ca), tipo monoface, 19 mm x 33 m, 
aplicação multiuso, marca Scotch 

3M ou de melhor qualidade.

rl 120 r$ 4,72 NaSTro
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60

fita adesiva, material polipro-
pileno, tipo gomada, monoface, 
transparente/incolor, 48 mm x 

50 m, aplicação empacotamento, 
marca Scotch 3M ou de melhor 

qualidade.

rl 240 r$ 5,69 cElTa

61 folha de papel para embrulho 
80g/m² (KrafT) fl 200 r$ 0,76 MillENNiUM

62

Grampeador de mesa, tratamento 
superficial pintado, material metal, 
com capacidade de grampear 20 

folhas 75 g/m². Marcas de referên-
cias, ciS ou carbex.

un 240 r$ 13,14 oNda

63 Grampo em metal galvanizado, 
26/6, caixa com 1000 unidades. cx 1.000 r$ 2,09 Jocar officE

64
Grampo em metal galvanizado, 
rapid – 9/10, caixa com 5000 

unidades.
cx 6 r$ 21,94 BrW

65
lâmina estilete, material aço, 

largura 18 mm, aplicação estilete 
retrátil

un 30 r$ 4,09 MaSTEr PriNT

66
lápis preto, material corpo 

madeira, dureza de carga HB, corpo 
cilíndrico, carga grafite nº 2

un 1.008 r$ 0,31 lEoNora

67

liga elástica de borracha natural, 
nº 18, cor amarela, para uso geral, 

embalagem com 100 gramas, 
contendo nome do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade 

mínima de 11 meses.

pct 120 r$ 3,42 MaMUTH

68
Molha dedo em pasta ou gel, an-

tibacteriano, antialérgico, atóxico, 
embalagem plástica, 12 gramas

un 100 r$ 2,70 carBriNK

69

Papel almaço, material celulose 
vegetal, gramatura 75 g/m², 

comprimento 280 mm, largura 200 
mm, cor branca, tipo com pauta e 
margem, caderno com 10 folhas.

cdn 20 r$ 1,20 3B

70

Perfurador de papel, material 
metal, tipo médio, tratamento 

superficial pintado, capacidade de 
perfuração 20 folhas, funcionamen-

to manual.

un 200 r$ 26,39 MaSTEr PriNT

71

Pincel para quadro branco mag-
nético, corpo plástico, ponta feltro, 

carga descartável, cores: azul, 
vermelho e preto.

un 120 r$ 2,61 MariPEl

72 Marcador permanente (pincel atô-
mico), cores: preto e vermelho. un 60 r$ 2,01 MariPEl

73
régua plástica transparente, 30 

cm, graduação centímetro/milíme-
tro, medidas 0,3 x 2,5 x 30 cm.

un 200 r$ 1,04 WalEU

74

Rolo de fio, tipo barbante, 
100% algodão, Nº 8, acabamento 

superficial torcido, contendo 300 m, 
cor branca.

rl 150 r$ 10,86 SoBEraNo

75
Tesoura, material aço inoxidável, 

material cabo plástico, comprimen-
to 20 cm, para uso diverso.

un 150 r$ 5,64 SciSSorS

76

Tinta para carimbo, cor preta, 
componentes: água e pigmentos, 
aspecto físico líquido, frasco com 

42 ml.

un 80 r$ 3,60 JaPaN STaMP

77 régua transparente de 50cm, com 
graduação cm/ml un 50 r$ 2,46 WalEU

Valor ToTal do loTE 05 (r$) r$ 30.300,00
 

Lote 06: descartÁVeis
eMPresa VeNcedora:  disProL- distriBUidora de 

ProdUtos eireLi

item descrição Unida-
de Quant.

Valor 
Unitário 

(r$)
Marca

78
copo descartável para água, 180 
ml, branco, normatização aBNT/

NBr 14.865, (caixa com 25 centos)
cx 180 r$ 147,00 criSTal coPoS

79
copo descartáveis para café, 

50ml, branco, normatizado aBNT/
NBr 14.865

cx 16 r$ 140,00   criSTal
  coPoS

Valor ToTal do loTE 06 (r$) r$ 28.700,00

Belém, 04 de março de 2022.
TriBUNal dE coNTaS do ESTado do Pará
Órgão Gerenciador
PaPEl E cia ProdUToS dE PaPElariaS EirEli
fornecedor lotes 01 a 05
diSProl- diSTriBUidora dE ProdUToS EirEli
fornecedor lote 06

Protocolo: 767501

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 051/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias da servidora laís Tappembeck 
Noronha, datado de 24/02/2022 (Protocolo PaE nº 2022/230946), e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
rESolVE:
conceder à servidora laÍS TaPPEMBEcK NoroNHa, ocupante do cargo em 
comissão de assessor da Procuradoria, matrícula nº 200239, 30 (trinta) 
dias das férias relativas ao período aquisitivo 09/02/2020 a 08/02/2021, 
sendo 05 (cinco) dias para o período de 28/03 a 01/04/2022 e 25 (vinte e 
cinco) dias para 17/05 a 10/06/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 04 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 767673

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 073/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que, em razão de o titular da 4ª Procuradoria de Contas 
assumir, no biênio de março/2022 a fevereiro/2024, a Procuradoria-Geral 
de contas, estando, portanto, afastado legalmente de suas atribuições ori-
ginárias nos 30 (trinta) dias que antecedem a data da posse até o fim do 
seu mandato, conforme o art. 27-B do anexo da resolução nº 01/2020 – 
MPc/Pa – colégio, com a redação dada pela resolução nº 05/2022 – MPc/
Pa – colégio;
coNSidEraNdo que, em que pese o afastamento legal do seu titular, a 
aludida Procuradoria de contas remanesce inserida na distribuição ordiná-
ria de processos durante todo o período previsto no referido dispositivo, de 
acordo com o art. 51 do anexo da resolução nº 01/2020 – MPc/Pa – colé-
gio, alterado pela resolução nº 05/2022 – MPc/Pa – colégio;
coNSidEraNdo o art. 27-a do anexo da resolução nº 01/2020 – MPc/Pa 
– colégio, com a redação dada pela resolução nº 05/2022 – MPc/Pa – co-
légio, que prevê a possibilidade de substituição do titular de Procuradoria 
de contas nas hipóteses de afastamento legal, devendo ocorrer sempre em 
caráter cumulativo às atribuições originárias do substituto, e
CONSIDERANDO, por fim, a manifestação do Procurador de Contas Felipe Rosa 
Cruz em substituir a 4ª Procuradoria de Contas durante o biênio março/2022 
a fevereiro/2024, conforme os autos do processo PaE nº 2022/243617,
rESolVE:
designar o Procurador de contas fEliPE roSa crUZ para responder pelas atribui-
ções da 4ª Procuradoria de Contas, no biênio março de 2022 a fevereiro de 2024.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, aos 04 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 767675
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Portaria N° 050/2022/MPc/Pa
dispõe sobre a atualização do valor relativo ao ressarcimento mensal do 
auxílio-Saúde concedido aos membros e servidores do Ministério Público 
de contas do Estado do Pará.
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 7º da resolução nº 04/2011/MPc/Pa-
colégio, de 18 de maio de 2011, que disciplinou a concessão do auxílio-
saúde aos membros e servidores deste Órgão Ministerial;
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria n. 250/2019/MPc/Pa, que procedeu 
à atualização do valor relativo ao ressarcimento mensal do auxílio-Saúde;
CONSIDERANDO os índices inflacionários apontados pelo Departamento 
de inovação e Planejamento para o período compreendido entre os anos 
de 2019 e 2022;
coNSidEraNdo as informações prestadas pelo departamento de finanças 
acerca da disponibilidade orçamentária e financeira do Órgão;
rESolVE:
art. 1º Proceder à atualização do valor relativo ao ressarcimento mensal do 
auxílio-Saúde em r$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 04 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 767670
Portaria N° 049/2022/MPc/Pa
dispõe sobre a atualização do valor relativo ao auxílio-alimentação concedido 
aos membros e servidores do Ministério Público de contas do Estado do Pará.
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 7º da resolução nº 09/2017/MPc/Pa-
colégio, de 15 de dezembro de 2017, que disciplinou a concessão do auxí-
lio-alimentação aos membros e servidores deste Órgão Ministerial;
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria n. 285/2018/MPc/Pa, que procedeu 
à atualização do valor relativo ao ressarcimento mensal do auxílio-alimentação;
CONSIDERANDO os índices inflacionários apontados pelo Departamento de Inova-
ção e Planejamento para o período compreendido entre os anos de 2018 e 2022;
coNSidEraNdo as informações prestadas pelo departamento de finanças 
acerca da disponibilidade orçamentária e financeira do Órgão;
rESolVE:
art. 1º Proceder à atualização do valor relativo ao ressarcimento mensal 
em r$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 04 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 767667
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Extrato da PORTARIA n° _006_/2022-11PJMAB
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de Justi-
ça da defesa da Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entidades 
de interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 1º, incisos iV e 
Viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, incisos iV, a, b e 
Viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iV, V e Vi, e 27 da lei 8.625/1993 – loNMP, 
artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei complementar nº 057/06 – loMPPa, 
rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019- cPJ, torna pública a ins-
tauração do _ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio_ _000456-940/2021_ 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/fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ _006_/2022-11PJMAB
objeto:
_aPUrar a ocorrÊNcia dE aToS dE iMProBidadE adMiNiSTraTiVa rE-
laTiVo ao aBaNdoNo dE carGo dE ProfiSSioNaiS MÉdicoS EScalado 
Para rEaliZarEM PlaNTÕES No HoSPiTal MaTErNo iNfaNTil dE MaraBá
Envolvidos:
_SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá
ValMir SilVa MoUra
HoSPiTal MaTErNo iNfaNTil dE MaraBá
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de Defesa da Probidade 
administrativa e Tutela das fundações e Entidades de interesse Social de Marabá

Protocolo: 767385

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 0795/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto na resolução nº 237, de 13/09/2021, publi-
cada no diário Eletrônico do cNMP de 16/09/2021, que institui condições 
especiais de trabalho para membros(as) e servidores(as) do Ministério Pú-
blico que se enquadrem na condição de pessoa com deficiência ou doença 
grave, ou que sejam pais ou responsáveis por dependentes nessa mesma 
condição; e dá outras providências; e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria nº 4495/2021-MP/PGJ, de 09/12/2021, 
publicada no d.o.E. de 10/12/2021, que regulamentou, no âmbito do Ministério 
Público do Estado do Pará, as disposições trazidas por supracitada resolução,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores abaixo discriminados para, sem prejuízo de suas atri-
buições, comporem a comissão de avaliação Biopsicossocial do departamento 
Médico-odontológico, a contar de 21/02/2022, até ulterior deliberação:
allaN HENriQUE fErNaNdES rENdEiro - Técnico Especializado - Médico;
dircÉlia PErEira HaGE - assessor Especializado - Psicóloga;
SiMoNE dE NaZarÉ BraGa diaS - Técnico - Enfermeira; e,
Maria dE lUrdES dE carValHo SoarES alMEida - Técnico - assistente Social.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 25 de fevereiro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 0812/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando das atribuições legais;
coNSidEraNdo que a constituição federal de 1988, no inciso lV, do arti-
go 5º, assegura aos litigantes, em processo judicial e administrativo, como 
também aos acusados em geral, o direito ao contraditório e à ampla defesa;
coNSidEraNdo que é dever da administração a apuração de irregulari-
dades no serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 200, da lei 
Estadual nº 5.810/1994;
coNSidEraNdo o disposto no art. 205 de referido diploma legal;
CONSIDERANDO, também, a disposição da Chefia do Parquet em sistematizar 
e agilizar a apuração de irregularidades administrativas envolvendo servidores 
desta instituição, objetivando assim, evitar a ocorrência de prescrição; e,
coNSidEraNdo os termos do e-mail datado de 15/12/2021, protocolizado 
no “SIP” sob o nº 18976/2021, em 15/12/2021,
r E S o l V E:
i - coNSTiTUir comissão Permanente de Processo administrativo disci-
plinar e Sindicância, para apurar irregularidades e infrações funcionais de 
servidores do Ministério Público do Estado do Pará.
ii - dESiGNar os servidores estáveis carloS ViNÍciUS rEiS doS SaN-
ToS (Presidente), JoEl carloS dE oliVEira aSSUNÇÃo e rodriGo 
roSa dE SoUZa (Membros), para comporem a comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar e Sindicância.
iii – dESiGNar, ainda, como suplentes, em caso de afastamento e/ou im-
pedimento dos titulares, os servidores roSÂNGEla fariaS doS SaNToS 
(Suplente da Presidência), criSPiM riBEiro dE alMEida filHo e lENa 
VÂNia MENdES rocHa (Membros suplentes).
iV - a referida comissão terá mandato de 1 (um) ano, a contar de 
8/1/2022, podendo ser prorrogada por igual período.
V – a convocação dos suplentes será efetivada pela Presidência da comis-
são, na hipótese de afastamento e/ou impedimento dos membros titulares.
Vi - os servidores titulares e os suplentes convocados integrantes da co-
missão Permanente de Processo administrativo disciplinar e Sindicância 
serão liberados do ponto, sempre que houver necessidade de desempe-
nharem atribuições externas ligadas à comissão, devendo o Presidente, 
neste caso, comunicar o fato, por escrito, à Subprocuradoria-Geral de Jus-
tiça, para a área Técnico-administrativa.
Vii – ficam os servidores designados na condição de titulares da referida 
comissão lotados na Procuradoria-Geral de Justiça.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 03 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 0813/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, 
e considerando os termos do ofício nº 27/2022-cPJPSiV, de 18/02/2022, 
protocolizado no “SIP” sob o nº 2400/2022, em 18/02/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o Promotor de Justiça faBiaNo oliVEira GoMES fErNaNdES para, 
sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de coordenador da região ad-
ministrativa 12 - região Sudeste iV, durante a licença por motivo de doença em 
pessoa da família da titular, VaNESSa GalVÃo HErcUlaNo, no dia 17/02/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 03 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 767241



82  diário oficial Nº 34.882 Segunda-feira, 07 DE MARÇO DE 2022

.

coNtrato
.

Núm. do contrato: nº 037/2022-MP/Pa
Inexigibilidade de Licitação nº 003/2022-MP/PA.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SofTPlaN 
PlaNEJaMENTo E SiSTEMaS lTda (cNPJ/Mf nº. 82.845.322/0001-04)
objeto: aquisição do licenciamento permanente do sistema SaJ MP (Siste-
ma de automação da Justiça para Ministérios Públicos).
data da assinatura: 04/03/2022.
Vigência: 07/03/2022 a 07/03/2023.
Valor global: r$8.931.677,26 (oito milhões, novecentos e trinta e um mil, 
seiscentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos).
Dotação Orçamentária: Classificação: 12101.03.091.1494.8758 - Promo-
ção e defesa dos direitos constitucionais; Elemento: 339040 – Serv. de 
Tecno. da infor. e comum – Pessoa Jurídica; fonte: 0101 – recursos ordi-
nários e 0301 – Recursos Ordinários (superávit financeiro).
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior.

Protocolo: 767702
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Número do Processo: 091/2021-sGJ-ta
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 008/2022-MP/Pa
objeto: registro de Preços para contratação de serviços de diagramação 
eletrônica, editoração e impressão de material gráfico em diversos itens, a 
fim de atender as necessidades do
Ministério Público do Estado do Pará (MPPa)
critério de Julgamento: Menor preço por grupo
Tipo de licitação: Menor Preço
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Por-
tal da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: angelo Nazareno costa Barbosa
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 21/03/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior – 
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 767457
.

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a publicação do coNtrato nº 037/2022-MP/
PA, publicada no DIÁRIO OFICIAL nº 34.880 de Sexta-feira, 04 DE 
MarÇo de 2022, página 110, protocolo nº 767058.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SofTPlaN Pla-
NEJaMENTo E SiSTEMaS lTda (cNPJ/Mf no. 82.845.322/0001-04).

Protocolo: 767699

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N.º 044/2021-MP/3ªPJdiat/BeLÉM-Pa
A Dra. Elaine Carvalho Castelo Branco, Promotora de Justiça Titular da 3ª 
Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, 
e de acidentes de Trabalho de Belém, usando de suas atribuições, e
coNSidEraNdoS (constam na versão original)
dEcidE:
iNSTaUrar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, com vistas a 
garantir ao Sr. rEGiNaldo rEiS E SilVa, paciente do Sistema Único de 
Saúde – SUS (cNS n.º 705 0014 0253 4057, a realização de consulta es-
pecializada em orToPEdia;
dETErMiNar, desde já, as seguintes diligências: 1. autue-se esta PorTaria, 
com seu registro em livro/pasta próprio (a) da Promotoria de Justiça, 
juntamente com toda a documentação relativa à notícia de fato formulada; 
2. Oficie-se da Central de Regulação do Estado do Pará – CER/SESPA, 
encaminhando cópia da PorTaria e solicitando as medidas cabíveis para o 
atendimento à saúde do interessado; 3. Encaminhe-se cópia desta PorTaria 
à Procuradoria-Geral de Justiça, à corregedoria-Geral do Ministério Público 
e ao Centro de Apoio Operacional da Cidadania; 4. Afixe-se esta PORTARIA 
no local de costume, providenciando-se a remessa de cópia para publicação 
(artigo 4º, inciso Vi, da resolução n.º 23/2007-cNMP); 5. Numerem-se e 
rubriquem-se todas as peças dos autos; 6. após, retornem os autos conclusos 
a esta Presidência, para ulteriores deliberações. NoMEar o servidor EliZEU 
DE PAULA GUIMARÃES JUNIOR para servir como Secretária, que deverá fiel e 
zelosamente cumprir as suas funções.
Belém-Pa, 19 de novembro de 2021.
ElaiNE carValHo caSTElo BraNco
3ª Promotora de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência, Idosos e 
acidentes de Trabalho

Protocolo: 767244

Portaria Nº 0091/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
alTErar o período de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo 
aNterior

NoVo 
PerÍodo

101403/2022 acYliNa BEZErra KoU-
rY dE fiGUEirEdo 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022
03/10 a 

01/11/2022

100394/2022 alcilEia lEal dE 
MacEdo 2021/2022 07/03 a 

05/04/2022
07/02 a 

08/03/2022

100813/2022 aNa Maria dEiraNE dE 
oliVEira MoNTEiro 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022
17/10 a 

15/11/2022

101050/2022 claUdio aUGUSTo 
PiNTo da SilVa 2021/2022 07/02 a 

08/03/2022
17/01 a 

15/02/2022

140996/2021 claYToN alVES 
riBEiro 2021/2022 01 a 30/09/2022 07/01 a 

05/02/2022

100228/2022 clEBEr ailSoN fEr-
NaNdES dE liMa 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022
31/01 a 

01/03/2022

100831/2022 EUridicE dE oliVEira 
BraNdao 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022
10/01 a 

08/02/2022

140699/2021 filoMENa Maria 
PErEira 2021/2022 01/02 a 

02/03/2022
14/01 a 

12/02/2022

100427/2022 GaBriEl PEiXoTo 
oliVEira 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022
03/10 a 

01/11/2022

100294/2022 GETUlio aNdradE 
NaSciMENTo filHo 2021/2022 01/02 a 

02/03/2022
17/01 a 

15/02/2022

100549/2022 ilVaN dE SoUZa 
MariNHo 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022
10/01 a 

08/02/2022

103055/2022 JaiME diaS liMa 2021/2022 26/01 a 
24/02/2022

01 a 
30/03/2022

100607/2022 JESSiKa EliSEa Mar-
TiNS dE aQUiNo 2021/2022 01/02 a 

02/03/2022
02 a 

31/05/2022

100326/2022 ladiElSoN NaSciMEN-
To doS SaNToS 2021/2022 01 a 30/07/2022 01/02 a 

02/03/2022

141122/2021 lUaNa dE caSTro 
SaUMa 2021/2022 01 a 30/07/2022 01/02 a 

02/03/2022

100081/2022 MarcElo da SilVa 
caldaS 2021/2022 06/06 a 

05/07/2022
04/04 a 

03/05/2022

101550/2022 Maria criSTiNa GoN-
calVES dE SoUZa 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022
04/07 a 

02/08/2022

100321/2022 PaTricia GUEdES 
do ValE 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022
20/04 a 

19/05/2022

101161/2022 SYMara MENdES PiEda-
dE cUNHa 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022
27/01 a 

25/02/2022
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139446/2021 TaYNara MarTiNS da 
SilVa 2020/2021 01 a 30/11/2021 16/11 a 

15/12/2021

100193/2022 THaliTa MoraiS Mara-
NHao BESSa 2021/2022 04/07 a 

02/08/2022
10/01 a 

08/02/2022

100261/2022 WaGNEr araGao 
SalES 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022
24/01 a 

22/02/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
BElÉM, 03 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 767238
roL de iNscritos - editaL 01/2022-csMP
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SUPErior 
do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e art. 102, caput 
da lei complementar n.º 057/2006, TorNa PÚBlico o rol de inscritos no 
concurso de remoção para Procuradoria de Justiça decorrente do Edital n.º 
01/2022-cSMP, publicado no d.o.E. n.º 34.871 de 21/02/2022: 

ProcUrador de JUstiÇa cÍVeL
Gedoc N.º 107.948/2022

Procurador de Justiça Gedoc n.º data de ins-
crição

01 HaMilToN NoGUEira SalaME 110.482/2022 03/03/2022

    

Belém-Pa, 04 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
roL de iNscritos - editaL 02/2022-csMP
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SUPE-
rior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput da lei complementar n.º 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na segunda entrância decorrente do 
Edital n.º 02/2022-cSMP, publicado no d.o.E. n.º 34.871 de 21/02/2022: 

2º PJ de roNdoN do ParÁ
Gedoc N.º 107.949/2022

Promotor de Justiça Gedoc n.º data de ins-
crição

01 SUldBlaNo oliVEira GoMES 109.169/2022 25/02/2022

02 crEMilda aQUiNo da coSTa 110.031/2022 03/03/2022

03 NaYara SaNToS NEGrÃo 110.524/2022 03/03/2022

Belém-Pa, 04 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
rol dE iNScriToS - EdiTal 03/2022-cSMP
  o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SU-
PErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput da lei complementar n.º 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na segunda entrância decorrente do 
Edital n.º 03/2022-cSMP, publicado no d.o.E. n.º 34.871 de 21/02/2022: 

1º PJ de NoVo ProGresso
Gedoc N.º 107.951/2022

Promotor de Justiça Gedoc n.º data de ins-
crição

 NÃo HoUVE iNScriToS   

Belém-Pa, 04 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior

Protocolo: 767252
eXtrato de Portaria
O Ministério Público, através da 2ª Promotoria de Justiça de Direitos Cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua, na forma dos art. 8º e seguintes, da re-
solução nº 02/2022-cNMP, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo autuado sob o número 000074-200/2021, que se encon-
tra à disposição no prédio onde funciona o Ministério Público Estadual, no 
Município de ananindeua, situado na rodovia Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 
67.030-970, telefone: (91) 3239 4847.
PORTARIA nº 02/2022 - MP-2ªPJDC
Procedimento administrativo nº: 000074-200/2021
Objeto: “Instaurar o presente Procedimento Administrativo (PA), a fim de 
fiscalizar as razões e os motivos para o Município de Ananindeua não efe-
tuar o pagamento do valor de r$ - 3.743.304,03 (três milhões, setecentos 
e quarenta e três mil, trezentos e quatro reais e três centavos), em razão 
de contratos administrativos firmados entre o Hospital Camilo Salgado e o 
Município de ananindeua, no ano de 2020,
Promotor de Justiça - Júlio césar Sousa costa

Protocolo: 767246
Portaria N.º 015/2022-MP/3ªPJdiat/BeLÉM-Pa
A Dra. Elaine Carvalho Castelo Branco, Promotora de Justiça Titular da 3ª 
Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, 
e de acidentes de Trabalho de Belém, usando de suas atribuições, e
coNSidEraNdoS (constam na versão original)
dEcidE:
instaurar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, objetivando 
garantir a tutela de interesses individuais indisponíveis, em especial 
quanto a suposta vulnerabilidade do Sr. irENo MorEira da SilVa, 
pessoa idosa, nomeando para servir como Secretário, o servidor EliZEU 
DE PAULA GUIMARAES JUNIOR, que deverá fiel e zelosamente cumprir 
as suas funções, determinando, desde já, as seguintes diligências: 
1. autue-se esta PorTaria, juntamente com toda a documentação 
pertinente; 2. Encaminhe-se cópia desta PorTaria à Procuradoria-Geral 
de Justiça, à corregedoria-Geral do Ministério Público e ao centro de apoio 
Operacional da Cidadania; 3. Afixe-se esta PORTARIA no local de costume, 
providenciando-se a remessa de cópia para publicação (artigo 4º, inciso Vi, 
da resolução n.º 23/2007-cNMP); 4. após, retornem os autos conclusos a 
esta Presidência, para ulteriores deliberações.
Belém-Pa, 24 de fevereiro de 2022.
ElaiNE carValHo caSTElo BraNco
3ª Promotora de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência, Idosos e 
acidentes de Trabalho

Protocolo: 767274
Portaria N.º 013/2022-MP/3ªPJdiat/BeLÉM-Pa
A Dra. Elaine Carvalho Castelo Branco, Promotora de Justiça Titular da 3ª 
Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, 
e de acidentes de Trabalho de Belém, usando de suas atribuições, e
coNSidEraNdoS (constam na versão original)
dEcidE:
instaurar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, objetivando 
garantir a tutela de interesses individuais indisponíveis, em especial 
quanto a divisão de responsabilidade e cuidados para a Sra. odalEa SilVa 
BarroS pessoa idosa, nomeando para servir como Secretário, o servidor 
ELIZEU DE PAULA GUIMARAES JUNIOR, que deverá fiel e zelosamente 
cumprir as suas funções, determinando, desde já, as seguintes diligências: 
1. autue-se esta PorTaria, juntamente com toda a documentação 
pertinente; 2. Encaminhe-se cópia desta PorTaria à Procuradoria-Geral 
de Justiça, à corregedoria-Geral do Ministério Público e ao centro de apoio 
Operacional da Cidadania; 3. Afixe-se esta PORTARIA no local de costume, 
providenciando-se a remessa de cópia para publicação (artigo 4º, inciso Vi, 
da resolução n.º 23/2007-cNMP); 4. após, retornem os autos conclusos a 
esta Presidência, para ulteriores deliberações.
Belém-Pa, 24 de fevereiro de 2022.
ElaiNE carValHo caSTElo BraNco
3ª Promotora de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência, Idosos e 
acidentes de Trabalho

Protocolo: 767255
Portaria N.º 012/2022-MP/3ªPJdiat/BeLÉM-Pa
A Dra. Elaine Carvalho Castelo Branco, Promotora de Justiça Titular da 3ª 
Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, 
e de acidentes de Trabalho de Belém, usando de suas atribuições, e
coNSidEraNdoS (constam na versão original)
rESolVE:
instaurar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, objetivando ga-
rantir a tutela de interesses individuais indisponíveis, em especial quanto 
a disponibilidade de vaga em abrigo público para o Sr. alBErTo BarBoSa 
da SilVa, pessoa idosa, nomeando para servir como Secretário, o servi-
dor ELIZEU DE PAULA GUIMARAES JUNIOR, que deverá fiel e zelosamente 
cumprir as suas funções, determinando, desde já, as seguintes diligências:
autue-se esta PorTaria, juntamente com toda a documentação pertinente;
Encaminhe-se cópia desta PorTaria à Procuradoria-Geral de Justiça, à corregedoria-
Geral do Ministério Público e ao centro de apoio operacional da cidadania;
Afixe-se esta PORTARIA no local de costume, providenciando-se a remessa de 
cópia para publicação (artigo 4º, inciso Vi, da resolução n.º 23/2007-cNMP);
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Oficie-se a SEASTER para providências e informações, encaminhando-se 
cópia da PorTaria;
após, retornem os autos conclusos a esta Presidência, para ulteriores deliberações.
Belém-Pa, 24 de fevereiro de 2022.
ElaiNE carValHo caSTElo BraNco
3ª Promotora de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência, Idosos e 
acidentes de Trabalho

Protocolo: 767286
Portaria N.º 014/2022-MP/3ªPJdiat/BeLÉM-Pa
A Dra. Elaine Carvalho Castelo Branco, Promotora de Justiça Titular da 3ª 
Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, 
e de acidentes de Trabalho de Belém, usando de suas atribuições, e
coNSidEraNdoS (constam na versão original)
rESolVE:
lnstaurar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo,objetivando 
garantir a tutela de interesses individuais indisponíveis, em especial 
quanto a disponibilidade de vaga em abrigo público para o Sr. alBErTo 
MarTiNS da coNcEiÇÃo, pessoa idosa, nomeando para servir como 
Secretário, o servidor EliZEU dE PaUla GUiMaraES JUNior, que deverá 
fiel e zelosamente cumprir as suas funções, determinando, desde já, as 
seguintes diligências: 1. autue-se esta PorTaria, juntamente com toda 
a documentação pertinente; 2. Encaminhe-se cópia desta PorTaria 
à Procuradoria-Geral de Justiça, à corregedoria—Geral do Ministério 
Público e ao Centro de Apoio Operacional da Cidadania; 3. Afixe-se esta 
PorTaria no local de costume, providenciando—se a remessa de cópia 
para publicação (artigo 4º, inciso VI, da Resolução n.“ 23/2007—CNMP); 4. 
Oficie—se a SEASTER para providências e informações, encaminhando-se 
cópia da PorTaria; após, retornem os autos conclusos a esta Presidência, 
para ulteriores deliberações.
Belém-Pa, 24 de fevereiro de 2022.
ElaiNE carValHo caSTElo BraNco
3ª Promotora de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência, Idosos e 
acidentes de Trabalho

Protocolo: 767299
Portaria N.º 009/2022-MP/3ªPJdiat/BeLÉM-Pa
A Dra. Elaine Carvalho Castelo Branco, Promotora de Justiça Titular da 3ª 
Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, 
e de acidentes de Trabalho de Belém, usando de suas atribuições, e
coNSidEraNdoS (constam na versão original)
rESolVE:
instaurar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, objetivando 
garantir a tutela de interesses individuais indisponíveis, em especial 
quanto a prestação de informação sobre o possível vencimento de lotes 
de vacinas astrazeneca para o Sr. ioNaldo carloS GoNÇalVES SilVa, 
pessoa idosa, nomeando para servir como Secretário, o servidor EliZEU 
DE PAULA GUIMARAES JUNIOR, que deverá fiel e zelosamente cumprir 
as suas funções, determinando, desde já, as seguintes diligências: 
1. autue-se esta PorTaria, juntamente com toda a documentação 
pertinente; 2. Encaminhe-se cópia desta PorTaria à Procuradoria-Geral 
de Justiça, à corregedoria-Geral do Ministério Público e ao centro de apoio 
Operacional da Cidadania; 3. Afixe-se esta PORTARIA no local de costume, 
providenciando-se a remessa de cópia para publicação (artigo 4º, inciso Vi, 
da resolução n.º 23/2007-CNMP); 4. Oficie-se à SESMA para providências 
e informações, encaminhando-se cópia da PorTaria; após, retornem os 
autos conclusos a esta Presidência, para ulteriores deliberações.
Belém-Pa, 16 de fevereiro de 2022.
ElaiNE carValHo caSTElo BraNco
3ª Promotora de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência, Idosos e 
acidentes de Trabalho

Protocolo: 767395
eXtrato da Portaria nº 002/2022-MP/3ªPJ/atM
o 3º Promotor de Justiça de altamira/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 do Procedimento 
administrativo, sob n° SiMP 000141-802/2022, que se encontra à disposi-
ção na 4ª Promotoria de Justiça de Altamira, situada na Tv. Niterói, 1335, 
Bairro Uirapuru, altamira/Pará, fone (93) 3515-1744/1998.
PORTARIA nº 002/2022-MP/3ªPJ/ATM
autor: Ministério Público do Estado do Pará
Assunto: a fim de acompanhar a cooperação informal de cedência de pro-
fissionais, tendo como objetivo formalizar a parceria e firmar Termo de 
convênio entre o Município de altamira/Pa e a aPaE - associação de Pais e 
amigos dos Excepcionais de altamira.
Luciano Augusto Araújo da Costa – Promotor de Justiça Titular da 3ª Pro-
motoria de Justiça cível de defesa dos Órfãos, interditos, incapazes, Pes-
soas com Deficiência e Idosos de Altamira/PA.

Protocolo: 767316

Portaria Nº 003/2021-MP/3ªPJB
instaura o ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 003839-083/2021, 
com o prazo de validade de 1 (um) ano (artigo 11, da resolução nº 
174/2017-CNMP), com o escopo de acompanhar e fiscalizar, o atendimen-
to das demandas relacionadas à Poluição Sonora no Município de Breves, 
de forma periódica, de modo a buscar reduzir este grave problema local 
que resulta em diversas reclamações não atendidas pelas autoridades que 
atuam neste município; promovendo as diligências necessárias ou o arqui-
vamento do presente, nos termos da lei.
arTHUr diNiZ fErrEira dE MElo
Promotor de Justiça Titular do 3º cargo da PJ de Breves

Protocolo: 767317
Extrato da PORTARIA n° _005/2022_-11PJMAB
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de Justi-
ça da defesa da Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entidades 
de interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 1º, incisos iV e 
Viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, incisos iV, a, b e 
Viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iV, V e Vi, e 27 da lei 8.625/1993 – loNMP, 
artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei complementar nº 057/06 – loMPPa, 
rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019- cPJ, torna pública a ins-
tauração do _ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio_ _000332-940/2021_ 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/fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ _005/2022_-11PJMAB
objeto:
_apurar a ocorrência de atos de improbidade administrativa no almoxarifa-
do da Secretaria municipal de Marabá
Envolvidos:
_SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá
ValMir SilVa MoUra (SEcrETário MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá)_
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de Defesa da 
Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 767430
Portaria N.º 030/2020-MP/3ªPJdiat/BeLÉM-Pa - aditaMeNto
A Dra. Elaine Carvalho Castelo Branco, Promotora de Justiça Titular da 3ª 
Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, 
e de acidentes de Trabalho de Belém, usando de suas atribuições, e
coNSidEraNdoS (constam na versão original)
rESolVE:
Aditar os termos da PORTARIA n.º 30/2020-MP/3ªPJDIAT/BELÉM-PA, alterando 
o objeto para: “Acompanhamento do objetivo do Plano de Atuação biênio 
2020/2021, das Promotorias de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência, 
idosos e acidentes de Trabalho de Belém, no tocante a contribuição para a 
implantação, implementação e ampliação da cobertura dos ProMoToria 
dE JUSTiÇa dE dEfESa daS PESSoaS coM dEficiÊNcia E doS idoSoS, 
E dE acidENTES dE TraBalHo dE BElÉM serviços da rede de atenção 
psicossocial (raPS) do município de Belém/Pa, pelo período de MarÇo/2020 a 
dEZEMBro/2021, conforme delimitado no plano”. 1. autue-se o aditamento desta 
PorTaria, juntamente com toda a documentação pertinente; 2. Encaminhe-
se cópia desta PorTaria à Procuradoria-Geral de Justiça, à corregedoriaGeral 
do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional da Cidadania; 3. Afixe-
se esta PorTaria no local de costume, providenciando-se a remessa de cópia 
para publicação (artigo 4º, inciso Vi, da resolução n.º 23/2007-cNMP); após, 
retornem os autos conclusos a esta Presidência, para ulteriores deliberações.
Belém-Pa, 25 de fevereiro de 2022.
ElaiNE carValHo caSTElo BraNco
3ª Promotora de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência, Idosos e 
acidentes de Trabalho

Protocolo: 767475
Portaria N.º 001/2022-MP/3ªPJdiat/BeLÉM-Pa
A Dra. Elaine Carvalho Castelo Branco, Promotora de Justiça Titular da 3ª 
Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, 
e de acidentes de Trabalho de Belém, usando de suas atribuições, e
coNSidEraNdoS (constam na versão original)
rESolVE:
instaurar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, objetivando 
garantir a tutela de interesses individuais indisponíveis, em especial quanto à 
aquisição de Válvula Meditrônica para a Sr. BENEdiTo doS SaNToS PiNTo, 
pessoa idosa, nomeando para servir como Secretário, o servidor EliZEU dE 
PAULA GUIMARAES JUNIOR, que deverá fiel e zelosamente cumprir as suas 
funções, determinando, desde já, as seguintes diligências: 1. autue-se esta 
PorTaria, juntamente com toda a documentação pertinente; 2. Encaminhe-
se cópia desta PorTaria à Procuradoria-Geral de Justiça, à corregedoria-
Geral do Ministério Público e ao centro de apoio operacional da cidadania; 3. 
Afixe-se esta PORTARIA no local de costume, providenciando-se a remessa de 
cópia para publicação (artigo 4º, inciso Vi, da resolução n.º 23/2007-cNMP); 
4. Oficie-se a CER/SESPA e ao Hospital Ophir Loyola para providências e 
informações, encaminhando-se cópia da PorTaria; após, retornem os autos 
conclusos a esta Presidência, para ulteriores deliberações.
Belém-Pa, 10 de janeiro de 2022.
ElaiNE carValHo caSTElo BraNco
3ª Promotora de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência, Idosos e 
acidentes de Trabalho

Protocolo: 767478
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 014/2022 - Pe-PMa 
o Município de abaetetuba/Pa, por meio de sua Secretaria Municipal de 
agricultura, abastecimento, Pecuária e Pesca, torna público que às 09h do 
dia 22 de março de 2022, realizará licitação na modalidade Pregão, na forma 
eletrônica, regido pela lei 10.520/2002, decreto 10.024/2019 e subsidiaria-
mente a lei 8.666/93 do tipo menor preço por item, no modo de disputa 
aberto para registro de Preços para EVENTUal coNTraTaÇÃo do coNTrolE 
SaNiTário iNTEGrado dE VETorES E PraGaS UrBaNaS (dESiNSETiZa-
ÇÃo, dETETiZaÇÃo, dESraTiZaÇÃo E dEScUPiNiZaÇÃo) E SErViÇoS dE 
HiGiENiZaÇÃo E dESiNfEcÇÃo dE SiSTEMaS HidráUlicoS E SaNiTárioS 
das dependências internas e externa da Secretaria Municipal de agricultura, 
abastecimento, Pecuária e Pesca - SEMaGri, Mercados Municipais e do Ma-
tadouro Municipal. os interessados poderão obter o texto integral do edital e 
todas as informações sobre a licitação através do acesso a pagina do Tribunal 
de contas do Município/Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sala 
da comissão Permanente de licitação - cPl junto a Prefeitura Municipal de 
abaetetuba, situada na rua Siqueira Mendes, nº 1359, centro, cEP 68440-
000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente. ordenador/
autoridade competente: Francineti Maria rodrigues carvalho.

Francineti Maria rodrigues carvalho-Prefeita
Protocolo: 767711

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 015/2022 - Pe-PMa 
o Município de abaetetuba/Pa, por meio de sua Secretaria Municipal de 
finanças, torna público que às 15h do dia 22 de março de 2022, realizará lici-
tação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, regido pela lei 10.520/2002, 
decreto 10.024/2019 e subsidiariamente a lei 8.666/93 do tipo menor preço 
por item, no modo de disputa aberto para contratação de empresa especiali-
zada na execução de serviços de iMPrESSÃo, MoNTaGEM e diSTriBUiÇÃo 
dos carnês de cobrança do imposto Predial e Territorial Urbano - iPTU do 
exercício 2022 em cada unidade imobiliária do Município de abaetetuba e no 
distrito da Vila de Beja. os interessados poderão obter o texto integral do 
edital e todas as informações sobre a licitação através do acesso a pagina do 
Tribunal de contas do Município/Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou 
na sala da comissão Permanente de licitação - cPl junto a Prefeitura Muni-
cipal de abaetetuba, situada na rua Siqueira Mendes, nº 1359, centro, cEP 
68440-000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente. 
ordenador/autoridade competente: Francineti Maria rodrigues carvalho.

Francineti Maria rodrigues carvalho-Prefeita
Protocolo: 767712

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de acarÁ
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a abertura da Toma-
da de Preço nº 2/2022-00007, para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para a 
EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNclUSÃo da coNSTrUÇÃo da UNidadE 
BáSica dE SaÚdE - Padrao 2 - UBS NiNiVE, localiZada No raMal do 
NiNEVE KM 32 Pa 155 (alÇa ViáriaNo MUNicÍPio dE acará/Pa, dE acor-
do coM o ProJEToS, MEMorial dEScriTiVo E PalNilHaS orÇaMENTá-
riaS, coNforME coNdiÇÕES, QUaNTidadES E EXiGÊNciaS ESTaBElEci-
daS NESTE EdiTal E SEUS aNEXoS. a abertura será no dia 23/03/2022 às 
09:00hs, no auditório da Secretaria Municipal de Educação - SEMEd, situada 
na Pa 252 s/n, bairro alegria, acará, cEP: 68.690-000. o edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal das 08h00min às 12h00min 
e no e-mail: cpl.pma2021@gmail.com, de segunda a sexta-feira e no mural 
de licitações do TcM. Maria sUeLY raMos dos saNtos. secretaria 
MUNiciPaL de saUde.

errata
a Prefeitura Municipal de acará/Pa publica errata referente ao avi-
so de Homologação - Pregão Eletrônico nº 058/2021-, circulada no d.o.E 
pág. 102 quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 - oNde se LÊ: Vencedor: 
iNoVarE EMPrEENdiMENToS, coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda c.N.P.J: 
20.239.662/0001-26 Valor r$ 4.661.850,00 (Quatro Milhões, Seiscentos 
e Sessenta e Um Mil, oitocentos e cinquenta reais). LÊ-se: Vencedoras: 
fENiX loGiSTica, coMErcio & locaÇoES dE MaQUiNaS EirEli c.N.P.J.: 
09.368.158/0001-93 Valor r$ 1.012.500,00 (Um Milhão, doze Mil e Qui-
nhentos reais) e iNoVarE EMPrEENdiMENToS, coNSTrUÇÕES E SErViÇoS 
lTda c.N.P.J: 20.239.662/0001-26 Valor r$ 3.649.350,00 (Três Milhões, 
Seiscentos e Quarenta e Nove Mil, Trezentos e cinquenta reais).

errata
a Prefeitura Municipal de acará/Pa publica errata referente ao aviso 
de Homologação - Pregão Eletrônico nº 060/2021-, circulada no jornal ioEPa 
pág. 102 quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 - oNde se LÊ: a Prefeitura 
Municipal de acará/Pa torna público a homologação do Pregão Eletrônico nº 
058/2021. LÊ-se: a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homo-
logação do Pregão Eletrônico nº 060/2021.

Protocolo: 767714
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
eXtrato de terMo de adesÃo

Processo adMiNistratiVo Nº 202/2021
adesÃo Nº 012/2021-FMe - a secretaria Municipal de educação - FMe, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que formalizou a adesão 
nº 008/2021, referente a ata de registro de Preços nº 021/2021 oriunda do 
Processo licitatório nº 189225/2018, decorrente da licitação na modalida-
de Concorrência nº 013/2020 - CSL/SINFRA, com objeto “Registro de preços 
para execução de serviços de manutenção preventiva e  corretiva, reforma e/
ou adequações, sob demanda, de prédios e logradouros públicos”, ÓrGÃo GE-
rENciador: cSl - SEcrETaria dE ESTado da iNfraESTrUTUra - SiNfra/
Ma, cNPJ: 08.892.295/0001/60, ÓrGÃo adErENTE: fundo Municipal de Edu-
cação de Altamira - FME - CNPJ: 28.553.049/0001-90, conforme especificações 
contidas no Projeto Básico. Valor total: r$ 6.499.091,27, através da Empresa: 
QUaliTEcH ENGENHaria lTda, inscrito(a) no cNPJ/Mf sob o cNPJ sob o nº 
69.388.361/0001-53, ViGÊNcia 12 (doze) meses data: 24/01/2022.MaXci-
Nei Ferreira PacHeco - secretário Municipal de educação.

eXtrato de coNtrato
Processo adMiNistratiVo Nº 202/2021

contrato: 015/2022 - seMed/atM, contratante: a Secretaria Municipal de 
Educação - fME, Signatário: fundo Municipal de Educação de altamira - fME - 
cNPJ: 28.553.049/0001-90, referente ao termo de adesão nº 008/2021, oriunda 
da ata de registro de Preços nº 021/2021 oriunda do Processo licitatório nº 
189225/2018, decorrente da licitação na modalidade concorrência nº 013/2020 
- CSL/SINFRA, com objeto: “Registro de preços para execução de serviços de 
manutenção preventiva e  corretiva, reforma e/ou adequações, sob demanda, 
de prédios e logradouros públicos”, contratada: QUaliTEcH ENGENHaria lTda, 
cNPJ nº 69.388.361/0001-53 Valor total: r$ 3.980.715,52 ViGÊNcia do coN-
TraTo: 12 (doze) meses; foNTE dE rEcUrSoS: 12 361 0022 1016; 12 365 
0022 1018; 12 365 0018 1015; 12 361 0011 2052; 12 361 0012 2058; 44 90 51 
00. assinatura do contrato: altamira/Pa, 24/01/2022. MaXciNei Ferreira 
PacHeco - secretário Municipal de educação.

secretaria MUNiciPaL de saÚde de aLtaMira
HoMoLoGaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico 059/2021

a secretaria Municipal de saúde de altamira Pa, torna público a Homo-
logação do processo licitatório acima citado, objeto: contratação de serviços 
de transporte fluvial por embarcação tipo voadeira para atender os pacientes 
atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde, destinado à comunidade ribei-
rinha ilha do chicote. fornecedor: alcir alMEida ViaNa; valor global de r$: 
r$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).

tatiaNa de soUZa NasciMeNto GaLVÃo
Secretária Municipal de Saúde

Secretária Municipal de assistência e Promoção Social

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 021/2022
objeto registro de preços para futura e eventual de contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios perecível e não pe-
recíveis, hortifruti, granjeiro, pães, gelo e água mineral. Com a finalidade de 
atender às necessidades dos usuários da (Secretaria Municipal de assistência 
e Promoção Social de alTaMira), demais unidades vinculadas e (restaurante 
popular). data de abertura: 18/03/2022 as 10h (horário de Brasília). abertu-
ra: https://licitanet.com.br/  Edital disponível: Site de Prefeitura de altamira -
https://altamira.pa.gov.br/ Mural de licitações - TcM/Pa. Plataforma do lici-
tanet e no setor de licitações - Setor de Suprimentos e Serviços: av. acesso 
dois, 530 Bairro Premem.

Maria das NeVes Morais de aZeVedo
Secretária Municipal de assistência e Promoção Social

Protocolo: 767716

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRAGANÇA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BraGaNÇa
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo2/2022-003. tipo Menor Preço 
objeto: contratação de empresa de engenharia habilitada junto aos órgãos 
competentes, com comprovação de acervo técnico especifico em reforma de 
escola, para a EMEif Miguel Gouveia localizada na Vila do cacoal do Peritoró, 
zona rural do município de Bragança - PA, a fim de atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação. abertura: 23/03/2022 às 10:00. Edital 
e informações no site: www.tcm.pa.gov.br e site www.braganca.pa.gov.br. 
Marianne souza da silva - Presidente da comissão Permanente de 
Licitação.

Protocolo: 767726
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreJo GraNde do araGUaia-Pa
aViso de cHaMada PÚBLica Nº 001/2022
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2022-10 FMe

o Município de Brejo Grande do araguaia torna público que realizará 
cHaMada PÚBlica Nº 001/2022. oBJETo: aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar destinados à merenda escolar dos alunos da rede pú-
blica de ensino do município de Brejo Grande do araguaia/Pa, com fulcro na 
lei nº 8.666/93, lei nº 11.947/09 e resoluções do MEc/fNdE. aBErTUra: 
29/03/2022. Horário: 08h00min. local: Setor de licitação da prefeitura. 
informações e aquisição do Edital: (www.brejograndedoaraguaia.pa.gov.br), 
(www.tcm.pa.gov.br), e no Setor de licitação na av. 13 de Maio, nº 272, cen-
tro, Brejo Grande do araguaia-Pa.

Brejo Grande do araguaia/Pa, 03 de março de 2022.
Fredson Fernando dias

Presidente da cPl
Protocolo: 767731

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 012/2022-PMc 
objeto: registro de Preço Para futura e Eventual contratação de Empresa 
Para Aquisição de Postes de Aço Galvanizado, conforme especificações e de-
finições mínimas constantes no Termo de Referência, Anexo I. O edital com-
pleto está à disposição dos interessados nos sites www.prefeituradecameta.
pa.gov.br;www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de licitações do site 
do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 18 de Março de 2022 às 09h00min 
(horário de Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@gmail.com. 
Victor correa cassiano - Prefeito.

eXtratos de coNtratos 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022-PMc

objeto: aquisição de 3 (Três) ambulâncias Tipo “A” - Simples Remoção, 
Tipo Pick-Up 4X4, para a Secretaria Municipal de Saúde. fundamento le-
gal: lei federal nº 8.666/93. coNTraTo Nº 1.PE.006/2022-SMS. contratan-
te: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de Saúde cNPJ nº 
11.311.333/0001-58. contratado: auto 4x4 Serviço e comércio de Peças au-
tomotivas ltda, cNPJ nº 12.965.774/0001-36. Valor Total r$ 1.002.000,00. 
Vigência: 22/02/2022 a 22/02/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 005/2022-PMc
objeto: aquisição de Uma ambulância Tipo a - Simples remoção, Tipo Pick-Up 
4x4, conforme o convênio/fundo Municipal de Saúde - Proposta de aquisição 
de Equipamento/ Material Permanente Nº da Proposta: 11311.333000/1210-
08 Para a Secretaria Municipal de Saúde. fundamento legal: lei federal nº 
8.666/93. coNTraTo Nº 1.PE.005/2022-SMS. contratante: Prefeitura Munici-
pal de cametá/Secretaria Municipal de Saúde. cNPJ nº 11.311.333/0001-58. 
contratado: auto 4x4 Serviço e comércio de Peças automotivas ltda, cNPJ 
nº 12.965.774/0001-36. Valor Total r$ 334.000,00. Vigência: 22/02/2022 a 
22/02/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 054/2021-PMc 
objeto: registro de Preço Para futura e Eventual contratação de Empresa Es-
pecializada Em Fornecimento de Gêneros Alimentícios a fim de suprir as ne-
cessidades do Programa nacional de alimentação Escolar (Pnae), Para Suprir 
as Necessidades do ano letivo de 2022, referente aos Programas: creches, 
Educação infantil, Ensino fundamental, Educação de Jovens e adultos - EJa, 
Ensino de Quilombolas. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. coNTraTo 
Nº 05.PE.054/2021-PMc/SEMEd. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/
Secretaria Municipal de Educação. cNPJ Nº 18.782.198/0001-78. contratado: 
r. W. Veiga, cNPJ nº 07.313.013/0001-60. Valor Total r$ 427.368,81. Vigência: 
22/02/2022 a 22/02/2023. ordenador: enio de carvalho.

Protocolo: 767734

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 3º Termo aditivo Pregão Presencial nº 9/2018-041. Terceiro Ter-
mo aditivo de contrato nº 0911003. Pregão Presencial nº 041-2019. objeto: 
contratação de Serviços de instalação e Manutenção de aparelhos de ar-
condicionado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saú-
de. contratado: Softcomp - comércio e Serviços informatica - ltda cNPJ nº 

10.378.838/0001-77. Vigência: 06 (seis) Meses. fund. legal: art. 57, § 1º 
inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 11/11/2021. Francisco Ferreira 
Freitas Neto - Prefeito Municipal.
esPÉcie: 6º Termo aditivo pregão Presencial nº 9/2018-010. Sexto termo 
aditivo de contrato nº 2908001-2018. Pregão Presencial nº 010-2018. obje-
to: Fornecimento de Refeição, Coffee Break, Coquetéis e Outros Para Atender 
a Prefeitura Municipal de Capanema/Pa. Contratado: M. A. Restaurante e Buffet 
ltda - Me, inscrita no cnpj nº 24.363.309/0001-04vigência: 03 (dois) Meses. 
fund. legal: art. 57, § 1º inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 03/01/2022. 
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 767735

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 001/2022-tP 
objeto: contratação de empresa especializada na reforma e ampliação da 
Escola Municipal de Ensino fundamental João Gomes de oliveira, localiza-
da na Vila de indua e construção de escola com uma sala de aula na Vila 
de Narcisa - Quilombola, zona rural do município de capitão Poço-P. abertu-
ra: 23/03/2022, às 10:00hs. integra dos editais e informações disponíveis 
na PMcP, sala da cPl sito na av. Moura carvalho, 1255, Tatajuba, capitão 
Poço/Pá, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00 às 13h00. Francisco 
amadeu alves torres - secretário de educação.

Protocolo: 767736

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLARES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coLares
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNicosrP Nº 001/2022 - UasG: 980451 
objeto: registro de Preços para futura e eventual contratação de Empresa 
para Prestação de Serviços de coleta, Transporte, armazenamento, Trata-
mento e destinação final de lixo Hospitalar, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de colares/Pa no Município de colares. aber-
tura: 17/03/2022, às 10:00hs, local: www.comprasgovernamentais.gov.br. 
aquisição do Edital: Site do compras Governamentais, Tcm/Pa e Portal da 
Transparência. Maria Lucimar Barata - Prefeita Municipal.

Protocolo: 767741

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo

o Município de cumaru do Norte, torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que realizara licitação, dia 28/03/2022 às 08:30, Processo nº 
021/2022, Tomada de Preço nº 001/2022 Tipo Menor Preço global. obje-
to: reforma do prédio da secretaria municipal de saúde na av. dos estados, 
s/n, centro, cumaru do Norte - Pa. o edital completo estará à disposição no 
site: www.pmcn.pa.gov.br. informações no e-mail licitacao@pmcn.pa.gov.br. 
cumaru do Norte - Pa, 04 de março de 2022. Vilamon P. ramos - Presi-
dente da cPL.

Protocolo: 767742

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de oBras e 
deseNVoLViMeNto UrBaNo de cUrioNÓPoLis

aViso de reaBertUra da 
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 15/2021

a secretaria Municipal de obras e desenvolvimento Urbano, torna público 
que fará a abertura e julgamento das propostas de preços das empresas habilita-
das na concorrência Pública Nº 15/2021 cujo objeto é a contratação de empresa 
para execução de serviços de conservação e manutenção preventiva e rotineira 
de 250 km de estradas vicinais do município de curionópolis – Pará. data de 
reabertura: 08 de março de 2022 às 10:30 horas. curionópolis, 07 de março de 
2022 - elizabeth Mª s. V. Botelho da silva-Presidente cPL.

Protocolo: 767592
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
resULtado da cHaMada PUBLica 01/2022/seMed 

a PMFa torna publico o resultado da chamada Publica nº 001/2022/SEMEd 
de aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do Empreen-
dedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de alimen-
tação Escolar - PNaE. credenciados/habilitados: Sr. Werlen de Sá rosa e a 
cooperativa dos agricultores São francisco. divailton Moreira de souza 
- Presidente da cPL.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2022 

objeto: aquisição de óleo diesel S10, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de obras e Transportes na recuperação de estradas vicinais, conforme 
Convênio nº 088/2022 firmado entre a Secretaria de Estado de Transporte - SE-
TraN e o Município de floresta do araguaia/Pa. abertura no dia 18/03/2022 
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.

eXtrato de coNtrato. P. e. N° 01/2022/srP 
objeto: aquisição de combustíveis para o abastecimento das máquinas 
e veículos a serviço das Secretarias e fundos Municipais. contratada: co-
mercial de combustivel de floresta ltda contratante: PMfa. coNTraTo Nº 
054/2022. Valor: r$ 2.531.660,00. Vigência: 03/03/2022 a 31/12/2022. 
contratante: fundo Mun. de Meio ambiente. coNTraTo Nº 055/2022. Va-
lor: r$ 477.530,00. Vigência: 04/03/2022 a 31/12/2022. contratante: fundo 
Mun. de Educação. coNTraTo Nº 056/2022. Valor: r$ 146.050,00. Vigência: 
04/03/2022 a 31/12/2022. contratante: fundo Mun. de Saúde. contrato nº 
057/2022. Valor: r$ 1.492.000,00. Vigência: 04/03/2022 a 31/12/2022. 
Majorri cerqueira da silva a. santiago - Prefeita Municipal.

Protocolo: 767743

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de terMo aditiVo
espécie: 2º termo aditivo de prazo de 01/03/2022 a 30/04/2022, aos contra-
tos nº 20210205 e 20210210, oriundos do Pregão Eletrônico nº PE-07/2021-
fMS. Francisco david Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 767744
ratiFicaÇÃo

iNeXiGiBiLdade Nº 6/2022-001-PMGP 
objeto: contratação de sistema de contabilidade aplicado ao setor público, para 
atender o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Goianésia 
do Pará. Data da Ratificação: 28/02/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de 
Goianésia do Pará, cNPJ: 83.211.413/0001-13.contrato nº 20220025, valor r$ 
61.900,00; contratada: GoVErNaNÇaBraSil S/a TEcNoloGia E GESTÃo EM 
SErViÇoS cNPJ: 00.165.960/0001-01. data de ass. 01/03/2022. Francisco 
david Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 767745

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ Miri
aViso de retiFicaÇÃo

a Prefeitura de igarapé-Miri torna público a Errata referente ao EXTraTo 
dE Tomada de Preço 002/2022- PMi-TP, objeto: construção de 24 boxes no 
complexo de feiras e mercados no Município de igarapé Miri, Publicado no 
Diário Oficial da União do dia 02/03/2022/seção 3 pagina 204, Diário Oficial 
de Estado dia 02/03/2022, nº 34.878 e jornal amazônia 4 do dia 02/03/2022 
oNde  se LÊ: abertura 16/03/2022  Leia-se: abertura 17/03/2022.

roberto Pina-Prefeito Municipal
Protocolo: 767746

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo de MaraBÁ - seMad
eXtrato ao 7° terMo aditiVo ao contrato administrativo Nº 029/2017-SE-
Mad/PMM, Processo administrativo nº 43.917/2017 - PMM, autuado na mo-
dalidade coNcorrÊNcia PÚBlica N° 001/2017 -cPl/PMM, objeto: contra-

tação de agência especializada para prestação de serviços de publicidade e 
propaganda, realizados integralmente, com abrangência, local, regional, es-
tadual e nacional, para prefeitura de Marabá. Empresa: GaMMa coMUNi-
caÇÃo lTda - cNPJ nº 04.672.859/0001-06; Prazo de 6 meses, assinatura 
11/02/2022 Vigência: 13/02/2022 à 13/08/2022. José Nilton de Medeiros, 
secretário Municipal de administração.

Protocolo: 767747

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

eXtrato ao coNtrato Nº 118/2022/seasP 
Processo administrativo nº 25.515/2021/PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 137/2021-cPl/PMM, que gerou a ata de regis-
tro de Preços nº 421/2021-cPl objeto: aquisição de proteína animal (carne) 
para atender as necessidades dos Projetos e Programas Vinculados a Secre-
taria Municipal de assistência Social. Empresa: BElicHE EirEli, inscrita no 
cNPJ sob o Nº 12.463.041/0001-01; Valor r$141.273,50 (cento e quarenta 
e um mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), assinatura 
17/02/2022 Vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia oliveira Lima, secretária 
de assistência social.

Protocolo: 767748

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 097/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 24.714/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade coNViTE Nº 021/2021-cEl/PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo 
dE acadEMiaS ao ar liVrE Na PraÇa da folHa 12, PraÇa do MUrU-
MUrU E Na PraÇa do SÃo fÉliX. Empresa: coNSTrUTora BaSTo EirEli. 
cNPJ: 29.551.795/0001-08; valor r$ 239.057,02 (duzentos e trinta e nove 
mil, cinquenta e sete reais e dois centavos), assinatura 11/02/2022 Vigência: 
11/11/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 153/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 22.568/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 058/2021-cEl/PMM, que gerou 
a ata de registro de Preços Nº 004/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: QUiSi-
ÇÃo dE MaTErial HidraUlico Para coNSTrUÇÃo, Para aTENdEr aS 
NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE oBraS E ViaÇÃo PUBlica 
- SEVoP/PMM. Empresa ScS coM dE MaT coNSTrUÇÃo E SErViÇo EirE-
li. cNPJ: 23.688.847/0001-06; valor r$ 83.803,50 (oitenta e três mil, oito-
centos e três reais e cinquenta centavos), assinatura: 24/02/2022 Vigência: 
31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 133/2022/seVoP
Processo administrativo nº 17.006/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 047/2021-cEl/PMM, que gerou 
a ata de registro de Preços Nº 064/2021-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aquisição 
de Tendas, para atender a Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas 
de Marabá - SEVoP. Empresa ViSUal iNdUSTria E coMErcio dE loNaS 
EirEli, cNPJ nº 05.626.958/0001-06; valor r$ 13.000,00 (treze mil reais), 
assinatura 22/02/2022 Vigência: 31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, se-
cretário de obras.

Protocolo: 767749

seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato 
adMiNistratiVo Nº 176/2020 - FMs/PMM

Processo administrativo n° 24.056/2019-PMM, Pregão eletrônico n° 145/2019-
cPL/PMM, objeto do contrato original: a contratação de empresa especia-
lizada na locação de sistema para digitalização e impressão de serviços de 
imagem para o setor de Raio X e Mamografia do Hospital Municipal de Marabá 
(HMM), Materno infantil (HMi), centro de Especialidades (cEi) e centro inte-
grado em Saúde da Mulher (CRISMU) com fornecimento de insumos (filmes). 
EMPrESa: rEGioNal BElEM dE ProdUToS radioloGicoS lTda, pessoa 
jurídica de direito privado interno, devidamente inscrita no cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica sob n° 05.351.445/0001-30. objeto do aditivo: prorrogar 
o prazo do contrato original Nº 176/2020 - fMS/PMM, por mais 12 (doze) 
meses, ficando vigente a partir do dia 05/03/2022 até 05/03/2023. daTa 
da aSSiNaTUra: 03 dE MarÇo dE 2022. Luciano Lopes dias secretário 
Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 767750

coNtrato adMiNistratiVo Nº 184/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 2.999/2022-PMM autuado na modalidade, 
diSPENSa dE liciTaÇÃo sob N° 008/2022/cEl/SEVoP/PMM. objeto do con-
trato: fiNS NÃo rESidENciaiS, À diSPoSiÇÃo da SEcrETaria MUNiciPal 
dE SaÚdE, oNdE fUNcioNará o SETor dE PaTriMoNio da SEcrETaria 
MUNiciPal dE SaÚdE. Empresa: a K c SaNTiS iMoBiliaria -ME, cNPJ nº 
23.097.836/0001-51. Valor: r$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais). do-
tações orçamentárias: 10 122 0001 2.045 Manutenção Secretaria Municipal 
de Saúde, Elemento de despesas 3.3.90.39.00 - outros Serviços de Pessoa 
jurídica. daTa da aSSiNaTUra 04 de março de 2022. Luciano Lopes dias 
- secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 767751

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 2.996/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 21/03/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUi-
SiÇÃo dE cENTraiS dE ar Para SUPrir a NEcESSidadE da SEcrETaria 
MUNiciPal dE SaÚdE E dEMaiS UNidadES ViNcUladaS. UaSG: 927495. 
Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: 
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Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 
26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, 
Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 
14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá 
(Pa), 04/03/2022.

rodriGo soUsa Barros-Pregoeiro cPL/PMM
Portaria nº 1.883/2021-GP

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 3.570/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 24/03/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo doS SErViÇoS dE 
aGENciaMENTo dE ViaGENS, QUE coMPrEENdE a rESErVa, EMiSSÃo, 
MarcaÇÃo, rEMarcaÇÃo E caNcElaMENTo dE BilHETES dE PaSSaGENS 
rodoViariaS E fErroViáriaS EM ÂMBiTo NacioNal, iNTErESTadUal E 
iNTErMUNiciPal Por MEio dE aTENdiMENTo rEMoTo (E-Mail E TElE-
foNE) E aTraVÉS dE aGÊNcia dESTiNadoS a aTENdEr aS NEcESSida-
dES da SEcrETaria dE aSSiSTÊNcia Social E aSSUNToS coMUNiTá-
rioS - SEaSPac. UaSG: 927877. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.
br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, 
situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: 
Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, 
das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: 
licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 04/03/2022.

rodriGo soUsa Barros-Pregoeiro cPL/PMM
Portaria nº 1.883/2021-GP

Protocolo: 767752

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ÓBidos/Pa
aViso de cHaMada PÚBLica 

cHaMada PÚBLica Nº 001/2022/seMed/PMo 
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura familiar e do Empre-
endedor familiar rural, para atender aos alunos Matriculados na rede Pública 
Municipal de Ensino em conformidade com o Programa Nacional de alimentação 
Escolar - PNaE. Período para o recebimento de documentação de habilitação e 
dos Projetos de Vendas08/03/2022 a 28/03/2022, das 09h às 13h. abertura dos 
envelopes e análise de documentações e Projetos de Vendas3 0/03/2022, às 
09:00h. o Edital e informações complementares encontra-se à disposição dos 
interessados, no Setor de licitação, na Prefeitura Municipal de Óbidos/Pa, sito à 
rua dep. raimundo chaves, n° 338 - centro, e-mail: cplicitacaopmo@gmail.
com, de Segunda - feira à Sexta - feira, em dias de expediente, no horário de 
8h às 13h ou através da página: https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licita-
coes/ e  https://obidos.pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/ Jackson Fonseca 
Freitas - Presidente da ccP.

Protocolo: 767753

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de coNtrato Nº 20220201
oriGeM: arP 015 PreGÃo Nº Pe srP 030/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: E f coSTa PaNificadora - ME
cNPJ: 26.208.722/0001-20
oBJETo.......: fornecimento sob demanda de pães, bolos e salgados destinado 
ao atendimento de demandas do fundo Municipal de Educação.
Valor ToTal........: r$ 7.906,02 (sete mil, novecentos e seis reais e dois centavos)
ProGraMa de traBaLHo…: Exercício 2021 atividade, 2.024, 2.026  
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 24 de fevereiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes-PrEGoEira
Protocolo: 767754

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº009/2022 
O Município de Placas, Poder Executivo, através da Prefeitura Municipal 
de Placas por intermédio da Pregoeira designada, torna público que às 09:00h 
do dia 18/03/2022, fará licitação, Pregão Eletrônico, tipo menor preço por 
item, para a registro de preços para contratação de pessoa jurídica do ramo 

pertinente para aquisição de materiais de consumo, gêneros alimentícios, ma-
teriais de limpeza, mat. de higiene pessoal, materiais para copa e cozinha, 
gás GlP e água mineral para atender as necessidades da prefeitura municipal 
de placas e suas sec. Vinculadas, bem como, as necessidades da sec. Mun. 
de educação, sec. Mun. de saúde,  sec. Mun. de ass. Social, sec. Mun. de meio 
ambiente do Município de Placas. a licitação será realizada no https://compras-
governamentais.gov.br/. a integra do edital poderá ser adquirida no mesmo en-
dereço ou no portal da transparência do Município no seguinte endereço: https://
placas.pa.gov.br. a licitação obedecerá ao disposto na lei nº 10.520/2002 e suas 
alterações. Bem como, subsidiada pela lei nº 8.666/93 e suas alterações poste-
riores. shayane Nayara Farias Kostov - Pregoeira.

Protocolo: 767755

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
eXtratos de terMos aditiVos. 

esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato nº 2021.009.00 PE/PMr/SEMiN-
fra/SrP. fundamento legal: lnciso ll do art. 57, da lei federal no 8.666/93. 
Partes: Município de rurópolis/Pa e af Transportes a comercio Eireli - Me 
inscrito(a) no cNPJ/Mf sob o nº 23.604.553/0001-59. objeto: contratação 
de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de captação, Transporte 
e distribuição de água Potável Por caminhão Pipa que Venham a Suprir a 
necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura do Municipio de ru-
rópolis. Vingência:12 (doze) Meses inicio 03/03/2022 e termino 03/03/2023. 
celebrado: 03 de março de 2022. signatários: Joselino Padilha, Prefeito 
Municipal e antonio Fernandes da silva - representante Legal da empresa.

esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato nº 2021.003.01-PMr-PE-SrP. fun-
damento legal: lnciso ll e §1º do art. 57, da lei federal no 8.666/93. Partes:-
Secretaria Municipal de Educação E i. S. Soluçoes e locaçoes Eireli inscrito(a) 
no cNPJ/Mf sob o nº 18.551.696/0001-00. objeto: contratação de Empresa 
Para locação de Veículos automotores Terrestre, para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de rurópolis e Secretaria Vinculada e Secretaria Munici-
pal de Educação do Município de rurópolis/Pa. Vingência:12 (doze) Meses inicio 
18/02/2022 e termino 18/02/2023. celebrado: 18 de fevereiro de 2022. signa-
tários: Jurandir Ferreira Vieira, secretario Municipal de educação e 
ivan das Graças silva - representante Legal da empresa.

Protocolo: 767756

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
eXtratos de coNtratos

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 026/2021 
objeto: contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transpor-
te Escolar Terrestre objetivando atender as necessidades de locomoção dos 
alunos Matriculados nas Escolas Públicas de Ensino (Estadual e Municipal), 
no Município de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de 
Educação. contrato nº 20210319. contratada: Transporte Mirante do Trevo 
Eireli, cNPJ 37.846.419/0001-79. Valor: r$ 521.300,00(quinhentos e vinte e 
um mil, trezentos reais). Vigência: 30/09/2021 a 31/12/2021.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 026/2021 
objeto: contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Es-
colar Terrestre objetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos 
Matriculados nas Escolas Públicas de Ensino (Estadual e Municipal), no Município 
de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundeb. contrato nº 20210320. con-
tratada: Transporte Mirante do Trevo Eireli, cnpj 37.846.419/0001-79. Valor: r$ 
74.100,00(setenta e quatro mil, cem reais). Vigência: 30/09/2021 a 31/12/2021.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 026/2021 
objeto: contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte 
Escolar Terrestre objetivando atender as necessidades de locomoção dos alu-
nos Matriculados nas Escolas Públicas de Ensino (Estadual e Municipal), no 
Município de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de Edu-
cação. contrato nº 20210321. contratada: M E E cristo rei Transporte, cnpj 
22.953.097/0001-90. Valor: r$ r$ 151.140,00(cento e cinquenta e um mil, 
cento e quarenta reais). Vigência: 30/09/2021 a 31/12/2021.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 026/2021 
objeto: contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transpor-
te Escolar Terrestre objetivando atender as Necessidades de locomoção dos 
alunos Matriculados nas Escolas Públicas de Ensino (Estadual e Municipal), 
no Município de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundeb. contrato nº 
20210322. contratada: M E E cristo rei Transporte, cnpj 22.953.097/0001-
90. Valor: r$ 23.788,00 (vinte e três mil, setecentos e oitenta e oito reais). 
Vigência: 30/09/2021 a 31/12/2021.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 036/2021
objeto: aquisição de equipamentos de informática, objetivando atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: 
Prefeitura Municipal. contrato nº 20220051. contratada: Pedro cleber Quei-
roz costa, cnpj 83.337.220/0001-32. Valor: r$ 328.666,89 (trezentos e vinte 
e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos). Vi-
gência: 18/02/2022 a 31/12/2022.
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registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 036/2021 
objeto: aquisição de equipamentos de informática, objetivando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará/Pa. 
contratante: fundo Municipal de Saúde. contrato nº: 20220052. contratada: 
Pedro cleber Queiroz costa, cnpj 83.337.220/0001-32. Valor: r$ 79.737,39 
(setenta e nove mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos). 
Vigência: 18/02/2022 a 31/12/2022.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 036/2021 
objeto: aquisição de equipamentos de informática, objetivando atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social de 
Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de assistência So-
cial. contrato nº: 20220053. contratada: Pedro cleber Queiroz costa, cnpj 
83.337.220/0001-32. Valor: r$ 102.360,34 (cento e dois mil, trezentos e ses-
senta reais e trinta e quatro centavos). Vigência: 18/02/2022 a 31/12/2022.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 036/2021 
objeto: aquisição de equipamentos de informática, objetivando atender as 
necessidades da fundo de Manutenção e desenvolvimento da educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da educação (Fundeb) Por Meio da 
Secretaria Municipal de educação de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: 
fundeb. contrato nº: 20220054. contratada: Pedro cleber Queiroz costa, 
cnpj 83.337.220/0001-32. Valor: r$ 145.375,02 (cento e quarenta e cinco 
mil, trezentos e setenta e cinco reais e dois centavos). Vigência: 18/02/2022 
a 31/12/2022.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 036/2021
objeto: aquisição de equipamentos de informática, objetivando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de educação de Santa Maria do Pará/
Pa. contratante: fundo Municipal de educação. contrato nº: 20220055. con-
tratada: Pedro cleber Queiroz costa, cnpj 83.337.220/0001-32. Valor: r$ 
145.375,02 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e 
dois centavos). Vigência: 18/02/2022 a 31/12/2022.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 036/2021
objeto: aquisição de equipamentos de informática, objetivando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Santa Maria do 
Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de Gestão ambiental. contrato nº: 
20220056. contratada: Pedro cleber Queiroz costa, cnpj 83.337.220/0001-
32. Valor: r$ 47.112,06 (quarenta e sete mil, cento e doze reais e seis centa-
vos). Vigência: 18/02/2022 a 31/12/2022.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 047/2021
objeto: aquisição de Material Tipo: areia Branca, Seixo, Piçarra Bruta, Terra 
Preta, aterro arenoso, objetivando atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de obras do Município de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: 
Prefeitura Municipal. contrato nº: 20220057. contratada: fenix logistica, co-
mercio e locações de Maquinas eireli, cnpj 09.368.158/0001-93. Valor: r$ 
1.539.500,00 (um milhão, quinhentos e trinta e nove mil, quinhentos reais). 
Vigência: 18/02/2022 a 31/12/2022.

Protocolo: 767757

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de MoBiLidade e traNsito - sMt

eXtrato de Portaria Para FiscaL Nº. 039/2021 - sMt
objeto: dESiGNar os servidores rEiNaldo JUNio coSTa doS SaNToS - 
Matrícula 49.335 e fErNaNdo clEoMar SaNToS da SilVa - Matrícula nº 
89.551, para exercerem a função de fiScal TiTUlar e fiScal SUBSTiTUTo 
do contrato nº 001/2022-SMT, entre a SMT e a empresa fornecedora de lo-
cação de Balsa, construída em aço naval, com capacidade para translado e 
transbordo, píer/passarela e atracação de embarcações de pequeno e médio 
porte na orla fluvial do Município de Santarém - Pa.

Paulo Jesus da silva
Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito

Protocolo: 767758

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM NOVO

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico srP Nº 002/2022-FMe 
Proc. adMiNistratiVo Nº 01502001/22 

Proc. LicitatÓrio Nº 9/2022-150201
o Município de santarém Novo, através da Secretaria Municipal de Edu-
cação por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 10:00h do dia 
17/03/2022, realizará licitação, Pregão Eletrônico SrP, tipo menor preço por 
item, para a aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS Para o aTENdiMENTo 
do ProGraMa NacioNal dE aliMENTaÇÃo EScolar (PNaE), aTraVÉS da 
SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo, Para coNTriBUir coM o crESci-
MENTo, o dESENVolViMENTo, a aPrENdiZaGEM, o rENdiMENTo ESco-
lar doS ESTUdaNTES, Por MEio da ofErTa da aliMENTaÇÃo EScolar E 
dE aÇÕES dE EdUcaÇÃo aliMENTar E NUTricioNal NESTE MUNicÍPio, a 
realizar-se na no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.
com.br/18/. a licitação obedecerá ao disposto na lei nº 10.520/2002, decre-
to Nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, subsidiada 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://santaremnovo.pa.gov.br/ , 
https://www.tcm.pa.gov.br/ e no departamento de licitações da Prefeitura, 
na rua frei daniel Samarate, complexo administrativo, nº 128, centro, deste 
Município - cEP: 68.720-000, a partir da publicação deste aviso, no horário de 
expediente das 08:00hs às 12:00hs. informações: pmsn.licita@gmail.com.

thaylo Pires do Nascimento
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 767759

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 00014/2022
o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna públi-
co o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço 
por item que versa sobre o aQUiSiÇÃo dE coMBUSTÍVEl Para rEViTaliZa-
ÇÃo dE ESTradaS ViciNaiS, rEfErENTE ao coNVÊNio Nº 059/2021, QUE 
ENTrE Si cElEBraM a SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTE - SETraN 
E a PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do 
recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no 
dia 18/03/2022 às 08:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará dispo-
nível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ 
e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2022@gmail.com, e também 
poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente de 
licitações (cPl) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, São do-
mingos do capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs 
às 13:00hs a partir da data da publicação.

aVisos de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico-srP Nº 00016/2022

o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SrP do tipo me-
nor preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra 
E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE UTENSÍlioS dE coPa E coZiNHa, oBJETiVaN-
do aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra E dEMaiS SEcrETariaS 
do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e 
abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 21/03/2022 
às 08:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: 
https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.com-
prasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2022@gmail.com, e também poderá ser 
obtido no prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente de licitações 
(cPl) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, São domingos do 
capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs 
a partir da data da publicação.

aVisos de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico-srP Nº 00017/2022

o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SrP do tipo me-
nor preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E 
EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No forNEciMENTo 
dE MaTErial ESPorTiVo, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETa-
ria dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS 
do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura das propostas e documentos 
de habilitação será no dia 21/03/2022 às 14:00 horas no sistema comprasnet. 
o edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/
categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2022@
gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da co-
missão Permanente de licitações (cPl) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 
206, centro, São domingos do capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no 
horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

Protocolo: 767760

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220141 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2022 - contra-
tante: PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - contrata-
do: SP coMErcio dE MaQUiNaS Para TErraPlaNaGEM EirEli - objeto: 
aQUiSiÇÃo dE EScaVadEira HidráUlica Para o MUNiciPio dE SÃo 
fÉliX do XiNGU, aTraVÉS do coNVENio Nº 04/2021-SEdaP, ProcESSo 
Nº 20210397106;2022/50527 - aPorTE fiNaNcEiro da coNVENENTE, 
ENTrE a SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário 
E da PESca - SEdaP E o MUNicÍPio dE SÃo fÉliX do XiNGU. Vigência: 
25/02/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 919.690,00 (novecentos e de-
zenove mil, seiscentos e noventa reais) - data da assinatura: 25/02/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 767761
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PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de terMo aditiVo

Primeiro aditivo ao contrato Nº 20210262, que objetiva a prorrogação 
de vigência de prazo. Pe004/2021-srP - isP Mais teLecoM Ltda - 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcia-
liZada No SErViÇo coNTiNUado dE acESSo a iNTErNET, 60(SESSENTa) 
MBPS dEdicado Via fiBra ÓTica (coM GaraNTia dE BaNda dE 100% dE 
UPload E doWload), aTENdENdo aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMa-
GoV, SEMfi, SEMTUr, SEMEl, SEMcUlT, SEMaGri, SEMUrB E SEMoB, coM 
ParTiciPaÇÃo ao rEGiSTro dE PrEÇo a SEcrETaria EXEcUTiVa MUNici-
Pal dE MEio aMBiENTE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. contratante: PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU. Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022. 
data de assinatura do contrato: 17/12/2021.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 767762

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de terMo aditiVo

Primeiro aditivo ao contrato Nº 20210264, que objetiva a prorrogação 
de vigência de prazo. Pe004/2021-srP - isP Mais teLecoM Ltda - 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcia-
liZada No SErViÇo coNTiNUado dE acESSo a iNTErNET, 60(SESSENTa) 
MBPS dEdicado Via fiBra ÓTica (coM GaraNTia dE BaNda dE 100% dE 
UPload E doWload), aTENdENdo aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMa-
GoV, SEMfi, SEMTUr, SEMEl, SEMcUlT, SEMaGri, SEMUrB E SEMoB, coM 
ParTiciPaÇÃo ao rEGiSTro dE PrEÇo a SEcrETaria EXEcUTiVa MUNi-
ciPal dE MEio aMBiENTE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. contratante: fUNdo 
MUNiciPal dE MEio aMBiENTE. Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022. data 
de assinatura do contrato: 17/12/2021.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 767763

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

  
aViso de LicitaÇÃo

o Município de são João de Pirabas, através da Prefeitura Municipal, tor-
nam público que realizará a tomada de Preços nº 001/2022, cujo o objeto 
consiste na contratação de empresa especializada em construção civil para re-
vitalização da orla de São João de Pirabas - 2ª etapa, incluindo material e mão 
de obra. abertura: 22/03/2022 às 09h00min. retirada do Edital: No Setor de 
licitações e contratos - Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, aV. Plácido 
Nascimento, n° 265 - centro - cEP: 68.719-000, São João de Pirabas/Pa, das 
8h às 12h de segunda a sexta-feira. o Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados a partir da publicação deste aviso, podendo ser 
consultado ou retirado no site da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas 
(www.saojoaodepirabas.pa.gov.br), e no Portal dos Jurisdicionados (http://
www.tcm.pa.gov.br) GEo-oBraS. informações poderão ser obtidas na sala 
de licitações desta Prefeitura, em horário expediente, no e-mail licitapmpi-
rabas@outlook.com, ou pelo telefone n° (91) 91-985091600. ordenadora: 
Kamily Maria Ferreira araujo Gomes - Prefeita Municipal.

Protocolo: 767764

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de ProrroGaÇÃo

o Município de são Miguel do Guamá-Pa, torna publico a prorrogação do 
Pregão eletrônico srP nº 020/2022 cujo objeto é registro de preços para 
aquisição de 04 (quatro) motos zero quilômetro para fiscalização das rotas do 
transporte escolar terrestre, da zona urbana e rural do município de São Mi-
guel do Guamá, atendendo as necessidades da Secretaria municipal de Educa-
ção, pelo princípio da conveniência e da oportunidade. a nova data da sessão 
de recebimento das propostas, análise e julgamento será em 17/03/2022 às 
08:00 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 li-
citação, sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

aViso de LicitaÇÃo Fracassada
a PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ-Pa, torna pú-
blico que não houve licitante habilitado/classificado na sessão pública do Pre-
gão Eletrônico Nº 006/2022, cujo objeto é “ Aquisição de um servidor de hos-
pedagem de arquivos e sistemas internos, objetivando atender as demandas 
das atividades dos departamentos vinculados à Prefeitura municipal de São 
Miguel do Guamá/Pa. a licitação foi declarada fracaSSada.

eXtrato de coNtrato
coNtrato: 20220213 origem: carona a/2022-002 - adesão a ata de 
reg.de Preço contratante: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá con-
tratado: cPE coMÉrcio dE EQUiPaMENToS ToPoGráficoS EirEli cNPJ: 
18.323.709/0001-93 objeto: adesão parcial a ata de registro de Preço, de-

corrente do Processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico para regis-
tro de Preço Nº daf/iterpa 01/2021, objetivando a aquisição de Equipamen-
tos Geodésicos, Especificamente 02 (Dois) pares de receptores Gnss Rtk, de 
frequência l1/l2, para levantamentos rtk, Estático, Estático rápido, Stop & 
Go e cinemático, com fornecimento das licenças de uso Software de coleta 
e Processamento de Dados, A fim de atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de São Miguel do Guamá/Pa. Vigência: 18 de fevereiro de 2022 a 
31 de dezembro de 2022.

eXtrato de adesÃo a ata de reGistro de PreÇo
Órgão aderente: Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá Nº Processo 
licitatório: a/2022-002 objeto: adesão Parcial a ata de registro de Preço, 
decorrente do Processo licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico Para re-
gistro de Preço Nº daf/iTErPa 01/2021, objetivando a aquisição de equi-
pamentos Geodésicos, especificamente 02 (Dois) Pares de Receptores Gnss 
rtk, de frequência l1/l2, para levantamentos rtk, Estático, Estático rápido, 
Stop & Go e cinemático, com fornecimento das licenças de Uso Software 
de Coleta e Processamento de Dados, a fim de atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá/Pa. origem: ata de registro 
de Preço oriunda do Pregão Eletrônico daf/iTErPa 01/2021 Gerenciador: 
iTErPa/Pa contratada: cPE coMÉrcio dE EQUiPaMENToS ToPoGráficoS 
EirEli cNPJ: 18.323.709/0001-93 Valor: r$ 112.800,00 (cento e doze mil e 
oitocentos reais).

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo
a comissão Permanente de Licitação de sÃo MiGUeL do GUaMÁ, por meio 
da Prefeitura Municipal em cumprimento da ratificação do procedimento, faz 
publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação Nº 7/2022-
0005, objeto: aquisição de combustíveis, objetivando atender as demandas 
da Prefeitura, Secretarias e fundos municipais de São Miguel do Guamá/
Pa - itens fracassados do Pregão Eletrônico Nº 056/2021.fUNdaMENTo lE-
Gal: arT. 24, iNciSo V da lEi Nº. 8.666/93, dE 21/06/1993. coNTraTa-
do:rocHa & rocHa PoSTo Eco coMBUSTÍVEiS lTda, cNPJ:25.211.604/
0001-08,Valor total:  r$ 372.357,68, ratificada pelo Sr. Prefeito EDUAR-
do saMPaio GoMes Leite.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220161, oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2022-0005, 
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá,coN-
TraTada: rocHa & rocHa PoSTo Eco coMBUSTÍVEiS lTda, oBJETo: 
aQUiSiÇÃo dE coMBUSTÍVEiS E lUBrificaNTES Para aTENdEr a PrE-
fEiTUra MUNiciPal, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE SÃo MiGUEl 
do GUaMá/Pa.Valor ToTal: r$ 190.035,40 (cento e noventa mil, trinta e 
cinco reais e quarenta centavos)ViGÊNcia: 26 de Janeiro de 2022 a 28 de 
fevereiro de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220162, oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2022-0005, 
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE, coNTraTada(o): rocHa & 
rocHa PoSTo Eco coMBUSTÍVEiS lTda,oBJETo: aQUiSiÇÃo dE coMBUS-
TÍVEiS E lUBrificaNTES Para aTENdEr a PrEfEiTUra MUNiciPal, SE-
crETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa,Valor 
ToTal: r$ 113.982,00 (cento e treze mil, novecentos e oitenta e dois reais),-
ViGÊNcia: 26 de Janeiro de 2022 a 28 de fevereiro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220163,oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2022-0005,
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo,coNTraTada: rocHa & 
rocHa PoSTo Eco coMBUSTiVEiS lTda,oBJETo: aQUiSiÇÃo dE coMBUS-
TÍVEiS E lUBrificaNTES Para aTENdEr a PrEfEiTUra MUNiciPal, SE-
crETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa,Valor 
ToTal: r$ 8.067,67 (oito mil, sessenta e sete reais e sessenta e sete centa-
vos),ViGÊNcia: 26 de Janeiro de 2022 a 28 de fevereiro de 2022,daTa da 
aSSiNaTUra: 26 de Janeiro de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220164,oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2022-0005,
coNTraTaNTE: fUNdo dE dES. da EdUc. E Valor. do MaGiSTÉrio, coN-
TraTada: rocHa & rocHa PoSTo Eco coMBUSTiVEiS lTda, oBJETo: 
aQUiSiÇÃo dE coMBUSTÍVEiS E lUBrificaNTES Para aTENdEr a PrEfEi-
TUra MUNiciPal, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE SÃo MiGUEl do 
GUaMá/Pa,Valor ToTal: r$ 49.862,52 (quarenta e nove mil, oitocentos e 
sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos),ViGÊNcia: 26 de Janeiro 
de 2022 a 28 de fevereiro de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220165,oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2022-0005,
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social,coNTraTada: 
rocHa & rocHa PoSTo Eco coMBUSTiVEiS lTda, oBJETo: aQUiSiÇÃo 
dE coMBUSTÍVEiS E lUBrificaNTES Para aTENdEr a PrEfEiTUra MUNi-
ciPal, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE SÃo MiGUEl do GUaMá/
Pa,Valor ToTal: r$ 9.999,74 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais 
e setenta e quatro centavos),ViGÊNcia: 26 de Janeiro de 2022 a 28 de fe-
vereiro de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220166,oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2022-0005,
coNTraTaNTE: fUNdo doS dirEiToS daS criaNÇaS E adolEScENTES,-
coNTraTada: rocHa & rocHa PoSTo Eco coMBUSTÍVEiS lTda,oBJETo: 
aQUiSiÇÃo dE coMBUSTÍVEiS E lUBrificaNTES Para aTENdEr a PrEfEi-
TUra MUNiciPal, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE SÃo MiGUEl do 
GUaMá/Pa,Valor ToTal: r$ 410,34 (quatrocentos e dez reais e trinta e qua-
tro centavos), ViGÊNcia: 26 de Janeiro de 2022 a 28 de fevereiro de 2022.

eduardo sampaio Gomes Leite
Prefeito

Protocolo: 767765
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PreFeitUra de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá. resolve homolo-
gar em favor das Empresas: a c dE SoUSa  coM E SErViÇoS, cNPJ: 
18.361.333/0001-01, valor r$ 569.394,00(quinhentos e sessenta e nove mil, 
trezentos e noventa e quatro reais), facoN coNSTrUÇÃo E ENGENHaria 
EirEli, cNPJ: 27.984.045/0001-02, valor r$ 856.908,00(oitocentos e cin-
quenta e seis mil, novecentos e oito reais) referente ao Pregão Eletrônico SrP 
Nº 008/2022, Processo administrativo Nº 000000012/22 que tem por objeto: 
registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de constru-
ção a fim de atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo do  
municipio de São Miguel do Guamá/Pa.
data da Homologação 03/03/2022.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá. resolve homologar 
em favor da Empresa: PEG PaG coMErcio dE aliMENToS EirEli, cNPJ: 
04.470.529/0001-20, Valor r$ 324.462,63 (trezentos e vinte e quatro 
mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos) re-
ferente ao Pregão Eletrônico SrP Nº 011/2022, Processo administrativo Nº 
000000017/22 que tem por objeto: registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa para aquisição de materiais de copa e cozinha para 
atender as necessidades da Secretaria  municipal de Educação do municipio 
de São Miguel do Guamá/Pa.
data da Homologação 03/03/2022.

eduardo sampaio Gomes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 767766

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra saNta-Pa
terMo de ratiFicaÇÃo de editaL

PeLo PreseNte terMo de retiFicaÇÃo do 
editaL do PreGÃo eLetrÔNico 2022/04 - cUJo 

oBJeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS Para o HoSPiTal MUNiciPal (aU-
ToclaVE E laVadora HoSPiTalar) Para aTENdEr aS NEcESSidadES do 
fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE, VEM Por MEio dESTE rETificar o EdiTal 
acrEScENTaNdo o aNEXo a MiNUTa do coNTraTo E alTEraNdo a daTa 
da aBErTUra da SESSÃo oNde se LÊ “ABERTURA NO DIA 03/03/2022, 
LÊ-se “ABERTURA NO DIA 18/03/2022”. REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA 
Por PrEÇo UNiTário, criTÉrio dE JUlGaMENTo: MENor PrEÇo Por 
iTEM, Horário dE BraSÍlia. local: https://www.portaldecompraspubli-
cas.com.br/18/, o EdiTal rETificado E SEUS aNEXoS ENcoNTraM-SE 
diSPoNÍVEiS No SiTE: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, 
QUalQUEr ESclarEciMENTo SoBrE o EdiTal SErá fEiTo PElo ENdErE-
Ço ElETrÔNico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.

Protocolo: 767767

.

.

eMPresariaL
.

cÂMara de aUGUsto corrÊa
eXtrato de iNeXiGiBiLidade
iNeXiGiBiLidade Nº 002/2022

Favorecido: reNNaN LiMa sociedade 
iNdiVidUaL de adVocacia -cNPJ: 44.958.167/0001-35 

objeto: contratação de pessoa jurídica especializada, visando à prestação de 
serviços técnicos em assessoria e consultoria jurídica na câmara Municipal de 
augusto corrêa/Pa. contrato nº 2022021702. Valor Global: r$ 121.000,00. 
Vigência: 17/02 a 31/12/2022. art. 25, ii, art. 13, iii da lei n.º 8.666/93 e 
suas alterações. antônio ernandes Brito do rosário - Presidente.

Protocolo: 767662

cÂMara MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

coNVite Nº 001/2022
Processo adMiNistratiVo Nº 226/2021

objeto: contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de material de 
consumo (limpeza, expediente, copa e cozinha), para atender as necessida-
des da câmara Municipal de castanhal. Vencedores: l. c. l. da Silva, cNPJ 
Nº 44.655.115/0001-90, vencedor dos itens: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 
23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
49, 55, 57, 61, 64, 69, 70, 71, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 93, 108, 110 e 
115, e r. dos Santos Nogueira, cNPJ Nº 34.714.441/0001-77, vencedor dos 
itens: 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 32, 35, 37, 38, 48, 50, 51, 
52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 82, 87, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119 e 120. 
sérgio Leal rodrigues - Presidente da câmara Municipal de castanhal

Protocolo: 767663

a empresa J P dos aNJos 
cNPJ 44.590.134/0001-85 

localizado na rua f, nº 1000, bairro Santa Monica, município de Tucuruí - Pa. 
Torna público que requereu à SEMMa de Tucuruí, a licença ambiental de 
operação, para atividade de comércio de peças e acessórios para veículos 
automotores (e/ou motocicletas).

Protocolo: 767643

cÂMara MUNiciPaL de saLVaterra
retiFicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022- Pe/srP
Na Publicação circulada no dia 03/03/2022
aonde se lê: a abertura será dia 11/03/2022 as 14:30
Leia-se: a abertura será dia 17/03/2022 as 14:30

Protocolo: 767644

MiNeraÇÃo ParaGoMiNas s.a.
a Mineração Paragominas s.a. - MPsa (cNPJ 12.094.570/0004-10) torna 
público que requereu, à Secretaria de Estado de Meio ambiente e Susten-
tabilidade (SEMaS/Pa), em 21/02/2022 sob doc. nº 2022/5799. Solicitação 
de autorização de captura, coleta, resgate, Soltura e Transporte de fauna 
Silvestre para fins de Monitoramento nos Platôs M3, M5, Área de Recuperação 
- Prad e Pontos de ictiofauna nos moldes da aU nº 4794/2021. foi elaborado 
o Programa de salvamento da fauna.

Protocolo: 767645

a pessoa jurídica PotÊNcia iNdÚstria e coMÉrcio 
de ÁGUa NatUraL e serViÇos Ltda 

cNPJ: 10.866.928/0001-07
receBeU da seMMa Marituba-Pa, a emissão da renovação da lo n° 
0014/2022, com vencimento até 14/05/2023, através do processo n° 
0368/2021, para a tipologia Envase de Água Purificada, adicionada ou não 
de sais minerais.

Protocolo: 767641

eXtrato de terMo aditiVo
esPÉcie: 1º termo aditivo do contrato nº 017/2021-cMa. Processo licita-
tório nº 006/2021-cMa, PrEGÃo PrESENcial: Partes: cÂMara MUNiciPal 
dE aNaPU; coNTraTada: N P da SilVa coNSTrUTora E SErViÇoS EirE-
li-EPP; o presente Termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência 
do contrato até 04 de dezembro de 2022, nos termos do art. 57, inciso ii, da 
lei federal nº 8.666/93.

MeiriLaNe de oLiVeira costa
Portaria n° 046/2021-c.M.aNaPU

Pregoeira
Protocolo: 767658

FaZeNda iPÊ, cadastro aMBieNtaL rUraL
car: Pa-1506708-7B8cda25ac924ea8a96228ad709d861a

de propriedade do sr. admir cesar Frizon, cPf/cNPJ: 575.038.509-49 tor-
na público que recebeu do (a) Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma, a licença de atividade rural - lar, com validade de (04 Quatro anos) 
para atividade de 01.6 criação de Bovinos em Santana do araguaia - Pa.

Protocolo: 767659

PiÁ coNstrUÇÕes e traNsPortes eireLi 
comunica que solicitou junto a Semma de São francisco do Pará, renovação 
da lo 004/21, para extração de areia e saibro, em uma área localizada no 
município de São francisco do Pará/Pa.

Protocolo: 767648

oriVaLdo cardoso 
cPF: 684.916.709-04 

Proprietário do imóvel rural denominado de fazenda Esperança, localizada 
na rodovia Br 163, KM 1145, ME, adt 6,5 KM de fundo, município de Novo 
Progresso, torna público que rEQUErEU junto a SEMMa/NP a licença de ati-
vidade rural - lar, para a atividade de criação de Bovinos conforme protocolo 
437/2022.

Protocolo: 767650

MariNeZ de FatiMa araÚJo de aLMeida
cPF: 685.423.302-00 

Proprietária do imóvel rural denominado de Sitio 2 M, localizada na rodovia 
Br 163, KM 1145, ME, adt 7,5 KM de fundo, município de Novo Progresso, 
torna público que rEQUErEU junto a SEMMa/NP a licença de atividade rural 
- lar, para a atividade de criação de Bovinos conforme protocolo 438/2022.

Protocolo: 767651

a MiNeraÇÃo rio do Norte s.a. (MrN)
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente e Mi-
neração (SEMMa), a licença Prévia e a licença de instalação para o empre-
endimento alojamento em dormitórios e aluguel de imóveis residenciais por 
curta temporada, a ser localizado no distrito industrial de Porto Trombetas, 
município de oriximiná / Pa.

Protocolo: 767652

a MiNeraÇÃo rio do Norte s.a. (MrN)
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Mi-
neração (SEMMa), a licença Prévia (lP) n° 001/2022, com validade até 
24.02.2024 para o empreendimento alojamento em dormitórios ( com cozi-
nha, refeitório, lavanderia, instalações administrativas, de lazer e outras), a 
ser distrito industrial de Porto Trombetas, município de oriximiná / Pa.

Protocolo: 767653
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cÂMara MUNiciPaL de soUre
retiFicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022- Pe/srP
Na Publicação circulada no dia 04/03/2022
aonde se lê: a abertura será dia 10/03/2022 as 14:30
Leia-se: a abertura será dia 16/03/2022 as 14:30

Protocolo: 767654

sesi e o seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo - coM iNVersÃo de ProcediMeNto

coNcorrÊNcia Nº 009/2022
o SESi e o SENai - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comis-
são central de licitação, torna público para conhecimento dos interessados 
que realizará licitação, conforme abaixo:
oBJeto: aquisição de licença de software da Microsoft, para uso de seus 
produtos junto ao Sistema fiEPa, e contratação de serviços de treinamento, 
conforme edital e anexo i.
aBertUra: 23 de março de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
O edital retificado poderá ser retirado no endereço, acima citado, em horário 
comercial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 07 de março de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 767655

UNiÃo iNdÚstria e coMÉrcio do ParÁ - Ltda 
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa a lo n°13313/2022, para faBrica-
ÇÃo dE coMBUSTÍVEl NÃo dEriVado do PETrÓlEo, município de Santo 
antônio do Tauá.

Protocolo: 767635

G.s. eXtraÇÃo e coMÉrcio de areia Ltda ePP
inscrita no cNPJ nº 82.096.314/0005-28 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiental de itu-
piranga - SEMMa a renovação da licença de operação sob nº 003/2022, com 
vencimento em 25/02/2026, para atividade de extração de areia e cascalho 
em recursos hídricos, junto ao leito do rio Tocantins.

G.s. eXtraÇÃo e coMÉrcio de areia Ltda ePP
inscrita no cNPJ nº 82.096.314/0005-28 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiental de itu-
piranga - SEMMa a renovação da licença Municipal sob nº 001/2022, com 
vencimento em 24/02/2026, para atividade de extração de areia e cascalho 
em recursos hídricos, junto ao leito do rio Tocantins.

G.s. eXtraÇÃo e coMÉrcio de areia Ltda ePP
inscrita no cNPJ nº 82.096.314/0005-28 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiental de itu-
piranga - SEMMa a renovação da licença de operação sob nº 004/2022, com 
vencimento em 25/02/2026, para atividade de extração de areia e cascalho 
em recursos hídricos, junto ao leito do rio Tocantins.

G.s. eXtraÇÃo e coMÉrcio de areia Ltda ePP
inscrita no cNPJ nº 82.096.314/0005-28 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiental de itu-
piranga - SEMMa a renovação da licença Municipal sob nº 002/2022, com 
vencimento em 24/02/2026, para atividade de extração de areia e cascalho 
em recursos hídricos, junto ao leito do rio Tocantins.

Protocolo: 767637

scorPioN MiNeradora Ltda
cNPJ nº 44.577.384/0001-85 

com endereço à fazenda Vale do ouro, s/n, Zona rural, rio Maria/Pará, torna 
público que requereu junto a Secretaria Executiva de Meio ambiente e Mine-
ração de São félix do Xingu renovação de lo nº 056/2019, para extração de 
ouro e cassiterita, em São félix do Xingu/Pa.

scorPioN MiNeradora Ltda 
cNPJ nº 44.577.384/0001-85 

com endereço à fazenda Vale do ouro, s/n, Zona rural, rio Maria/Pará, torna 
público que requereu junto a Secretaria Executiva de Meio ambiente e Mine-
ração de São félix do Xingu renovação de lo nº 050/2019, para extração de 
minério de ouro e cassiterita, em São félix do Xingu/Pa.

Protocolo: 767631

a empresa J M F coMÉrcio de coMBUstÍVeis Ltda
inscrita no cNPJ 34.307.872/0001-19 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turis-
mo de Acará a Licença de Operação Nº 021/2021 para a atividade de “Co-
mércio atacadista de produtos inflamáveis/químicos e postos de serviços / 
abastecimento” com endereço na rodovia alça Viária, Km 36, S/N, Bairro 
Zona rural, cEP 68.690-000, através do Processo 151/2015.

Protocolo: 767633

traNsPortadora caMPos & caMPos 
inscrito no cNPJ/MF Nº 03.821.080/0004-87 

Torna público que requereu a licença de operação para atividade de trans-
porte rodoviário de produtos perigosos perante a Secretaria Estadual de Meio 
ambiente e Sustentabilidade - SEMaS.

Protocolo: 767640

aUto Posto cacHoeira Ltda 
com o cNPJ 38.229.014/0001-54 

Torna público que requereu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade - SEMaS/Pa, sua licença de operação, sob o protocolo nº 
2021/0000039990, para desenvolver atividade de empresa transportadora de 
substâncias e produtos perigosos.

Protocolo: 767624

Pedido de reNoVaÇÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo
iMPortadora e eXPortadora 
saBor Vera aLiMeNtos Ltda 

cNPJ: 04.506.213/0001-40 
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente e turis-
mo - SEMMaT/Benevides, a renovação de licença de operação (l.o), para 
ProcESSaMENTo dE frUToS dE aÇaÍ/BENEficiaMENTo dE aÇaÍ, com o 
endereço rUa JarBaS PaSSariNHo N° 02, bairro: BacaBEira, através do 
processo n° 080/22.

Protocolo: 767629

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a

cNPJ 08.581.205/0003-81 
Torna público que solicitou da SEMaS/Pa, a licença ambiental rural para ati-
vidade de cultivo de ciclo longo na fazenda canaã do acara. acará/Pa. Pro-
cesso 2011/33405.

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a

cNPJ 08.581.205/0003-81 
Torna público que recebeu da SEMaTUr/acara, em 02/02/2022, a licença 
de operação 004/2022, para atividade de Escoamento de Óleo Vegetal via 
atracadouro rampa 03. acará/Pa.

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a

cNPJ 08.581.205/0003-81 
Torna público que recebeu da SEMaTUr/acara, em 02/02/2022, a licença de 
instalação e operação (lio) 004/2022, para atividade de torre de telecomu-
nicações na fazenda Santa clara. acará/Pa.

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a

cNPJ 08.581.205/0003-81 
Torna público que recebeu da SEMaTUr/acara, em 02/02/2022, a licença de 
instalação e operação (lio) 002/2022, para atividade de torre de telecomu-
nicações na fazenda Vera cruz. acará/Pa.

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a

cNPJ 08.581.205/0003-81
Torna público que recebeu da SEMaTUr/acara, em 02/02/2022, a licença de 
instalação e operação (lio) 003/2022, para atividade de torre de telecomu-
nicações na fazenda Paraiso. acará/Pa.

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a

cNPJ 08.581.205/0003-81 
Torna público que recebeu da SEMaTUr/acara, em 02/02/2022, a licença 
Previa  002/2022, para atividade de torre de telecomunicações na fazenda 
Vera cruz. acará/Pa.

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a

cNPJ 08.581.205/0003-81 
Torna público que recebeu da SEMaTUr/acara, em 02/02/2022, a licença 
Previa  004/2022, para atividade de torre de telecomunicações na fazenda 
Santa clara. acará/Pa.

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a

cNPJ 08.581.205/0003-81 
Torna público que recebeu da SEMaTUr/acara, em 02/02/2022, a licença 
operação  003/2022, para reforma em ponte de madeira localizada na fazen-
da ipitinga. acará/Pa.

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a

cNPJ 08.581.205/0003-81 
Torna público que recebeu da SEMaTUr/acara, em 02/02/2022, a licença 
operação  002/2022, para reforma em ponte de madeira localizada na fazen-
da Santa clara (Jupuuba). acará/Pa

Protocolo: 767630

GiLMar siLVa coMÉrcio e serViÇos eireLi 
Torna público que recebeu da SEMMa/rUrÓPoliS, a licença de operação - 
lo nº 004/2022, válida até 08/02/2024, para atividade de Extração de areia, 
saibro, cascalho e seixo fora dos corpos hídricos, com ou sem beneficiamento 
associado, em rurópolis/Pa.

Protocolo: 767626
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