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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o Nº 2.206, de 7 de MarÇo de 2022
Homologa o decreto nº 004/2022– GP, de 21 de janeiro de 2022, editado pelo 
Prefeito Municipal de Breu Branco, que declara “situação de emergência”, em 
virtude de inundação nas áreas daquele Município.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o decreto nº 004/2022– GP, de 21 de janeiro de 2022, editado 
pelo Prefeito Municipal de Breu Branco, que declara “situação de emergência” 
em áreas daquele Município, afetadas pelo impacto causado pela inundação;
considerando que compete ao Governador do Estado homologar o referido 
ato, nos termos do art. 5º do decreto nº 891, de 10 de julho de 2020; 
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/164955,
r E S o l V E:
art. 1º Homologar o decreto nº 004/2022– GP, de 21 de janeiro de 2022, 
editado pelo Prefeito Municipal de Breu Branco, que declara “situação de 
emergência”, em áreas daquele Município, pelo prazo de 90 (noventa) dias.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 7 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

d e c r e t o Nº 2.207, de 7 de MarÇo de 2022
Homologa o decreto nº 005/2022, de 21 de janeiro de 2022, editado pelo 
Prefeito Municipal de dom Eliseu, que declara “situação de emergência”, 
em virtude das chuvas intensas nas áreas daquele Município.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o decreto nº 005/2022, de 21 de janeiro de 2022, editado 
pelo Prefeito Municipal de dom Eliseu, que declara “situação de emergência” 
em áreas daquele Município, afetadas pelo impacto das chuvas intensas;
considerando que compete ao Governador do Estado homologar o referido 
ato, nos termos do art. 5º do decreto nº 891, de 10 de julho de 2020; 
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2022/88215,
r E S o l V E:
art. 1º Homologar o decreto nº 005/2022, de 21 de janeiro de 2022, 
editado pelo Prefeito Municipal de dom Eliseu, que declara “situação de 
emergência”, em áreas daquele Município, pelo prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 7 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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d e c r e t o Nº 2.208, de 7 de MarÇo de 2022
Homologa o decreto nº 442/2022, de 17 de janeiro de 2022, editado pelo 
Prefeito Municipal de Santa Maria das Barreiras, que declara “situação de 
emergência”, em virtude de chuvas intensas nas áreas daquele Município.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o decreto nº 442/2022, de 17 de janeiro de 2022, editado 
pelo Prefeito Municipal de Santa Maria das Barreiras, que declara “situação 
de emergência” em áreas daquele Município, afetadas pelo impacto 
causado pelas chuvas intensas;
considerando que compete ao Governador do Estado homologar o referido 
ato, nos termos do art. 5º do decreto nº 891, de 10 de julho de 2020; 
considerando as informações constantes nos autos do Processo nº 
2022/135723,
r E S o l V E:
art. 1º Homologar o decreto nº 442/2022, de 17 de janeiro de 2022, 
editado pelo Prefeito Municipal de Santa Maria das Barreiras, que declara 
“situação de emergência”, em áreas daquele Município, pelo prazo de 180 
(cento e oitenta) dias.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 7 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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DECRETO Nº 442/2022 

Declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA nas áreas urbana (SEDE, 
DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA e DISTRITO DE CASA DE 
TABUA) e áreas rurais (Vilas, Povoados, Colônias, Projetos de 
Assentamentos, e Estradas Vicinais Municipais) do Município de 
Santa Maria das Barreiras, em decorrência das fortes chuvas que 
estão ocorrendo desde mês de dezembro 2021 e com previsão de 
altos índices pluviométricos para os meses de janeiro até mês de 
abril de 2022. 

CONSIDERANDO as intensas chuvas, que atingem a região e em especial, áreas urbanas da Sede 
Municipal, Distritos de Nova Esperança e Casa de Tabua, bem áreas da zona rural (Vilas, Povoados, 
Colônias, Projetos de Assentamentos, e Estradas Vicinais Municipais) ocasionando a elevação no nível 
das águas do Rio Araguaia e seus afluentes, ocasionando por consequência enchentes, enxurradas, 
alagamentos em grande partes da área urbana na sede e Distritos, além de potencializar os 
desabamentos de casas, pontes (madeira), rompimento de bueiros, cabeceiras de pontes de concreto 
e de madeira, gerando e podendo gerar danos aos munícipes em suas rotinas de trabalho, bem como 
colocando-os em risco de vulnerabilidade à vida e ao patrimônio privado e público, bem como ao 
comércio local;  

CONSIDERANDO  que em função das fortes chuvas que tem atingido o Município de Santa Maria das 
Barreiras-PA, desde do início de dezembro de 2021, e a situação foi evoluída na primeira quinzena de 
janeiro de 2022, com cerca de 280,4 mm de chuva (dados INMET), já causando diversos transtornos 
para população, com transbordo dos Rios e igarapés, canais e córregos que cortam a zona rural do 
município; o que tem provocado alagamentos e enxurradas em diversas regiões, rompimento da redes 
de drenagem e águas pluviais, erosões - tanto no perímetro urbano quanto na zona rural - formando 
atoleiros, danificando e destruindo pontes de madeiras, cabeceiras de pontes em concretos e bueiros 
na malha vicinal da zona rural do município; Considerando que com o aumento do volume de agua nos 
rios, canais e córregos, atingindo diversas famílias que estão sem poder se deslocarem de suas 
residências em decorrência de vários trechos interditados, principalmente na zona rural; Considerando 
que a prefeitura municipal, disponibilizou uma equipe da Secretaria de Obras e Departamento de 
Engenharia para trabalhar no reestabelecimento dos pontos críticos, que atinge cerca de 9.400 (nove 
mil e quatrocentas) pessoas/ cidadãos santamarienses afetadas diretamente pelo desastre, havendo 
ainda previsão para mais chuvas para a região; 

CONSIDERANDO a grande extensão territorial do município (10.300 km2), distribuição da população 
em 02 (dois) Distritos (Casa de Tabua e Nova Esperança), e diversos vilarejos, além de possui mais de 
25 (vinte e cinco) Projetos de Assentamentos Rurais, onde nesta época do ano são afetados 
diretamente pela a ação das fortes enxurradas; 

CONSIDERANDO que município ainda não conseguiu se recuperar dos efeitos causados pelo inverno 
do ano de 2021, cujo Decreto Emergencial 227/2021, foi publicado em 30.04.2021; 
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DECRETO Nº 442/2022 

Declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA nas áreas urbana (SEDE, 
DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA e DISTRITO DE CASA DE 
TABUA) e áreas rurais (Vilas, Povoados, Colônias, Projetos de 
Assentamentos, e Estradas Vicinais Municipais) do Município de 
Santa Maria das Barreiras, em decorrência das fortes chuvas que 
estão ocorrendo desde mês de dezembro 2021 e com previsão de 
altos índices pluviométricos para os meses de janeiro até mês de 
abril de 2022. 

CONSIDERANDO as intensas chuvas, que atingem a região e em especial, áreas urbanas da Sede 
Municipal, Distritos de Nova Esperança e Casa de Tabua, bem áreas da zona rural (Vilas, Povoados, 
Colônias, Projetos de Assentamentos, e Estradas Vicinais Municipais) ocasionando a elevação no nível 
das águas do Rio Araguaia e seus afluentes, ocasionando por consequência enchentes, enxurradas, 
alagamentos em grande partes da área urbana na sede e Distritos, além de potencializar os 
desabamentos de casas, pontes (madeira), rompimento de bueiros, cabeceiras de pontes de concreto 
e de madeira, gerando e podendo gerar danos aos munícipes em suas rotinas de trabalho, bem como 
colocando-os em risco de vulnerabilidade à vida e ao patrimônio privado e público, bem como ao 
comércio local;  

CONSIDERANDO  que em função das fortes chuvas que tem atingido o Município de Santa Maria das 
Barreiras-PA, desde do início de dezembro de 2021, e a situação foi evoluída na primeira quinzena de 
janeiro de 2022, com cerca de 280,4 mm de chuva (dados INMET), já causando diversos transtornos 
para população, com transbordo dos Rios e igarapés, canais e córregos que cortam a zona rural do 
município; o que tem provocado alagamentos e enxurradas em diversas regiões, rompimento da redes 
de drenagem e águas pluviais, erosões - tanto no perímetro urbano quanto na zona rural - formando 
atoleiros, danificando e destruindo pontes de madeiras, cabeceiras de pontes em concretos e bueiros 
na malha vicinal da zona rural do município; Considerando que com o aumento do volume de agua nos 
rios, canais e córregos, atingindo diversas famílias que estão sem poder se deslocarem de suas 
residências em decorrência de vários trechos interditados, principalmente na zona rural; Considerando 
que a prefeitura municipal, disponibilizou uma equipe da Secretaria de Obras e Departamento de 
Engenharia para trabalhar no reestabelecimento dos pontos críticos, que atinge cerca de 9.400 (nove 
mil e quatrocentas) pessoas/ cidadãos santamarienses afetadas diretamente pelo desastre, havendo 
ainda previsão para mais chuvas para a região; 

CONSIDERANDO a grande extensão territorial do município (10.300 km2), distribuição da população 
em 02 (dois) Distritos (Casa de Tabua e Nova Esperança), e diversos vilarejos, além de possui mais de 
25 (vinte e cinco) Projetos de Assentamentos Rurais, onde nesta época do ano são afetados 
diretamente pela a ação das fortes enxurradas; 

CONSIDERANDO que município ainda não conseguiu se recuperar dos efeitos causados pelo inverno 
do ano de 2021, cujo Decreto Emergencial 227/2021, foi publicado em 30.04.2021; 
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CONSIDERANDO que município está executando obras de engenharia para atender regiões afetas de 
efeitos de chuvas intensa e fortes ocorridas em anos anteriores a 2021, com processos de licitações 
deflagrados em 2021 e ordem de serviços autorizados e outros em fase de julgamento; E, ainda, 
considerando que a municipalidade não conseguiu se recuperar dos efeitos causados pelo inverno do 
ano de 2021, cujo Decreto Emergencial 227/2021, foi publicado em 30.04.2021; 

CONSIDERANDO a possibilidade iminente de novos impactos diretos e interrupção dos serviços 
essenciais de saúde, principalmente dificultando o cumprimento do plano municipal de vacinação 
contra a COVID-19 e vacina contra a H3N2; e educação, especialmente retorno das aulas presenciais 
e transporte escolar situados na zona rural; o que pode elevar riscos de acidentes e acarretar sérios 
prejuízos aos seus usuários das estradas vicinais e população menos favorecida e em geral; 

CONSIDERANDO que os meios disponíveis e a estruturas de maquinários existentes, assim como, os 
recursos financeiros do Município já são insuficientes para manter a situação a normalidade, e podendo 
ainda ter que reconduzir à este estado dentro de um prazo razoável, torna-se, potencialmente gravoso 
aos cofres públicos novos gastos;  

CONSIDERANDO que a Decretação e Reconhecimento de Situação de Alerta e Emergência – SE, 
estão dispostas na Instrução Normativa nº 36 de 29 de abril de 2020 e COBRADE 13214; 

CONSIDERANDO que foi editado e publicado dia 14.01.2021, a Decretação e Reconhecimento de 
Situação de ALERTA por meio do Decreto 439/2022; 

CONSIDERANDO a previsão de chuvas meses de janeiro a abril 2022 (https://previsao.inmet.gov.br), 
com índices apontados em torno em média diárias de 10 mm no período; 

CONSIDERANDO que cidade de Santa Maria das Barreiras/PA está localizada na margem esquerda 
do rio Araguaia em região de alto risco inundação de todas as residências da cidade todas as vezes 
que o nível das águas atingem 1,80m (um metro e oitenta centímetros) acima do nível normal em 
época de cheias, toda a cidade é inundada rapidamente, deixando toda a população desabrigada. 

CONSIDERANDO que a cota do nível do rio Araguaia é de 83 cm acima do nível normal na sede 
municipal e que atualmente (dados coletados em 17.01.2022); portanto com iminente risco de 
enchentes, alagamentos e inundações; 

CONSIDERANDO o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil – PLANCON, para preparação 
e resposta a desastres do município de Santa Maria das Barreiras / PA estabelece os procedimentos a 
serem adotados pelas instituições envolvidas direta ou indiretamente nas ações de alerta, socorro, 
assistência e restabelecimento, de forma a reduzir os danos e prejuízos decorrentes de um desastre. 
Relatando a ocorrência desse desastre é favorável à declaração de Situação de ALERTA; 

CONSIDERANDO o PARECER TECNICO Nº 001/2022-COMPDEC, publicado dia 17.01.2022; que 
prevê e recomenda Decretação e Reconhecimento de Situação de emergência, com REFERENCIA à 
Instrução Normativa nº 36 de 29 de Abril de 2020, com possibilidades de DESASTRE: Tempestade 
Local Convectiva-Chuvas Intensas 1.3.2.1.4 anexos; 
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CONSIDERANDO os prejuízos ao município decorrente da destruição total e parcial de pontes em 
madeira, cabeceiras de pontes de concreto, pontilhões, bueiros e vicinais situados na área rural do 
município; o que inviabilizará o escoamento da produção agrícola (atividade agropastoril), notadamente 
de grãos (soja e milho), meio de comércio predominante na região; 

CONSIDERANDO a grande extensão territorial de malha municipal em torno de 3440km (três mil e 
quatrocentos e quarenta quilômetros) de estradas vicinais, onde nesta época do ano são afetados 
diretamente pela a ação das fortes enxurradas; 

CONSIDERANDO  que foram destruídas e danificadas 10 (dez) pontes, 35 (trinta e cinco) bueiros, o 
que deixou a população, sem condições de trafegabilidade; que as enxurradas provocaram a 
destruição de aproximadamente 350 (trezentos e cinquenta) km de estradas vicinais, e atingiu 
frontalmente cerca de 9.400 (nove mil e quatrocentas pessoas) que estão enfrentando anormalidade 
em suas atividades diárias e transportes de suas produções familiar rural; no seguintes pontos: ZONA 
RURAL: (Vicinais que dão acesso as Vilas 20 E 22 (Vicinal  Serra Azul I E II); Região Jaú (Vicinal Jaú); 
PA Agropecus (Vicinais Gleba 10, Vila Progresso, Gleba 6 e Vicinal Sede); Caps 70 (VICINAL Curral 
Preto-Bar Estrela); PA Lua Clara (Vicinal Serra Grande); Região Condespar (Vicinal Do Uinapurú); 
Região Da Panorama (Vicinal Do Zé Da Produção Ao Curral Preto); Região Do Lobão (Vicinal Do Dida 
À Caps 70); Região Do Rio Preto (Vicinal Rio Preto); 

CONSIDERANDO a interrupção dos serviços essenciais de saúde, principalmente dificultando o 
cumprimento do plano municipal de vacinação contra a COVID-19 e vacina contra a H1N1, e educação, 
situados na zona rural; o que vem acarretando sérios prejuízos aos seus usuários, população menos 
favorecida; 

CONSIDERANDO que os meios disponíveis e a estruturas existentes, assim como, os recursos 
financeiros do Município são insuficientes para reconduzir a situação a normalidade, dentro de um 
prazo razoável;  

CONSIDERANDO que a Decretação e Reconhecimento de Situação de Emergência – SE, estão 
dispostas na Instrução Normativa nº 36 de 29 de Abril de 2020 e COBRADE 13214; 

CONSIDERANDO que o PARECER TECNICO Nº 001/2021-COMPDEC da Coordenadoria Municipal 
de Defesa Civil, relatando a ocorrência desse desastre é favorável à declaração de Situação de 
emergência; 

 
 D E C R E T A: 

Art. 1º.  Fica declarada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA nas áreas do Município abrangidas pelo 
caos e atingidas pelas chuvas intensas (zona urbana e rural), pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias; 
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Parágrafo Primeiro – Este Decreto segue o Decreto Estadual nº 891, de 10 de julho de 2020, e 
Instrução Normativa/MI nº 036/2020/SEDEC, que prevê a situação de emergência em função de 
Chuvas Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4); 

Art. 2º.  Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a 
Coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil, nas ações de atendimento e socorro a população 
atingida e para a reabilitação do cenário com a reconstrução das áreas atingidas; 

Art. 3º.   Autoriza-se a convocação de voluntários, para reforçar as ações de atendimento a 
população e a realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o 
objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre natural;  

Art. 4º.   De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV, do artigo 5º, da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de 
defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em casos de risco 
iminente a: 

I – Adentrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação; 

II – Usar da propriedade, inclusive particular, no caso de iminente perigo público, 
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;                        

   Parágrafo Único. Será responsabilizado o agente da defesa civil ou a autoridade 
administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população. 

Art. 5º.  De acordo com o estabelecido no inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 (ainda 
em vigor) e pela recente alteração com edição da Lei 14.133/2021, no inciso VIII do artigo 75, sem 
prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de 
licitação os contratos de aquisição de bens necessários as atividades de resposta ao desastre, de 
prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação, recuperação e reconstrução dos 
cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de até 01 (um) ano, 
contados a partir da caracterização do desastre (ocorrência da emergência), vedada a prorrogação dos 
contratos e recontratação de empresa já contratada com base neste dispositivo. 

Art. 6º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º.  Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, Estado do Pará, 
aos 17 dias do mês de janeiro de 2022. 
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decreto Nº 2.209, de 7 de MarÇo de 2022
Declara de utilidade pública, para fi ns de desapropriação, os imóveis que 
especifi ca, localizados no bairro Campina, no Município de Belém, no 
Estado do Pará, destinados a abrigar as instalações do Ministério Público 
do Estado do Pará.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e nos termos 
do art. 5º, alíneas “h” e “m”, do decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho  de 
1941, e posteriores alterações, e
considerando os Processos administrativos nº 2021/625544, 2021/646312 
e 2022/193159;
considerando o crescimento da demanda de serviços do Ministério Público 
do Estado do Pará e a necessidade de ampliar as suas instalações;
Considerando, ainda, que os imóveis em questão, por sua extensão, 
amplitude e localização, atendem à fi nalidade visada,
d E c r E T a:
Art. 1º  Fica declarado de utilidade pública, para fi ns de desapropriação, 
por via amigável ou judicial, o terreno e suas benfeitorias formado pela 
união física de 3 (três) imóveis, medindo uma área de aproximadamente 
1.538,37m² (mil, quinhentos e trinta e oito metros quadrados e trinta 
e sete centímetros quadrados), conforme laudo de avaliação elaborado 
pela Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
(SEDOP), com as seguintes especifi cações:
I - Imóvel 1: Terreno situado na Travessa Joaquim Távora, s/nº, distando 
11,00m da Rua Ângelo Custódio e confi nando do imóvel nº 294, bairro 
campina, Município de Belém, Estado do Pará;
II - Imóvel 2: Terreno edifi cado sob o nº 604, sito na Travessa Joaquim 
Távora, entre Avenida 16 de Novembro e Rua Ângelo Custódio, bairro 
campina, Município de Belém, Estado do Pará; e
III - Imóvel 3: Terreno edifi cado sob o nº 193, sito na Rua Ângelo Custódio, 
esquina da rua avertano rocha, bairro campina, Município de Belém, 
Estado do Pará.
Art. 2º  Os imóveis desapropriados destinam-se ao uso do Minitério Público 
do Estado do Pará.
art. 3º  as despesas com a execução da presente desapropriação correrão 
por conta de dotações orçamentárias do Ministério Público do Estado do Pará.
art. 4º  a Procuradoria-Geral do Estado adotará as medidas administrativas 
e/ou judiciais que se fi zerem necessárias à consecução do ato expropriatório 
previsto no art. 1º deste Decreto, fi cando, desde logo, autorizada a 
invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação, com 
fundamento no art. 15 do decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941. 
art. 5º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 7 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 768435
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decreto de 7 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e V, da constituição Estadual, e 
considerando o disposto no §2º do art. 86 da lei Estadual nº. 6.182, de 
30 de dezembro de 1998;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº. 
2021/1135500,
r E S o l V E:
art. 1º dispensar, a pedido, das funções junto às câmaras de Julgamento 
do Tribunal administrativo de recursos fazendários (Tarf), a contar de 18 
de outubro de 2021, o Procurador do Estado rodriGo Baia NoGUEira.
art. 2º designar o Procurador do Estado idEMar cordEiro PEraccHi, 
pelo período de 18 de outubro de 2021 a 31 de maio de 2022, para 
desempenhar suas funções junto às câmaras de Julgamento do Tribunal 
administrativo de recursos fazendários (Tarf).
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 7 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 7 de MarÇo de 2022
Excepciona do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, que revogou a 
cessão de servidores ocupantes dos cargos de Professor e de Especialista 
em Educação a outros Órgãos e/ou entes da administração Pública 
Municipal, Estadual e federal.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, da constituição Estadual e na forma prevista 
no parágrafo único do art. 2º do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, e
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/959085,
d E c r E T a:
art. 1º fica excepcionada a cessão do servidor adJair riBEiro da 
SilVa, ocupante do cargo de Professor classe ii, matrícula funcional nº 
54184133/1, no interesse do respectivo Órgão e do Serviço Público.
art. 2º compete à Secretária de Estado de Educação editar os atos necessários 
à fi el execução deste Decreto, para efetivação da cessão do supracitado 
servidor, conforme dispõe o decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019. 
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 7 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 7 de MarÇo de 2022
Excepciona do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, que revogou a 
cessão de servidores ocupantes dos cargos de Professor e de Especialista 
em Educação a outros Órgãos e/ou entes da administração Pública 
Municipal, Estadual e federal.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, da constituição Estadual e na forma prevista 
no parágrafo único do art. 2º do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, e
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/455555,
d E c r E T a:
art. 1º fica excepcionada a cessão da servidora Maria criSTiNa do 
Socorro da coSTa aNdradE, ocupante do cargo de Professora ad-4, 
matrícula funcional nº 392650-1, no interesse do respectivo Órgão e do 
Serviço Público.
art. 2º compete à Secretária de Estado de Educação editar os atos necessários 
à fi el execução deste Decreto, para efetivação da cessão da supracitada 
servidora, conforme dispõe o decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019. 
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 7 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994, JoSE PaUlo NaSciMENTo crUZ do cargo em 
comissão de Chefi a de Serviço, código GEP-DAS-011.3, com lotação na 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Palácio do GoVErNo, 7 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994, JoNaTHaN PrUdÊNcio dE SoUSa do cargo em 
comissão de Gerentes de Grupos Técnicos, código GEP-DAS-011.2, com 
lotação na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, 
a contar de 1º de março de 2022. 
Palácio do GoVErNo, 7 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, carla SiQUEira BarBoSa para exercer o cargo em 
comissão de Chefi a de Serviço, código GEP-DAS-011.3, com lotação na 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Palácio do GoVErNo, 7 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, fEliPE da SilVa aZEVEdo do cargo em comissão 
de Chefi a de Serviço, código GEP-DAS-011.3, com lotação na Fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, a contar de 18 de 
fevereiro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 7 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, diEGo da SilVa PiNTo para exercer o cargo em comissão 
de Chefi a de Serviço, código GEP-DAS-011.3, com lotação na Fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Palácio do GoVErNo, 7 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, ElZa claUdia fraGoSo oliVEira do cargo em 
comissão de Chefi a de Serviço, código GEP-DAS-011.3, com lotação na 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Palácio do GoVErNo, 7 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, aliaNE SUElY dE SoUZa MENdES MoUTa para exercer 
o cargo em comissão de Chefi a de Serviço, código GEP-DAS-011.3, com 
lotação na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Palácio do GoVErNo, 7 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, liaNNa calliari coSTa para exercer o cargo em 
comissão de Gerentes de Grupos Técnicos, código GEP-DAS-011.2, com 
lotação na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Palácio do GoVErNo, 7 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 7 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/215864,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, rafaEla da coNcEiÇÃo SilVa rodriGUES do cargo em 
comissão de Coordenador de Licitações e Contratos, código GEP-DAS-011.4, 
com lotação no Hospital ophir loyola, a contar de 1º de março de 2022.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 7 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 7 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/215864,
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, JoNaTHaN PrUdENcio dE SoUSa para exercer o cargo em 
comissão de Coordenador de Licitações e Contratos, código GEP-DAS-011.4, 
com lotação no Hospital ophir loyola, a contar de 1º de março de 2022.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 7 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 7 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando os termos do Processo nº. 2022/215906,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei 
nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, aUrEa HElYETTE GoMES raMoS 
do cargo em comissão de coordenador da assessoria de Planejamento 
e Modernização, código GEP-DAS-011.4, com lotação no Hospital Ophir 
loyola, a contar de 1° de março de 2022.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 7 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado



8  diário oficial Nº 34.884 Terça-feira, 08 DE MARÇO DE 2022

decreto de 7 de MarÇo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/215906,
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, fEliPE da SilVa aZEVEdo para exercer o cargo em comissão 
de Coordenador da Assessoria de Planejamento e Modernização, código GEP-
daS-011.4, com lotação no Hospital ophir loyola, a contar de 1° de março de 2022.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 7 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 098, de 1º de janeiro de 2015, 
FLÁVIA JANILY CARVALHO do cargo em comissão de Gerente III, código 
GEP-daS-011.2, com lotação na fundação de atendimento Socioeducativo 
do Pará – faSEPa, a contar de 14 de fevereiro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 7 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, MaclEaM 
CASTRO DE ARAGÃO para exercer o cargo em comissão de Gerente III, código 
GEP-daS-011.2, com lotação na fundação de atendimento Socioeducativo do 
Pará – faSEPa, a contar de 14 de fevereiro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 7 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
GoodMar MoNTEiro fiGUEirEdo do cargo em comissão de assessor de 
Gabinete, a contar de 2 de março de 2022.
Palácio do GoVErNo, 7 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
HilMa do Socorro aMaral dE aSSUNÇÃo para exercer o cargo em 
comissão de assessor de Gabinete.
Palácio do GoVErNo, 7 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo, Presidente da Empresa de 
assistência Técnica e Extensão rural do Estado do Pará - EMaTEr, a se ausentar 
de suas funções, no período de 26 de fevereiro a 8 de março de 2022, para 
acompanhamento médico, devendo responder pelo expediente do Órgão, no 
impedimento do titular, PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa, diretor Técnico.
Palácio do GoVErNo, 7 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 768438

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 253/2022-ccG, de 7 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 as informações constantes no Processo nº. 2022/260766,
r E S o l V E:
autorizar JoÃo cHaMoN NETo, Secretário regional de Governo do Sudes-
te do Pará, a viajar no trecho Marabá/Curionópolis/Parauapebas/Canaã dos 
Carajás/Marabá, no período de 4 a 6 de março de 2022, a fim de cumprir 
agenda institucional, e conceder para tanto 2 e ½ (duas e meia) diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 254/2022-ccG, de 7 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/245017,

r E S o l V E:
autorizar GioVaNNi corrEa QUEiroZ, Secretário Extraordinário de Esta-
do de Produção, a viajar no trecho Belém/Barcarena/abaetetuba/igarapé-
Miri/Moju/Tailândia/ Mocajuba/Baião/Belém, no período de 5 a 7 de março 
de 2022, a fim de cumprir Agenda Pública da Secretaria Extraordinária de 
Produção, concedendo para tanto, 2 e ½ (duas e meia) diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 255/2022-ccG, de 7 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/265801,
r E S o l V E:
i. exonerar TaiNaN MElo carQUEiJa MoNTEiro do cargo em comissão 
de Chefe de Serviços, código GEP-DAS-011.1, com lotação na Polícia Civil, 
a contar de 1º de março de 2022.
ii. nomear EdUardo aUGUSTo PiNHEiro liMa para exercer o cargo em 
comissão de Chefe de Serviços, código GEP-DAS-011.1, com lotação na 
Polícia civil, a contar de 1º de março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 256/2022-ccG, de 7 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/265730,
r E S o l V E:
i. exonerar EdUardo aUGUSTo PiNHEiro liMa do cargo em comissão de 
Diretor de Seccional, código GEP-DAS-011.3, com lotação na Polícia Civil, a 
contar de 1° de março de 2022.
ii. nomear VicENTE lEiTE BarBoSa araÚJo doS SaNToS para exercer o 
cargo em comissão de Diretor de Seccional, código GEP-DAS-011.3, com 
lotação na Polícia civil, a contar de 1° de março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 257/2022-ccG, de 7 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/265671,
r E S o l V E:
i. exonerar VicENTE lEiTE BarBoSa araÚJo doS SaNToS do cargo em 
comissão de Titular de Delegacia, código GEP-DAS-011.2, com lotação na 
Polícia civil, a contar de 1° de março de 2022.
ii. nomear TaiNaN MElo carQUEiJa MoNTEiro para exercer o cargo em 
comissão de Titular de Delegacia, código GEP-DAS-011.2, com lotação na 
Polícia civil, a contar de 1° de março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 258/2022-ccG, de 7 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/221494,
r E S o l V E:
nomear Elcio fidEliS dE dEUS para exercer o cargo em comissão de 
Diretor de Seccional, código GEP-DAS-011.3, com lotação na Polícia Civil, 
a contar de 22 de fevereiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 259/2022-ccG, de 7 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/254134,
r E S o l V E:
i. exonerar BárBara NoBrE loBaTo do cargo em comissão de Procura-
dor-Chefe, código GEP-DAS-011.5 com lotação na Procuradoria-Geral do 
Estado, a contar de 4 de março de 2022.
ii. nomear roBErTa HElENa dorÉa daciEr loBaTo para exercer o cargo 
em comissão de Procurador-Chefe, código GEP-DAS-011.5 com lotação na 
Procuradoria-Geral do Estado, a contar de 4 de março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
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Portaria Nº 260/2022-ccG, de 7 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio de 1997, 
r E S o l V E:
nomear iZaBEllY cHaVES JaQUES rodriGUES para exercer o cargo 
em comissão de Coordenador de Projetos Estruturantes, código GEP-
daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de desenvolvimento Eco-
nômico, Mineração e Energia.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 261/2022-ccG, de 7 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, 
considerando os termos do Processo nº 2022/260491,
r E S o l V E:
i. exonerar, a pedido, MariNa TEiXEira aNTUNES do cargo em comissão de 
Secretário de Gabinete, código DAS-011.2, com lotação na Secretaria de Es-
tado de Meio ambiente e Sustentabilidade, a contar de 3 de março de 2022. 
ii. nomear rENaTa MElo doS rEiS MENdES da MoTa para exercer o cargo 
em comissão de Secretário de Gabinete, código DAS-011.2, com lotação na 
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 262/2022-ccG, de 7 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
considerando os termos do Processo nº 2022/260489,
r E S o l V E:
i. exonerar, a pedido, VaGNEr dE BriTo NaSciMENTo do cargo em comis-
são de Diretor de Tecnologia da Informação, código DAS-011.5, com lotação 
na Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, a contar de 2 
de março de 2022.
ii. nomear carla alESSaNdra liMa rEiS para exercer o cargo em comis-
são de Diretor de Tecnologia da Informação, código DAS-011.5, com lotação 
na Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, a contar de 2 
de março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 263/2022-ccG, de 7 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, 
considerando os termos do Processo nº 2022/260489,
r E S o l V E:
i. exonerar carla alESSaNdra liMa rEiS do cargo em comissão de as-
sessor, código DAS-012.4, com lotação na Secretaria de Estado de Meio Am-
biente e Sustentabilidade, a contar de 2 de março de 2022. 
ii. nomear roBSoN YUJiro da SilVa KaWaSaKi para exercer o cargo em 
comissão de Assessor, código DAS-012.4, com lotação na Secretaria de Es-
tado de Meio ambiente e Sustentabilidade, a contar de 2 de março de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 264/2022-ccG, de 7 de MarÇo de 2022
cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011,
r E S o l V E:
exonerar NaTaScHa PENNa doS SaNToS do cargo em comissão de coor-
denador do Núcleo de Planejamento, articulação Técnica e institucional, 
código GEP-DAS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de Turismo, a 
contar de 4 de março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 265/2022-ccG, de 7 de MarÇo de 2022
cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/265926,
r E S o l V E:
i. exonerar SilVaNa Maria corrÊa MaUÉS do cargo em comissão de 
Secretário de Diretoria, código GEP-DAS-011.1, com lotação na Secretaria 
de Estado de Turismo.
ii. nomear alaN coElHo doS PaSSoS para exercer o cargo em comissão 
de Secretário de Diretoria, código GEP-DAS-011.1, com lotação na Secre-
taria de Estado de Turismo..
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 266/2022-ccG, de 7 de MarÇo de 2022
cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/265868,
r E S o l V E:
i. exonerar daNilo JorGE coSTa aBdoN do cargo em comissão de Se-
cretário de Gabinete, código GEP-DAS-011.1, com lotação na Secretaria 
de Estado de Turismo.
ii. nomear aNa lÚcia GoMES lacorTE araGÃo para exercer o cargo em 
comissão de Secretário de Gabinete, código GEP-DAS-011.1, com lotação 
na Secretaria de Estado de Turismo.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 267/2022-ccG, de 7 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011
r E S o l V E:
i. exonerar MaYco MEdEiroS SilVa do cargo em comissão de chefe de 
Núcleos Regionais, código GEP-DAS-011.4, com lotação na Secretaria de 
Estado de Transportes.
ii. nomear rUiVaN XaViEr alVES para exercer o cargo em comissão de 
Chefe de Núcleos Regionais, código GEP-DAS-011.4, com lotação na Se-
cretaria de Estado de Transportes
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 268/2022-ccG, de 7 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/260362,
r E S o l V E:
exonerar adriaNo HENriQUE doS SaNToS do cargo em comissão de as-
sessor Operacional I, código GEP-DAS-012.2, com lotação na Casa Militar 
da Governadoria do Estado, a contar de 10 de fevereiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 269/2022-ccG, de 7 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/261248,
r E S o l V E:
nomear carloS JoSÉ da SilVa para exercer o cargo em comissão de 
Coordenador de Resultados, código GEP-DAS-011.4, com lotação na Se-
cretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, a contar de 7 de 
março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 270/2022-ccG, de 7 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011,
r E S o l V E:
i. exonerar rodriGo NaSciMENTo BarroS do cargo em comissão de 
Assistente Técnico II, código GEP-DAS-012.5, com lotação na Secretaria 
Extraordinária de Estado.
ii. nomear JoNaTaN VENaNcio NEVES para exercer o cargo em comissão 
de Assistente Técnico II, código GEP-DAS-012.5, com lotação na Secreta-
ria Extraordinária de Estado.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 271/2022-ccG, de 7 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
i. exonerar JoSÉ SilVESTrE GoMES JUNior do cargo em comissão de coordena-
dor de Administração e Finanças, código GEP-DAS-011.5, com lotação no Centro 
regional de Governo do Nordeste do Pará, a contar de 1º de março de 2022. 
ii. nomear EliaNE dE MaToS lEal para exercer o cargo em comissão de coorde-
nador de Administração e Finanças, código GEP-DAS-011.5, com lotação no Cen-
tro regional de Governo do Nordeste do Pará, a contar de 1º de março de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 768439
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desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 299/2022 - crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo: o processo nº 2021/1368998, de 01/12/2021.
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompanhar 
e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados e seus adi-
tivos, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação ade-
quada dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, 
da lei nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos e que a execução 
e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito do CRGBA, serão efe-
tivadas nos termos desta Portaria, onde deverá ser acompanhada a execução 
por servidor designado para fiscal de contrato e seu auxiliar.
rESolVE:
dESiGNar o servidor aNTHENor NaSciMENTo dE oliVEira, ocupante do 
cargo de coordenador de área, matricula funcional nº 5020808/ 2, para a 
função de fiscal e ANTONIO SERGIO MONTEIRO DE OLIVEIRA, ocupante 
do cargo de coordenador de área, matrícula funcional  nº 6314090/ 7, 
para Suplente do Contrato nº 07/2022 – CCG/PA, firmado com a empresa 
BElÉM rio SEGUraNÇa lTda, com vigência de 27/02/2022 a 26/02/2023, 
que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços 
de Vigilância armada para atuação nas dependências do centro regional 
de Governo do Baixo amazonas, a contar de 27/02/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 07 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N° 300/2022 - crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo: o processo nº 2021/1368998, de 01/12/2021.
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados e 
seus aditivos, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a presta-
ção adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, 
inciso iii, da lei nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos e que 
a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito do CRGS, 
serão efetivadas nos termos desta Portaria, onde deverá ser acompanhada a 
execução por servidor designado para fiscal de contrato e seu auxiliar.
rESolVE:
dESiGNar a servidora JaNE dailHa coSTa cHaVES, ocupante do cargo 
de Coordenador, matricula funcional nº 73504214/4, para a função de fis-
cal e adENilSoN frEiTaS GodiNHo, ocupante do cargo de coordenador 
de área, matrícula funcional  nº 5896481/ 1, para Suplente do contrato 
nº 07/2022 – CCG/PA, firmado com a empresa BELÉM RIO SEGURANÇA 
lTda, com vigência de 27/02/2022 a 26/02/2023, que tem como objeto a 
contratação de empresa para prestação de serviços de Vigilância armada 
para atuação nas dependências do centro regional de Governo do Sudeste 
do Pará, a contar de 27/02/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 07 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 768082

diÁria
.

Portaria Nº 301/2022-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° 2022/259101 de 4 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho SaNTa-
rÉM/ BElTErra / SaNTarÉM/Pa, no período de 08 a 09/03/2022.

servidor objetivo

WaNdEr SoarES dE olVEira, cPf 297.263.792-53, matrícula 
funcional nº 5855748/2, ocupante do cargo de Técnico em Ges-
tão de desenvolvimento ciência e Tecnologia, lotado no centro 

regional de Governo do Baixo amazonas.

Participar de agenda institucional no referido 
município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma 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, 7 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 302/2022-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° 2022/262942, de 7 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho SaN-
TarÉM/ aNaPU/ BElÉM/ SaNTarÉM/Pa, no período de 06 a 10/03/2022.

servidor objetivo

fraNciSco rodriGUES dE oliVEira, matrícula funcional nº 
5960723/1, cPf 304.050.922-53, assessor Especial i, lotado no centro 

regional de Governo do Baixo amazonas.

Participar de agenda institucional do centro 
regional de Governo do Baixo amazonas, nos 

referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 303/2022-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° 2022/259061 de 4 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho SaNTa-
rÉM/BElTErra/SaNTarÉM, no período de 08 a 09/03/2022.

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.

Participar de agenda institucional 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, 7 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 304/2022-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° 2022/263644 de 7 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho Mara-
Bá/ iTUPiraNGa/MaraBá/Pa, no dia 05/03/2022.

servidor objetivo
adENilSoN frEiTaS GodiNHo, matrícula funcional nº 

5896481/1, cPf 513.895.762-72, cargo coordenador de área, 
lotado no centro regional de Governo do Sudeste do Pará.

Participar de agenda institucional e acompanhar , 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, 7 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 768116

FÉrias
.

 Portaria N°. 292/2022-ccG, de 04 de Março de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2022/255034, de 04/03/2022;
rESolVE:
coNcEdEr, 29 (ViNTE E NoVE) dias de férias regulamentares, a servido-
ra Maria raiMUNda BriTo GoMES JaNaÚ id. funcional nº. 3206432/1, 
para gozo no período de 09/03/2022 a 06/04/2022, interrompidas atra-
vés da Portaria nº. 4.208/2019-ccG, publicada no doE nº. 33921, de 
15/07/2019, referente ao período aquisitivo 2018/2019.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 04 de Março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
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Portaria N°. 293/2022-crG, de 04 de Março de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2022/257236, de 04/03/2022;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 20/01/2022, o gozo 
de férias do servidor lUiZ aNToNio SoarES raPoSo, id. funcional nº. 
5953096/1, concedido por meio da Portaria nº. 980/2021-crG, publicada 
no DOE Nº. 34.760, de 09/11/2021, ficando os dias interrompidos para 
gozo oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 04 de Março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 767909

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 019/2022 – cMG, de 07 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais,
considerando os termos da Súmula do STf nº 473.
rESolVE:
i – Tornar sem efeito a PorTaria Nº 016/2022 – cMG, de 04 de março de 
2022, publicada no doE nº 34.882, de 07 de março de 2022.
ii - dESiGNar a servidora Karina araujo anequino, Mf nº 5921659/3, 
como GESTORA dos Contratos Administrativos firmados pela Casa Mili-
tar da Governadoria do Estado, e a servidora Marques dos Santos, Mf nº 
5387760/2, como GESTora SUBSTiTUTa.
iii - as referidas servidoras desempenharão as funções de Gestora e substi-
tuta concomitantemente com as outras atividades de seus cargos ou funções.
iV – 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, 07 dE MarÇo dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 768384

FÉrias
.

Portaria Nº 017/2022 – cMG, de 07 de MarÇo de 2022.
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo as informações constantes no Processo nº 2022/241824,
rESolVE:
i – coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares no mês de aBril, 
referente ao biênio 2021/2022, aos servidores abaixo relacionados, lotados 
na casa Militar da Governadoria do Estado.

ord serVidor MF PerÍodo
1. alEXaNdrE JoSÉ dE oliVEira fErNaNdES 57221976/2

04/04 a 03/05/2022
2. daNYlo cHriSTiaN GoNÇalVES da coNcEiÇÃo 4218905/2
3. HENriQUE dE araUJo doS SaNToS dEUS JUNior 57222328/2
4. iGor alESSaNdro lEal faraH 4220563/2
5. MaX aNdrESSoN TEiXEira GoUVEia 57222517/2

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 07 dE MarÇo dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 768228

eXtrato de Portaria Nº 162/2022 – di/cMG, 
de 07 de MarÇo de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do Estado; 
Município de origem: Belém/Pa;
Destino: Salinópolis/PA;
Período: 04 a 05/03/2022;
Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação);
Servidores: 2º SGT PM r/r Joveniano Monteiro do rosário, Mf nº 
519818601 e cB PM aldo Vandamme Silva Pessoa, Mf nº 4218818/2;
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior; 
    

eXtrato de Portaria Nº 163/2022 – di/cMG, 
de 07 de MarÇo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; 
Município de origem: Belém/Pa;
destino: igarapé-Miri/Pa;
Período: 24 a 25/02/2022;
Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada);
Servidores: TEN cEl QoPM cassio Tabaranã Silva, Mf nº 5807867/2, MaJ 
QoPM richard Batista da costa, Mf nº 57199495/2, 1º SGT PM andré 
costa carvalho, Mf nº 54193101/4, 3º SGT PM Gleidson da costa freitas, 
Mf nº 5779359/2;
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior; 

eXtrato de Portaria Nº 164/2022 – di/cMG, 
de 07 de MarÇo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; 
Município de origem: Belém/Pa;
destino: aurora do Pará/Pa;
Período: 04 a 05/03/2022;
Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada);
Servidores: cB PM Natanael dias lobato, Mf nº 57222449/2 e Sd PM Jonas 
Vilhena cardoso, Mf nº 6401646/2;
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior; 

Protocolo: 768427

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 103/2022-PGe.G., 04 de março de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais …
rESolVE:
aUToriZar, o Procurador do Estado, Elísio augusto Velloso Bastos, 
identidade funcional nº 5712734/1, a se afastar de suas funções no período 
de 07.03 a 21.03.2022, para gozo de residual de férias, referente ao período 
aquisitivo 2018/2019, interrompida pela PorTaria Nº 073/2022-PGE.G., 
de 11.02.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 767792

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

termo de rescisão amigável do contrato nº 15/2018-PGe
Servidor: ananda aboim lima Pereira
identidade funcional: 5941865/1
Término de Vinculo: 03.03.2022
Tipo de Vinculo: contrato Temporário
Motivo: a pedido da servidora
Órgão: Procuradoria-Geral do Estado do Pará
Função: Profissional com formação em direito, que exercerá funções técni-
cas especializadas, relativas às atividades da Procuradoria-Geral, nas áre-
as que demandem conhecimentos jurídicos ordenador: ricardo NaSSEr 
SEfEr, Procurador-Geral do Estado do Pará
Belém, 03 de março de 2022

Protocolo: 767888

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 104/2022-PGe.G., de 07 de março de 2022
a Procuradora-Geral adjunto administrativa, no uso das suas atribuições legais...
coNSidEraNdo o disposto no art. 81 da lei 5.810/94 e Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/74576
rESolVE:
coNcEdEr, 05 (cinco) dias de licença saúde à servidora andrea de fátima 
Pinheiro Marques, identidade funcional nº 54189145/2, no período de 17 
a 21.01.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 768277

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

desiGNar serVidor
.

Portaria. N° 048/2022 – GaB/seac
Belém Pa, 07 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 a PorTaria Nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
r E S o l V E:
1. dESiGNar o servidor lUiZ fErNaNdo SoUZa loBaTo, Matrícula 
55589973-1, coordenador, a responder como diretor de administração e 
financias/ daf / SEac no período de 07/03/2022 a 11/03/2022, por oca-
sião da ausência da titular, iValdo afoNSo XaViEr dE aMoriM, Matrí-
cula 5920408-3, onde o mesmo estará viajando a trabalho pela Seac no 
respectivo período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 07 de março de 2022
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 768134
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errata
.

errata
Na publicação do Diário Oficial Nº 34.855, do dia 04 de fevereiro de 2022, 
Protocolo: 127629
onde se lê:
tendo em vista o curso de capacitação na Nova lei de licitações e contra-
tos e o curso de Elaboração de Termo de referência e Projeto Básico (...)
Leia-se:
tendo em vista o curso a Nova lei de licitações e contratos (...)
Belém/Pa, 07 de março de 2022

Protocolo: 768266
errata da Portaria N° 042/2022 - GaB/seac
Publicada no doe 34.882 de 07/03/2022
oNde se LÊ: tendo em vista “o curso de capacitação em elaboração de 
termo de referência e projeto básico a luz da nova lei de licitações “ (...)
Leia-se: tendo em vista “o curso de capacitação em elaboração de termo 
de referência e projeto básico a luz da nova lei de licitações “ e o curso de 
“emendas parlamentares “ (...)

Protocolo: 768312

diÁria
.

Portaria 046/2022-GaB/seac
Belém Pa, 07 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 a PorTaria Nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/215109
rESolVE:
coNcEdEr aos servidores abaixo, 3,5 (três e meia) diárias no período de 
23/03/2022 e 26/03/2022, a serviço a cidade de Brasília, no distrito federal, 
tendo em vista “o curso de Pregão e a Nova lei de licitações e contrato”

MatricULa NoMe do serVidor cPF

5958415-1 aNNa BEaTriZ alMEida GUiMarÃES 020.515.482-42

5946865-2 ElaNE PErEira lEÃo 738.055.802-15

59471761-2 faBricio PiNTo dE BarroS 667.073.742-49

5920408-3 iValdo afoNSo XaViEr  aMoriM 219.328.752-04

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 07 de março de 2022
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 768126
Portaria 044/2022-GaB/seac
Belém Pa, 07 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 a PorTaria Nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/225151
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor faBricio PiNTo dE BarroS, Matricula 59471761-
2, cPf 667.073.742-49, 1/2 (meia) diária no período de 23/03/2022, a 
serviço ao Município de acará no Estado do Pará, com o objetivo de “retira-
da do prontuário medico do servidor JorGE JoaQUiM daNTaS SiQUEira, 
para dar continuidade no processo quanto ao seguro”, naquele Município.
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 07 de março de 2022
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 768118
Portaria 045/2022-GaB/seac
Belém Pa, 07 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 a PorTaria Nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/238627
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor rENaTo BEZErra loBaTo, Matricula 5962936-1, 
cPf 399.739.052-53, 1,5 (uma e meia) diárias no período de 24/02/2022 e 
25/02/2022, a serviço ao Município de abaetetuba no Estado do Pará, com 
o objetivo de “atendendo a solicitação da SESPa no serviço de atendimento 
as famílias e cidadãos, no atendimento a saúde”, naquele Município.
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 07 de março de 2022
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 768124

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 047-GaB/seac
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 8 de maio de 2020, e publicado no doE 
34.211, de 8 de maio de 2020;
coNSidEraNdo, a PorTaria Nº 001 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263, de 25/06/2020 e,
coNSidEraNdo o disposto na lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, e o decreto Estadual 2.069, de 20 de fevereiro de 2006,
rESolVE:
1. dESiGNar por um período de 1 (um) ano, a contar de 07/03/2022, o 
servidor abaixo relacionados para atuarem respectivamente como Prego-
eiro nesta SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia 
– SEac, nos sistemas de Pregão Eletrônico/comprasnet que vierem a ser 
utilizados pelo Estado.

dados do serVidor PerFiL

NoME: luiz fernando Souza lobato
MaTrÍcUla: 55589973-1

cPf: 812.242.222-53
ENdErEÇo coMErcial: av. doutor freitas, n° 2531, Pedreira, cEP: 66.087-812, 

Belém/Pa

PrEGoEiro
 

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rEGiSTra-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário, 07 de Março de 2022.
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS caMPoS
Secretário adjunto – SEac

Protocolo: 768130
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2021
o Presidente da fundação ParáPaZ, designado através do decreto publi-
cado no DOE nº 34.490, no uso de suas atribuições, e após recomenda-
ção e constatação das exigências legais relativas ao processo licitatório 
pela Procuradoria fundacional, conforme Parecer Jurídico nº 063/2021/
ProfUN, resolve:
HoMoloGar o objeto do Pregão Eletrônico nº 013/2021, processo PaE nº 
2021/1163497, coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No forNE-
ciMENTo dE aBSorVENTES, Por MEio do ProJETo “ENTrE ElaS Por 
Todo o Pará” que promove apoio a mulheres como forma minima e de 
humanizar os aspectos causados pela pandemia do covid-19, no que se 
refere a saúde, conforme especificações, quantitativos e condições esta-
belecidos no Termo de referência, parte integrante do Edital, à empresa 
abaixo relacionada:
E. c. Garcia doS SaNToS coMÉrcio, SErViÇoS E rEPrESENTaÇÃo Ei-
rEli-EPP, cNPJ: 26.370.836/0001-71, vencedor do iTEM, pelo melhor lan-
ce totalizando o valor de r$ 8.887.490,64(oito milhões, oitocentos e oiten-
ta e sete mil, quatrocentos e noventa reaise sessenta e quatro centavos).
Em consequência, fica autorizada a elaboração do respectivo contrato.
Publique-se.
Belém/Pa, 07 de março de 2022.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 768325
terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022
o Presidente da fundação ParáPaZ, designado através do decreto publi-
cado no DOE nº 34.490, no uso de suas atribuições, e após recomendação 
e constatação das exigências legais relativas ao processo licitatório pela 
Procuradoria fundacional, conforme Parecer Jurídico nº 064/2022 e con-
trole interno nº 017/2022, resolve:
HoMoloGar o objeto do Pregão Eletrônico nº 001/2022, processo PaE 
nº 2021/1338839, contratação de empresa especializada no fornecimento 
de água mineral natural, potável, sem gás para consumo dos servidores e 
demais indivíduos que fazem parte das atividades desenvolvidas pela fun-
dação ParáPaZ em relação à sua Sede, Núcleos integrados, Unidades nos 
Bairros, Projetos e Ações, conforme especificações, estimativas de quanti-
dades e valores contidos do anexo i (Termo de referência) do Edital e seus 
anexos, à empresa abaixo relacionada:
 MorEira GodoY coMErcio E SErVicoS lTda, cNPJ: 15.534.401/0001-
07, vencedor do loTE, pelo melhor lance totalizando o valor de r$ 
39.686,50 (trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta 
centavos).
Em consequência, fica autorizada a elaboração do respectivo contrato.
Publique-se.
Belém/Pa, 07 de março de 2022.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 768177
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diÁria
.

Portaria Nº 048 de 07 de MarÇo de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 (uma) diária e ½ 
(meia) para cada servidor listado abaixo, que viajaram para realização da 
cerimônia do casamento comunitário no município de Bragança, no período 
de 05 a 06 de março de 2022.

serVidor MatrÍcULa
Jhon Keven cavalcante campos 5948814/2
luana Natasha da Silva ribeiro 5960402/1
Paulo ivan conceição de lima 5946741/1

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

Protocolo: 767872

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 049 de 07 de MarÇo de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE No. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei no 8.097 de 01de 
janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr, aos servidores abaixo relacionado, 30 (trinta) dias de férias 
regulamentares, a serem gozadas no mês de aBril/2022.

ideNtidade 
FUNcioNaL NoMe PerÍodo 

aQUisitiVo PerÍodo GoZo

5953805/1 aldENicE PErEira dE SoUSa
15/01/2021

a
14/01/2022

01/04/2022
a

 30/04/2022

5921037/2 caSSiaNa dE TaSSia SaNToS MarQUES PalHETa
19/02/2021

a
18/02/2022

01/04/2022
a

30/04/2022

5895552/3 diaNY Maria BrElaZ dE caSTro
15/01/2021

a
14/01/2022

01/04/2022
a

30/04/2022

5953807/1 dUlcilENE BarroSo PErEira
15/01/2021

a
14/01/2022

01/04/2022
a

30/04/2022

5947130/1 EVEliN GolÇalVES caMPElo
19/02/2021

 a
18/02/2022

04/04/2022
a

03/05/2022

5424526/1 fraNciSco HElio dE frEiTaS
20/01/2021

a
 19/01/2022

01/04/2022
a

30/04/2022

5953783/1 GiSEllE SaMara ViTElli SoUZa
15/01/2021

 a
 14/01/2022

07/04/2022
a

06/05/2022

5953778/1 KaMila alMEida MENdoNÇa fErrEira
15/01/2021

a
14/01/2022

04/04/2022
 a

03/05/2022

5953716/1 loiSE fErNaNda doS SaNToS loBaTo
15/01/2021

a
14/01/2022

01/04/2022
a

30/04/2022

5953762/1 Maria da PaZ dE TriNdadE SoarES
 15/01/2021

a
 14/01/2022

01/04/2022
a

30/04/2022

5953789/1 PaTricia caMPoS dE PiNHo
15/01/2021

 a
14/01/2022

01/04/2022
 a

 30/04/2022

5953790/1 PaTricia GoUVEia arrUda
15/01/2021

 a
14/01/2022

04/04/2022
a

 03/05/2022

5931836/4 PEdro HENriQUE PoNTES oliVEira
15/01/2021

 a
14/01/2022 

01/04/2022
a

 30/04/2022

5953806/1 rEGiaNE dE SoUZa SaNToS
15/01/2021

a
14/01/2022

01/04/2022
a

30/04/2022

5929406/2 SaMaNTHa raiSSa cUNHa da SilVa
20/01/2021

 a
19/01/2022

01/04/2022
 a

30/04/2022

 8022539/1 TaYaNa rodriGUES caMPoS
19/02/2021

a
18/02/2022 

01/04/2022
a

30/04/2022

5953795/1 WaldirENE EVaNGEliSTa doS SaNToS
15/01/2021

a
14/01/2022

01/04/2022
a

30/04/2022

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

Protocolo: 767919
Portaria Nº 050 de 07 de MarÇo de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE No. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei no 8.097 de 01de 
janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr, aos servidores abaixo relacionado, 15 (quinze) dias de férias 
regulamentares, a serem gozadas no mês de aBril/2022.

ideNtidade 
FUNcioNaL NoMe PerÍodo 

aQUisitiVo PerÍodo GoZo

57229615/3 raiMUNdo do Socorro SilVa cordEiro
20/01/2021

a
19/01/2022

01/04/2022
a

 15/04/2022

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

Protocolo: 767920

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 0176/2022-daF/sePLad, de 07 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. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/262879;
rESolVE:
forMaliZar 30 (trinta) dias de licença Prêmio à servidora Maria SUElY 
MarGalHo do ValE, id. funcional nº. 1821/1, ocupante do cargo de 
assistente administrativo, lotada no Núcleo de Planejamento, no perío-
do de 04/03/2022 a 02/04/2022, referente ao triênio de 04/01/2006 a 
03/01/2009 (1ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 07 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 768342

diÁria
.

Portaria Nº 175/2022-daF/sePLad, de 07 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. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/257054, 04.03.2022.
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora Marta Gonçalves Tavares da Silva, id. funcional 
nº 5946699/3, ocupante do cargo de diretor, a viajar para Barcarena/Pa 
no dia 11.03.2022, para acompanhar os trabalhos do Grupo de avaliação e 
análise de Projetos – GaaP por meio de visita técnica a Empresa alUBar 
no referido Município, o qual será conduzido pelo servidor Manoel da Silva, 
id. funcional nº 26018/1, ocupante do cargo de auxiliar de operações e 
Segurança, todos lotados na Secretaria de Estado de Planejamento e ad-
ministração, conforme solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária aos 
servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 07 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 767998
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FÉrias
.

Portaria Nº 174/2022-daF/sePLad, de 07 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. 2022/262048 de 07/03/2022,
rESolVE:
iNTErroMPEr, a contar de 02/03/2022, por necessidade de serviço, o 
gozo de férias, concedido por intermédio da PorTaria Nº 132/2022 – 
daf/SEPlad de 15/02/2022, publicada no doE nº. 34.868 de 17/02/2022, 
à servidora PaTricia diaS BarBoSa caSTElo BraNco id. funcional nº 
5947274/1, ocupante do cargo de assessor, lotada no Gabinete – SEPlad
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 07 dE 
MarÇo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 768018

oUtras MatÉrias
.

errata do eXtrato da ata de reGistro de PreÇos reLatiVa 
ao PreGÃo eLetrÔNico sePLad/dGL/srP Nº 019/2021, publica-
do no doe nº 34.882, de 07/03/2022.
oNde se LÊ:
aTa-10/2022 - f f dE alENcar EirEli,(....) . Para o grupo 01.
Leia-se:
aTa-10/2022-diSProl – diSTriBUidora dE ProdUToS EirEli, com sede 
no endereço: rua Maria Mazarello, Nº 29 altos - Sala 1, Bairro do centro, 
ananindeua/Pa. cEP 67.143-715, fone: (91) 2123-0569, e-mail: distripol-
distribuidoraprodutos@gmail.com, inscrita no cNPJ: 36.190.482/0001-37. 
representante, João diogo Pereira da Silva, cPf/Mf: 006.418.752-74, rG 
N°: 5246025 Expedido Por: SSP/Pa. Para o grupo 01.
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: 767860

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico
Número: 002/2022/ioE
objeto: a presente licitação tem por objeto contratação de Empresa de 
Telecomunicações Especializada na Prestação de Serviços de link dedicado 
de acesso à internet de 40 MBPS com a infraestrutura Necessária (Har-
dware, Software, roteador, acesso, Portas).
observação: a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras 
do Governo federal - coMPraSNET, no endereço www.comprasnet.gov.br 
e no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará - coM-
PraS Pará, no endereço  www.compraspara.pa.gov.br.
UaSG: 925608
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 22/03/2022.
Hora de abertura: 09h30min. (horário de Brasília-df)
orçamento:
foNTE do rEcUrSo: 0261.00.0000
NaTUrEZa da dESPESa: 33.90.40.00.
ProGraMa dE TraBalHo: 22.126.1424.8238
PlaNo iNTErNo: 419.000.8238c
ordenador: Jorge luiz Guimarães Panzera

Protocolo: 767933

FÉrias
.

Portaria N°041 de 07 de MarÇo de 2022
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado-ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 24 de janeiro 
de 2019, publicado no Diário Oficial nº 33.790 de 25 de janeiro de 2019.
rESolVE:
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores abaixo 
relacionados no período de 04.04.2022 a 03.05.2022, com retorno as suas 
atividades no dia 04.05.2022.

NoMe MatrÍcULa PerÍodo aQUisitiVo
adiSlaN KEVErSoN TElES MENoio 57208313/2 2021/2022

KlEofaS do Socorro diaS 5746833/2 2021/2022
PaUlo rodriGUES PiNTo lEiTE NETo 2009218/1 2020/2021

ricardo SaNToS diaS lacErda 57204148/2 2021/2022
VicTor aBraHaM coSTa BENiTEZ 57231235/2 2021/2022

VilMa SoarES 3151891/1 2021/2022

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

Protocolo: 768053

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 133 de 07 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 Processo administrativo Eletrônico nº 2022/46776, de 
12/01/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a designação do servidor roberto favacho lobato, matrí-
cula nº 5948822/1, ocupante do cargo Técnico de administração e finan-
ças, lotado na coordenadoria de administração e Serviços, para responder 
pela Gerência - (daS.3), durante impedimento do titular, no período de 
13/01/2022 a 11/02/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 07 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 768159

diÁria
.

Portaria Nº 135 de 07 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 2022/248959 
(PaE), de 03/03/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor franklin José Neves contente, matrícula nº 
5947025 /2, ocupante do cargo de diretor de administração e finanças, 
a viajar a cidade de Brasília/df, no período de 22/03/2022 a 23/03/2022, 
para participar do Xi congresso da coNSad de Gestão Pública.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 07 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 768157
Portaria Nº 128 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 n° 2022/243594 
(PaE), de 02/03/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Katia Silva Vilela, matrícula nº 5948964/1, 
ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, a viajar ao município de 
Marabá/PA, no período de 06/03/2022 a 16/03/2022, a fim de realizar o 
atendimento aos beneficiários do Instituto, Unidade Móvel do IGEPREV, 
que estará na localidade.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 10 e ½ (dez 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

Protocolo: 768145
Portaria Nº 130 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 2022/218096 
(PaE), de 22/02/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o militar José Marinho de Melo Junior, matrícula nº 
54185020/1, 3º SGT BM, a viajar ao município de Marabá/Pa, no perío-
do de 06/03/2022 a 16/03/2022, com o objetivo de realizar o serviço de 
atendimento de beneficiários sobre processos de reserva remunerada e 
reforma remunerada na Unidade Móvel – Caminhão IGEPREV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 10 e ½ (dez e 
meia) diárias ao militar citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 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: 768149
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Portaria Nº 131 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 2022/241579 
(PaE), de 25/02/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor renan Eduardo Soares rodrigues, matrícula 
nº 5956730/1, ocupante da função temporária de Técnico em Gestão 
de informática, 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 
tecnológica da Unidade Móvel – Caminhão IGEPREV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 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: 768152
Portaria Nº 134 de 07 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 2022/248847 
(PaE), de 03/03/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da 
Silva, matrícula nº 5945964 /2, ocupante do cargo de Presidente, a viajar 
a cidade de Brasília/df, no período de 22/03/2022 a 23/03/2022, para 
participar do Xi congresso da coNSad de Gestão Pública.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 07 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 768154
Portaria Nº 138 de 07 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 2022/246779 
(PaE), de 03/03/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor alessandro de Moraes Barros, matrícula nº 
5890933/1, ocupante do cargo de Motorista/Gerente, a viajar aos municí-
pios de itupiranga, São João do araguaia e São domingos do araguaia/Pa, 
no período de 08/03/2022 a 12/03/2022, a fim de verificar e organizar a 
infraestrutura da Unidade Móvel – Caminhão IGEPREV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 07 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 768381

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 136 de 07 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 os termos do Processo Eletrônico 2022/249756, de 
03/03/2022, que dispõe sobre transferência de período de férias.
rESolVE:
 i – forMaliZar a TraNSfErÊNcia, do período de gozo de férias do 
servidor faBrÍcio PErEira MEdEiroS, matrícula nº 5948830/1, 
ocupante do cargo de Técnico de administração e finanças, dos períodos 
de 01/03/2022 a 20/03/2022 para 07/03/2022 a 26/03/2022, concedido 
através da PorTaria N° 407/2021, de 09/07/2021, publicada no doE n° 
34.635, de 12/07/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 07 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 768383

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 132 de 07 de MarÇo de 2022
o diretor de administração e finanças do instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Pará - iGEPrEV, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria Nº 112/2013, de 11/04/2013 publicada no doE 
nº 32.376 de 15/04/2013.

coNSidEraNdo o disposto nos artigos 77, inciso Vii, 94 e 95 da lei nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº 2020/977002, de 
20/11/2020, que dispõe sobre a concessão de licença para exercício de 
mandato na aPafEP; e
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico 2022/241879, de 25/02/2020, 
que dispõe sobre interrupção de licença para atividade classista.
rESolVE:
i – forMaliZar a iNTErrUPÇÃo, a contar de 07/02/2022, da licença re-
munerada para exercício do Mandato classista de Presidente da associação 
dos Procuradores autárquicos e fundacionais do Estado do Pará – aPafEP, 
concedida ao servidor deivison cavalcante Pereira, matrícula funcional n° 
54193923/1, ocupante do cargo de Procurador, lotado na coordenadoria 
de Execução.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 07 de março de 2022.
aNa riTa doPaZo aNToNio JoSÉ loUrENÇo
Procuradora-chefe do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 768163
Portaria Nº 139 de 07 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 administra-
ção e Serviços, que dispõe sobre a Substituição de fiscal Suplente de con-
trato, nos autos do Processo administrativo Eletrônico nº 2020/871879, 
de 26/10/2020;
rESolVE:
 i – SUBSTiTUir na PorTaria Nº 078/2021, de 26/02/2021, publicada 
no doE nº 34.503, de 01/03/2021, referente ao Processo administrativo 
Eletrônico nº 2020/871879, como fiscal Suplente do contrato admistrativo 
nº 002/2021– IGEPREV, firmado com a EMPRESA AMAZON DOCUMENTOS 
E TEcNoloGia da iNforMaÇÃo lTda, BraSilEira dE corrEioS 
E TElEGráfoS, cNPJ nº 05.192.061/0001-11, que tem como objeto 
a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados de Gestão documental, visando suprir as necessidades do 
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV no que 
tange aos serviços de arquivologia, a ex-servidora Maíra Moreira Pampolha 
Moraes, id. funcional nº 5916654/2, que ocupou a função de Técnico em 
arquivologia, pelo servidor Thiago de Sousa lucio, matrícula nº 5950242/3, 
ocupante do cargo de Secretário de diretoria, lotado na coordenadoria de 
administração e Serviços.
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, 07 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 768387

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portarias de recoNHeciMeNto de iMUNidade de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330001911, de 04 de março de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “c” da constituição federal, do 
decreto nº 2.7703, de 27 de dezembro de 2006 e da instrução Normativa 
nº 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fUNdacao dE aMParo E dESENVolViMENTo da PES-
QUiSa.
cNPJ: 05.572.870/0001-59.
EXErcÍcio  cHaSSi  Marca/ModElo
2022  94dVdUd40cJ988910  NiSSaN/froNTiEr lEaTT4X4
2022  99l4T44S8l9000055  BYd/MPolo ViaGGio r
2022  99l4T44TXl9000080  BYd/MPolo ToriNo E U
2022  9Bd119307a1068778  fiaT/doBlo ElX 1.4
2022  9c2Jc30708r551212  HoNda/cG 125 faN
2022  9c2Kc2220Kr003127  HoNda/cG 160 carGo
Portaria Nº 2022330001905, de 04 de março de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2020.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fUNdo MUNiciPal dE SaUdE dE iTaiTUBa.
cNPJ: 11.291.166/0001-20.
EXErcÍcio  cHaSSi  Marca/ModElo
2020  9V7VBBHXGMa001484  i/ciTroEN JUMPY TraNSf a
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Portaria Nº 2022330001906, de 04 de março de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fUNdo MUNiciPal dE SaUdE dE iTaiTUBa.
cNPJ: 11.291.166/0001-20.
EXErcÍcio  cHaSSi  Marca/ModElo
2022  9BG144dK0Nc432278  cHEVrolET/S10 Tca aMB
Portaria Nº 2022330001907, de 04 de março de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fUNdo MUNiciPal dE SaUdE dE iTaiTUBa.
cNPJ: 11.291.166/0001-20.
EXErcÍcio  cHaSSi  Marca/ModElo
2021  9BG144dK0Nc415798  cHEVrolET/S10 Tca aMB
Portaria Nº 2022330001912, de 04 de março de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021, 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fUNdo MUNiciPal dE SaUdE dE iTaiTUBa.
cNPJ: 11.291.166/0001-20.
EXErcÍcio  cHaSSi  Marca/ModElo
2020  93XGNK740ccB83055  MMc/l200 4X4 Gl
2021  93XGNK740ccB83055  MMc/l200 4X4 Gl
2022  93XGNK740ccB83055  MMc/l200 4X4 Gl
2018  93XHYKB8THcG26098  MMc/l200 TriToN oUTdoora
2019  93XHYKB8THcG26098  MMc/l200 TriToN oUTdoora
2020  93XHYKB8THcG26098  MMc/l200 TriToN oUTdoora
2021  93XHYKB8THcG26098  MMc/l200 TriToN oUTdoora
2022  93XHYKB8THcG26098  MMc/l200 TriToN oUTdoora
2018  93XHYKB8THcG27239  MMc/l200 TriToN oUTdoora
2019  93XHYKB8THcG27239  MMc/l200 TriToN oUTdoora
2020  93XHYKB8THcG27239  MMc/l200 TriToN oUTdoora
2021  93XHYKB8THcG27239  MMc/l200 TriToN oUTdoora
2022  93XHYKB8THcG27239  MMc/l200 TriToN oUTdoora
2018  93XHYKB8THcG29499  MMc/l200 TriToN oUTdoora
2019  93XHYKB8THcG29499  MMc/l200 TriToN oUTdoora
2020  93XHYKB8THcG29499  MMc/l200 TriToN oUTdoora
2021  93XHYKB8THcG29499  MMc/l200 TriToN oUTdoora
2022  93XHYKB8THcG29499  MMc/l200 TriToN oUTdoora
2021  93XXNKB8TGcf18928  MMc/l200 TriToN GlX d
2022  93XXNKB8TGcf18928  MMc/l200 TriToN GlX d
2017  9BfZf55aXB8183115  ford/fiESTa flEX
2018  9BfZf55aXB8183115  ford/fiESTa flEX
2019  9BfZf55aXB8183115  ford/fiESTa flEX
2020  9BfZf55aXB8183115 ford/fiESTa flEX
2021  9BfZf55aXB8183115  ford/fiESTa flEX
2022  9BfZf55aXB8183115  ford/fiESTa flEX
2021  9c2Kd0810Kr019213  HoNda/NXr160 BroS ESdd
2022  9c2Kd0810Kr019213  HoNda/NXr160 BroS ESdd

Protocolo: 767943
Portaria Nº 395 de 03 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),
rESolVE:
Art.1º DESIGNAR os servidores BRENDA MONTEIRO BATALHA, Identifica-
ção funcional nº 518556660/2, Técnica em Gestão de obras Públicas e 
SÉRGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ, Identificação Funcional nº 
5924754/3, Gerente fazendário , para atuarem respectivamente do como 
Fiscal Titular e substituto do 2º TAC Nº 078/2021/SEFA, firmado entre a 
SEcrETaria dE ESTado da faZENda/SEfa e a empresa iGf  coNSTrU-
ÇÕES  E  SErViÇoS EirEli.
 art.2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 767894
Portaria Nº 153 , de 04  de MarÇo de 2022.
 o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é 
conferida por lei, e;
 coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 389 de 19/05/2021, 
publicada no d.o.E, edição nº 34.590, de 21/05/2021, e do Processo PaE 
n.º 2022/250799, datado de 03/03/2022, no qual a comissão Processante 
solicita a prorrogação do prazo para a continuidade dos trabalhos;
 coNSidEraNdo as prorrogações dos trabalhos e as redesignações das 
comissões, até a presente data;
 r E S o l V E:
 ProrroGar os trabalhos da comissão Processante, presidida pelo servi-
dor JoSÉ TadEU rEZENdE BiSPo doS SaNToS, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, identificação funcional n. 5333270/2, por 60 (sessenta) dias, a 
partir de 16/03/2022, de acordo com o caput do artigo 208 da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/01/1994, para prosseguimento e conclusão dos trabalhos 
apuratórios dos fatos relatados no Processo Administrativo Disciplinar n.º 
002021730003329-6.
 PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda
EM,  04  / 03  / 2022.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 767992

adMissÃo de serVidor
.

GaBiNete do secretÁrio
Portaria Nº 154 de 04 de MarÇo de 2022
rEMoVEr a pedido, o servidor oVidio GUilHErME MarQUES GalVao, 
agente administrativo, id func nº 6203/1, da célula de controle e cobran-
ça de dívida ativa/daif para a diretoria de administração.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 768192

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 3º
contrato: 028/2020/SEfa.
data da assinatura: 04/03/2022.
objeto: o presente Termo aditivo ao contrato no 026/2020/SEfa, que 
trata da contratação de consultor individual, tem por objeto: a prorro-
gação do prazo de vigência pelo período 12 (doze) meses com início em 
09 de março de 2022 e término em 08 de março de 2023; o reajuste do 
valor mensal do contrato, passando de r$ 8.750,00 (oito mil setecentos 
e cinquenta reais) para r$ 10.159,97 (dez mil cento e cinquenta e nove e 
noventa e sete centavos); a inserção da cláusula de reajuste; o pagamen-
to da diferença referente ao período entre março/2021 a fevereiro/2022 
no valor de r$ 5.455,08 ( cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais 
e oito centavos).
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251 Órgão: 
17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170107 - Pará GoV. ProfiSco ii
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Valor mensal de cada consultor r$ 10.159,97
Valor retroativo cada consultor r$ 5.455,08
Valor Total r$ 121.919,64
Natureza da despesa: 33.90.36 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
fontes de recursos: 0131 / 0331 - operações de crédito Externas
contratado: Marlo ViNÍciUS alVES caValcaNTE, brasileiro, casado, com 
formação superior em comunicação Social - Habilitação em Publicidade e 
Propaganda, portador da  carteira de identidade (rG) sob no 3013715 
SSP/Pa, portador do cPf/Mf sob no 596.706.902-00, residente e domici-
liado à rua capanema cJ Presidente Médice i, nº 15, Bairro: Marambaia, 
cEP. 66620-270, Belém-Pa.
ordenador, em exercício: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 768020
termo aditivo: 3º
contrato: 026/2020/SEfa.
data da assinatura: 04/03/2022.
objeto: o presente Termo aditivo ao contrato no 026/2020/SEfa, que 
trata da contratação de consultor individual, tem por objeto: a prorro-
gação do prazo de vigência pelo período 12 (doze) meses com início em 
16 de março de 2022 e término em 15 de março de 2023; o reajuste do 
valor mensal do contrato, passando de r$ 8.750,00 (oito mil setecentos 
e cinquenta reais) para r$ 10.159,97 (dez mil cento e cinquenta e nove e 
noventa e sete centavos); a inserção da cláusula de reajuste; o pagamen-
to da diferença referente ao período entre março/2021 a fevereiro/2022 
no valor de r$ 5.455,08 ( cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais 
e oito centavos).
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251 Órgão: 
17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170107 - Pará GoV. ProfiSco ii
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Valor mensal de cada consultor r$ 10.159,97
Valor retroativo cada consultor r$ 5.455,08
Valor Total r$ 121.919,64
Natureza da despesa: 33.90.36 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
fontes de recursos: 0131 / 0331 - operações de crédito Externas
contratado: JoSÉ Maria caMPoS rodriGUES JUNior, brasileiro, soltei-
ro, Bacharel em administração, portador da carteira de identidade (rG) no 
4213446 SEGUP -Pa,  e portador do cPf/Mf no 948.137.792-04, residente 
e domiciliado à av. Marques de Herval, nº 1316, cond. Villa lobos, apto. 
202, Bloco B, cEP. 66080-060, BElÉM-Pa.
ordenador, em exercício: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 768017
termo aditivo: 2º
contrato: 018/2020/SEfa.
data da assinatura: 04/03/2022.
objeto: o presente Termo aditivo ao contrato no 018/2020/SEfa, que tra-
ta da contratação de consultor individual, tem por objeto:a prorrogação do 
prazo de vigência pelo período 12 (doze) meses com início em 09 de março 
de 2022 e término em 08 de março de 2023, o reajuste do valor mensal 
do contrato, passando de r$ 10.000,00 (dez mil reais) para r$ 11.611,40 
(onze mil seiscentos e onze reais e quarenta centavos), a inserção da 
cláusula de reajuste, o pagamento da diferença referente ao período entre 
março/2021 a fevereiro/2022 no valor de r$ 6.234,36 (seis mil duzentos e 
trinta e quatro reais e trinta e seis centavos).
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funcional Programática/ atividade: 17101.04.126.1508.8238 Órgão: 
17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170107 - Pará GoV. ProfiSco ii
função: 04 - administração Sub-função: 126 - Tecnologia da informação
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8238 - Gestão de Tecnologia da informação e comunicação
Natureza da despesa: 33.90.36 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Valor mensal r$ 11.611,40
Valor retroativo r$ 6.234,36
fontes de recursos: 0131 / 0331 - operações de crédito Externas
contratado: SaNdro MarcElo araÚJo da cUNHa, brasileiro, solteiro, 
portador da carteira de identidade (rG) no 1829410, e portador cPf/Mf 
no  374.404.202-25, Tecnólogo em Sistema de Informação, residente e 
domiciliado Tv. curuzú, nº 01872, residencial Porto Seguro, apto 1602, 
Bairro Marco, cEP. 66093-802.
ordenador, em exercício: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 768000
termo aditivo: 3º
contrato: 022/2020/SEfa.
data da assinatura: 04/03/2022.
objeto: o presente Termo aditivo ao contrato no 022/2020/SEfa, que 
trata da contratação de consultor individual, tem por objeto: a prorro-
gação do prazo de vigência pelo período 12 (doze) meses com início em 
09 de março de 2022 e término em 08 de março de 2023; o reajuste do 
valor mensal do contrato, passando de r$ 8.750,00 (oito mil setecentos 
e cinquenta reais) para r$ 10.159,97 (dez mil cento e cinquenta e nove e 
noventa e sete centavos); a inserção da cláusula de reajuste; o pagamen-
to da diferença referente ao período entre março/2021 a fevereiro/2022 
no valor de r$ 5.455,08 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais 
e oito centavos).
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251 Órgão: 
17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170107 - Pará GoV. ProfiSco ii
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Valor mensal de cada consultor r$ 10.159,97
Valor retroativo cada consultor r$ 5.455,08
Valor Total r$ 121.919,64
Natureza da despesa: 33.90.36 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
fontes de recursos: 0131 / 0331 - operações de crédito Externas
contratado: Erica SiMoNE da coSTa rodriGUES, brasileira, advoga-
da, carteira de identidade (rG) no 487.203, cPf/Mf no 804.278.552-68, 
residente e domiciliado av. almirante Barroso, n° 144 apto 1303 Bairro: 
Marco, cEP 66.093-020.
ordenador, em exercício: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 768005
termo aditivo: 3º
contrato: 023/2020/SEfa.
data da assinatura: 04/03/2022.
objeto: o presente Termo aditivo ao contrato no 023/2020/SEfa, que 
trata da contratação de consultor individual, tem por objeto: a prorro-
gação do prazo de vigência pelo período 12 (doze) meses com início em 
09 de março de 2022 e término em 08 de março de 2023; o reajuste do 
valor mensal do contrato, passando de r$ 8.750,00 (oito mil setecentos 
e cinquenta reais) para r$ 10.159,97 (dez mil cento e cinquenta e nove e 
noventa e sete centavos); a inserção da cláusula de reajuste; o pagamen-
to da diferença referente ao período entre março/2021 a fevereiro/2022 
no valor de r$ 5.455,08 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais 
e oito centavos).
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251 Órgão: 
17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170107 - Pará GoV. ProfiSco ii
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Valor mensal de cada consultor r$ 10.159,97
Valor retroativo cada consultor r$ 5.455,08
Valor Total r$ 121.919,64
Natureza da despesa: 33.90.36 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
fontes de recursos: 0131 / 0331 - operações de crédito Externas
contratado: rENaTa BarBoSa fraNca cEZario, brasileira, casada, ad-
vogada, portadora da  carteira de identidade (rG) sob no 5455188 Pc/
Pa, portadora do cPf/Mf sob no 950.071.212-15, residente e domiciliado 
à Tv. rui Barbosa, nº770, Ed. Mont clair, apto 1403, bairro: reduto, cEP. 
66053-260, Belém-Pa.
ordenador, em exercício: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 768009
termo aditivo: 3º
contrato: 024/2020/SEfa.
data da assinatura: 04/03/2022.
objeto: o presente Termo aditivo ao contrato no 024/2020/SEfa, que 
trata da contratação de consultor individual, tem por objeto: a prorro-
gação do prazo de vigência pelo período 12 (doze) meses com início em 
09 de março de 2022 e término em 08 de março de 2023; o reajuste do 
valor mensal do contrato, passando de r$ 8.750,00 (oito mil setecentos 
e cinquenta reais) para r$ 10.159,97 (dez mil cento e cinquenta e nove e 
noventa e sete centavos); a inserção da cláusula de reajuste; o pagamen-
to da diferença referente ao período entre março/2021 a fevereiro/2022 
no valor de r$ 5.455,08 ( cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais 
e oito centavos).

funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251 Órgão: 
17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170107 - Pará GoV. ProfiSco ii
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Valor mensal de cada consultor r$ 10.159,97
Valor retroativo cada consultor r$ 5.455,08
Valor Total r$ 121.919,64
Natureza da despesa: 33.90.36 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
fontes de recursos: 0131 / 0331 - operações de crédito Externas
contratado: Marco aUrÉlio rEZENdE da rocHa JUNior, brasileiro, sol-
teiro, Ensino Médio completo, portador da  carteira de identidade (rG) 
sob no 1845274 SSP/Pa, portador do cPf/Mf sob no 399.850.672-15, re-
sidente e domiciliado à av. Zacarias de assunção, S/N, apto.402, Bl.10, 
condomínio flor do ananin, cEP.67030-180, ananindeua -Pa.
ordenador, em exercício: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 768015

.

.

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 362 de 24 de fevereiro de 2022 autorizar 20 e 1/2  di-
árias ao servidor aUSTrEGESilo aGUiar caValcaNTE, nº 0005006701, 
MoToriSTa, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  
ARAGUAIA, objetivo de conduzir veículo oficial na UECOMT BARREIRA DO 
caMPo, no período de 11.03.2022 à 31.03.2022, no trecho conceição do 
araguaia - Barreira do campo - conceição do araguaia.
Portaria Nº 366 de 24 de fevereiro de 2022 autorizar 10 e 1/2  
diárias ao servidor fraNciNETE SoarES doS SaNToS, nº 0511867001, 
diGiTador, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  
araGUaia, objetivo de desempenhar atividades administrativas na UEcoMT 
BarrEira do caMPo, no período de 11.03.2022 à 21.03.2022, no trecho 
conceição do araguaia - Barreira do campo - conceição do araguaia.
Portaria Nº 368 de 24 de fevereiro de 2022 autorizar 21 e 1/2  
diárias ao servidor raiMUNdo NoNaTo MElo MariNHo, nº 0520685501, 
daTiloGrafo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErca-
doriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de realizar atividade administrativa na 
cEcoMT araGUaia, no período de 10.03.2022 à 31.03.2022, no trecho 
Belém - conceição do araguaia - Belém.
Portaria Nº 369 de 24 de fevereiro de 2022 autorizar 16 e 1/2  di-
árias a servidora ElENiSE SiQUEira MENdES, nº 0512810201, fiScal-c, 
coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂN-
SITO, objetivo de realizar fiscalização itinerante na CECOMT ARAGUAIA, 
no período de 15.03.2022 a 31.03.2022, no trecho Belém - conceição do 
araguaia - Belém.
Portaria Nº 371 de 24 de fevereiro de 2022 autorizar 9 e 1/2  diá-
rias ao servidor SaNdro MarQUES MoNTEiro, nº 0591517901,  fiScal
-a, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  araGUaia,  
objetivo de desempenhar atividades de fiscalização itinerante na UECOMT 
BarrEira do caMPo, no período de 11.03.2022 à 20.03.2022, no trecho 
conceição do araguaia - Barreira do campo - conceição do araguaia.
Portaria Nº 372 de 24 de fevereiro de 2022 autorizar 10 e 1/2  di-
árias ao servidor MarcElo diaS fErNaNdES, nº 0602715001,  fiScal-a, 
coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  araGUaia, 
objetivo de desempenhar atividades de fiscalização na UECOMT BARREIRA 
do caMPo, no período de 21.03.2022 à 31.03.2022, no trecho conceição 
do araguaia - Barreira do campo - conceição do araguaia
Portaria Nº 394 de 03 de março de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias 
ao servidor oScar corrEa BaSToS, nº 0325141101, MoToriSTa, co-
ordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE caPaNEMa, 
objetivo de conduzir veiculo oficial  para realizar troca de peças do veículo, 
no período de 10.03.2022 à 11.03.2022, no trecho capanema - Belém - 
capanema.
Portaria Nº 407 de 04 de março de 2022 autoriza 1 e 1/2  diárias 
a servidora fraNcEMarcia fErrEira dE carValHo, nº 0324955701, 
aUX. dE adMiNiSTracao, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria 
EM TraNS.dE caraJáS, objetivo de realizar visita técnica a UEcoMT Jar-
BaS PaSSariNHo E UcoMT SÃo GEraldo, no período de 14.02.2022  à  
15.02.2022, no trecho Marabá - Jarbas Passarinho - São Geraldo - Marabá.
Portaria Nº 415 de 07 de março de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor carloS EdUardo BENicio alVES, nº 0596442401, SEcrETa-
rio dE GaBiNETE-daS1, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTEriaiS, 
objetivo de realizar levantamento de unidade, no período de 08.03.2022 
à 11.03.2022, no trecho Belém - Santarém - Óbidos - Santarém -Belém.
Portaria Nº 416 de 07 de março de 2022 autorizar 4 e 1/2  diárias 
ao servidor aNToNio dE aSSiS BriGido, nº 0518624201, MoToriSTa, 
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE caPa-
NEMa, objetivo de conduzir veiculo ofícial, no período de 14.02.2022 à 
18.02.2022, no trecho Salinas - Bragança - Salinas.
Portaria Nº 417 de 07 de março de 2022 autorizar 5 e 1/2  diá-
rias ao servidor carloS JoSE dE SoUZa MoNTEiro, nº 0321788401, 
SErVENTE rEf. i, cÉlUla dE GESTÃo dE aPoio loGÍSTico, objetivo 
de realizar entrega de bens móveis nas unidades da SEFA, no período de 
08.03.2022 à 13.03.2022, no trecho Belém - Marabá - conceição do ara-
guaia - Belém.
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Portaria Nº 419 de 07 de março de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
a servidor iVETE GoNcalVES dE araUJo, nº 0325214001, aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. 
do  araGUaia, objetivo de tratar com a prefeitura de Santana do araguaia 
sobre iluminação pública na UEcoMT Barreira do campo, no período de 
07.03.2022 à 10.03.2022, no trecho conceição do araguaia - Barreira do 
campo - Santana do araguaia - conceição do araguaia.

Protocolo: 767968

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201000215 de 07/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001112/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: luiz Paulo Borges ferreira – cPf: 127.756.902-97
Marca: TOYOTA/YARIS HA XL15 LIVE. Tipo: Pas/Automóvel
Portaria n.º202201000209 de 07/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001086/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: Gilvandro oliveira Nogueira – cPf: 282.753.732-04
Marca: FIAT/ARGO DRIVE 1.3 FLEX 4 PTS Tipo: Pas/Automóvel
Portaria n.º202201000213 de 07/03/2022 - 
Proc n.º 002022730000293/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: Kathya regina franca dos Santos – cPf: 157.754.292-49
Marca: CHEV/ONIX PLUS 10TMT LT1 ECONOFLEX Tipo: Pas/Automóvel
Portaria n.º202201000211 de 07/03/2022 - 
Proc n.º 122022730000197/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: Jeferson dias cunha – cPf: 625.967.302-78
Marca: CHEV/TRACKER T A LT AUTOMÁTICO 1.0 Tipo: Pas/Automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204000524, de 07/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001088/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: Estevao Mendonca filho – cPf: 071.174.502-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132d3066936
Portaria n.º202204000526, de 07/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001113/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: Marcos da Silva rolim – cPf: 159.434.532-53
Marca/Tipo/chassi
HoNda/fiT lX cVT/Pas/automovel/93HGK5840lK112064
Portaria n.º202204000528, de 07/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001090/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: artur felipe oliveira Santos – cPf: 026.700.732-98
Marca/Tipo/chassi
VW/T croSS TSi/Pas/automovel/9BWBH6Bf8N4033100
Portaria n.º202204000530, de 07/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001041/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 Moura de Sousa – cPf: 205.011.962-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4aT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0HG217595
Portaria n.º202204000532, de 07/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001011/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: Miguel Zumero – cPf: 047.367.962-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio firE WaY/Pas/automovel/9Bd17144Zf7521135
Portaria n.º202204000534, de 07/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001046/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: ariane aciole Santos – cPf: 782.659.162-72
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.8 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69E0fB214040
Portaria n.º202204000536, de 07/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001040/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: celia Barros lima – cPf: 403.974.082-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0lG185644

Portaria n.º202204000538, de 07/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000839/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 dos Santos costa – cPf: 050.795.602-82
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0MG158272
Portaria n.º202204000540, de 07/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000843/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: daniel de Sousa lima – cPf: 182.010.242-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69r0fG354931
Portaria n.º202204000542, de 07/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001077/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: luciane de oliveira dos Santos – cPf: 762.927.542-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi 20/Pas/automovel/9BrB33BE8M2052831
Portaria n.º202204000544, de 07/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001079/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: Mario alberto Saldanha coutinho – cPf: 082.135.342-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019c2206010
Portaria n.º202204000546, de 07/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000828/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 raimundo alves da Silva – cPf: 128.185.343-72
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/oNiX 1.4aT lTZ/Pas/automovel/9BGKT48V0HG210842
Portaria n.º202204000548, de 07/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000840/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: adelson rodrigues Magalhães – cPf: 730.915.292-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0MG200093
Portaria n.º202204000550, de 07/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000836/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: Jocel Siares da rocha – cPf: 918.782.762-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd adVENTUrE/Pas/automovel/9Bd37417dJ5102085
Portaria n.º202204000552, de 07/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000844/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: Júlio iglesias Silva Gonçalves – cPf: 937.547.952-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3396636

Protocolo: 768035
Portaria nº  155 de 07 de março de 2022
o Secretário de Estado da fazenda, no uso de suas atribuições, conside-
rando o disposto  no artigo 162 da constituição federal, artigos 1º e 2º 
da lei complementar nº 63, de 11/01/90 e artigo 225 da constituição 
Estadual, resolve:
art. 1º informar o valor  da  Quota  Parte do iPVa aos  Municípios,  refe-
rente  ao período de  01 a 28 de fevereiro de 2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda
QUota Parte do iPVa– Período de 01 a 28.02.2022 

MUNicÍPio   coNta MUNicÍPio  (1) FUNdeB  (2) totaL  (1+2)
aBaETETUBa 170.050-2   139.418,31 34.854,57 174.272,88

aBEl fiGUEirEdo 170.281-5   13.720,24 3.430,04 17.150,28
acará 170.098-7   21.872,12 5.468,05 27.340,17
afUá 170.039-1   - 0,00  -

aGUa aZUl do NorTE 170.282-3   32.187,22 8.046,83 40.234,05
alENQUEr 170.027-8   42.058,49 10.514,62 52.573,11
alMEriM 170.028-6   24.175,10 6.043,78 30.218,88
alTaMira 170.076-6   467.380,92 116.845,22 584.226,14
aNaJáS 170.040-5   1.446,72 361,68 1.808,40

aNaNiNdEUa 170.074-0   1.763.875,27 440.968,84 2.204.844,11
aNaPU 170.659-4   55.669,67 13.917,44 69.587,11

aUGUSTo corrÊa 170.085-5   19.598,25 4.899,58 24.497,83
aUrora do Pará 170.271-8   16.738,50 4.184,62 20.923,12

aVEiro 170.029-4   672,51 168,13 840,64
BaGrE 170.041-3   81,24 20,31 101,55
BaiÃo 170.051-0   19.167,13 4.791,77 23.958,90

BaNNacH 170.664-0   11.613,33 2.903,32 14.516,65
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BarcarENa 170.052-9   495.650,66 123.912,69 619.563,35
BElÉM 170.001-4   9.526.956,85 2.381.738,26 11.908.695,11

BElTErra 170.660-8   23.231,91 5.808,01 29.039,92
BENEVidES 170.075-8   176.680,84 44.170,21 220.851,05

BoM JESUS TocaNTiNS 170.025-1   25.194,57 6.298,63 31.493,20
BoNiTo 170.094-4   29.341,17 7.335,30 36.676,47

BraGaNca 170.086-3   206.030,31 51.507,58 257.537,89
BraSil NoVo 170.283-1   43.122,47 10.780,60 53.903,07

BrEJo GraN.araGUaia 170.024-3   7.516,30 1.879,09 9.395,39
BrEU BraNco 170.284-0   48.650,85 12.162,72 60.813,57

BrEVES 170.042-1   35.296,46 8.824,10 44.120,56
BUJarU 170.096-0   12.585,12 3.146,29 15.731,41

cacHoEira do arari 170.103-7   2.349,92 480,09 2.830,01
cacHoEira do Piriá 170.681-0   8.914,45 2.336,00 11.250,45

caMETá 170.053-7   63.006,22 15.751,56 78.757,78
caNaÃ doS caraJáS 170.671-3   311.643,67 77.910,93 389.554,60

caPaNEMa 170.084-7   224.642,23 56.160,57 280.802,80
caPiTÃo PoÇo 170.069-3   65.964,53 16.491,13 82.455,66

caSTaNHal 170.003-0   677.870,03 169.467,52 847.337,55
cHaVES 170.043-0   1.949,72 487,43 2.437,15
colarES 170.004-9   8.305,29 2.076,34 10.381,63

coNc. araGUaia 170.058-8   91.681,36 22.920,34 114.601,70
coNcordia do Pará 170.097-9   37.992,58 9.498,14 47.490,72
cUMarU do NorTE 170.285-8   21.251,68 5.312,93 26.564,61

cUrioNÓPoliS 170.017-0   58.899,96 14.724,98 73.624,94
cUrraliNHo 170.044-8   466,20 116,56 582,76

cUrUá 170.678-0   2.161,48 540,39 2.701,87
cUrUÇá 170.005-7   17.014,03 4.253,52 21.267,55

doM EliZEU 170.083-9   102.223,04 25.555,75 127.778,79
Eldorado do caraJáS 170.286-6   69.758,48 17.439,62 87.198,10

faro 170.031-6   324,22 81,06 405,28
florESTa do araGUaia 170.677-2   31.189,23 7.797,33 38.986,56

GarrafÃo do NorTE 170.072-3   15.243,83 3.810,97 19.054,80
GoiaNÉSia do Pará 170.287-4   45.499,22 11.374,80 56.874,02

GUrUPá 170.045-6   5.582,80 1.395,70 6.978,50
iGaraPÉ-aÇU 170.006-5   65.199,82 16.299,95 81.499,77
iGaraPÉ-Miri 170.054-5   26.722,43 6.680,62 33.403,05

iNHaNGaPi 170.007-3   8.512,70 2.128,19 10.640,89
iPiXUNa do Pará 170.276-9   51.319,09 12.829,77 64.148,86

iriTUia 170.070-7   15.788,91 3.947,24 19.736,15
iTaiTUBa 170.032-4   577.717,87 144.429,47 722.147,34

iTUPiraNGa 170.020-0   216.741,88 54.185,48 270.927,36
JacarEacaNGa 170.288-2   14.038,10 3.509,52 17.547,62

JacUNdá 170.021-9   90.871,35 22.717,84 113.589,19
JUrUTi 170.033-2   10.965,15 2.741,29 13.706,44

liMoEiro aJUrU 170.055-3   3.210,42 802,61 4.013,03
MÃE do rio 170.071-5   58.929,75 14.732,44 73.662,19

MaGalHÃES BaraTa 170.008-1   2.978,02 744,51 3.722,53
MaraBá 170.022-7   1.470.471,47 367.617,90 1.838.089,37

MaracaNÃ 170.009-0   11.880,91 2.970,23 14.851,14
MaraPaNiM 170.010-3   17.930,93 4.482,74 22.413,67
MariTUBa 170.675-6   247.070,01 61.767,50 308.837,51

MEdicilÂNdia 170.077-4   50.378,02 12.594,51 62.972,53
MElGaÇo 170.046-4   1.790,63 447,66 2.238,29
MocaJUBa 170.056-1   21.633,92 5.408,48 27.042,40

MoJU 170.057-0   72.848,07 18.212,04 91.060,11
MoJUÍ doS caMPoS 182.726-0   32.355,87 8.088,98 40.444,85

MoNTE alEGrE 170.034-0   72.235,63 18.058,92 90.294,55
MUaNá 170.105-3   1.038,35 259,59 1.297,94

NoVa ESPEraNÇa Piriá 170.279-3   12.622,70 3.155,69 15.778,39
NoVa iPiXUNa 170.666-7   24.200,81 6.050,21 30.251,02

NoVa TiMBoTEUa 170.087-1   12.424,61 3.106,17 15.530,78
NoVo ProGrESSo 170.289-0   168.917,67 42.229,44 211.147,11

NoVo rEParTiMENTo 170.290-4   117.056,97 29.264,25 146.321,22
ÓBidoS 170.035-9   43.061,61 10.765,40 53.827,01

oEiraS do Pará 170.047-2   1.361,39 340,35 1.701,74
oriXiMiNá 170.036-7   75.207,05 18.801,78 94.008,83

oUrEM 170.093-6   15.289,26 3.822,32 19.111,58
oUrilÂNdia NorTE 170.065-0   76.376,30 19.094,08 95.470,38

PacaJáS 170.018-9   68.094,99 17.023,74 85.118,73
PalESTiNa do Pará 170.291-2   12.933,19 3.233,31 16.166,50

ParaGoMiNaS 170.068-5   421.184,03 105.296,02 526.480,05
ParaUaPEBaS 170.019-7   1.981.774,32 495.443,58 2.477.217,90
PaU d’arco 170.296-3   10.634,12 2.658,54 13.292,66
PEiXE-Boi 170.088-0   15.581,76 3.895,44 19.477,20
PiÇarra 170.670-5   8.073,80 2.018,45 10.092,25
PlacaS 170.661-6   17.130,89 4.282,74 21.413,63

PoNTa dE PEdraS 170.104-5   5.271,99 1.318,01 6.590,00
PorTEl 170.048-0   3.234,33 808,59 4.042,92

PorTo dE MoZ 170.079-0   2.995,50 748,89 3.744,39
PraiNHa 170.037-5   4.344,70 1.086,18 5.430,88

PriMaVEra 170.089-8   18.944,59 4.736,15 23.680,74
QUaTiPUrU 170.680-2   8.713,18 2.178,31 10.891,49
rEdENÇÃo 170.059-6   534.872,71 133.718,19 668.590,90
rio Maria 170.060-0   66.621,99 16.655,51 83.277,50

roNdoN Pará 170.081-2   129.114,59 32.278,65 161.393,24
rUrÓPoliS 170.030-8   70.074,18 17.518,56 87.592,74

SaliNÓPoliS 170.091-0   60.366,46 15.091,62 75.458,08
SalVaTErra 170.102-9   12.238,04 3.059,52 15.297,56

STa BarBara do Pará 170.278-5   19.097,48 4.774,39 23.871,87
SaNTa crUZ arari 170.100-2   1.636,48 409,12 2.045,60
SaNTa iZaBEl Pará 170.011-1   131.763,02 32.940,75 164.703,77

SaNTa lUZia do Pará 170.292-0   44.331,36 11.082,84 55.414,20
STa Maria BarrEiraS 170.062-6   39.037,29 9.759,34 48.796,63

SaNTa Maria Pará 170.012-0   57.004,43 14.251,12 71.255,55
SaNTaNa araGUaia 170.061-8   65.813,42 16.453,38 82.266,80

SaNTarÉM 170.038-3   1.120.500,61 280.125,16 1.400.625,77
SaNTarÉM NoVo 170.092-8   4.467,14 1.116,79 5.583,93

SaNTo aNTÔNio TaUá 170.013-8   23.627,55 5.906,90 29.534,45
SÃo caETaNo odiVElaS 170.014-6   6.763,19 1.690,80 8.453,99

SÃo doMiNGoS araGUaia 170.297-1   53.392,47 13.348,12 66.740,59
SÃo doMiNGoS caPiM 170.073-1   10.450,43 2.612,61 13.063,04

SÃo fÉliX XiNGU 170.063-4   111.798,84 27.949,74 139.748,58
SÃo fraNciSco Pará 170.015-4   17.761,54 4.440,42 22.201,96

SÃo GEraldo araGUaia 170.067-7   33.171,78 8.292,98 41.464,76
SÃo JoÃo da PoNTa 170.679-9   2.764,71 691,18 3.455,89
Sao Joao PiraBaS 170.090-1   12.191,03 3.047,75 15.238,78

SÃo JoÃo araGUaia 170.023-5   13.470,16 3.367,55 16.837,71
SÃo MiGUEl GUaMá 170.002-2   78.694,36 19.673,60 98.367,96

SÃo SEBaSTiÃo B ViSTa 170.049-9   355,20 88,80 444,00
SaPUcaia 170.672-1   10.556,20 2.639,06 13.195,26

SENad. JoSÉ PorfÍrio 170.080-4   14.981,57 3.745,38 18.726,95
SoUrE 170.600-4   14.716,39 3.679,11 18.395,50

TailÂNdia 170.099-5   147.214,37 36.803,59 184.017,96
TErra alTa 170.277-7   5.612,36 1.403,08 7.015,44

TErra SaNTa 170.293-9   4.521,41 1.130,36 5.651,77
ToME-aÇU 170.095-2   137.494,58 34.373,64 171.868,22

TracUaTEUa 170.685-3   23.845,21 5.961,28 29.806,49
TrairÃo 170.294-7   31.736,57 7.934,15 39.670,72
TUcUMÃ 170.064-2   182.908,85 45.727,22 228.636,07
TUcUrUÍ 170.026-0   244.649,25 61.162,32 305.811,57

UliaNÓPoliS 170.280-7   50.129,79 12.532,44 62.662,23
UrUará 170.078-2   127.690,78 31.922,73 159.613,51
ViGia 170.016-2   32.435,34 8.108,85 40.544,19
ViSEU 170.082-0   12.887,57 3.221,91 16.109,48

ViTÓria do XiNGU 170.295-5   22.699,12 5.674,81 28.373,93
XiNGUara 170.066-9   195.895,92 48.973,99 244.869,91

ToTal  25.373.281,50 6.343.320,37 31.716.601,87

Protocolo: 768057
Portaria nº 156 de 07 de março de 2022
o Secretário de Estado da fazenda, no uso de suas atribuições, conside-
rando o disposto  no artigo 162 da constituição federal, artigos 1º e 3º 
da lei complementar nº 63, de 11/01/90 e artigo 225 da constituição 
Estadual, resolve:
art. 1º informar o valor da  Quota Parte do  icMS  aos  Municípios,  refe-
rente  ao  período de  01 a 28 de fevereiro de 2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda
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QUota Parte do icMs – PerÍodo de 01 a 28.02.2022

MUNicÍPio   coNta MUNicÍPios (1) FUNdeB  (2) totaL  (1+2)
aBaETETUBa 170.050-2 1.305.210,81 326.302,70 1.631.513,51

aBEl fiGUEirEdo 170.281-5 339.817,28 84.954,32 424.771,60
acará 170.098-7 766.941,57 191.735,39 958.676,96
afUá 170.039-1 608.813,12 152.203,28 761.016,40

aGUa aZUl do NorTE 170.282-3 1.021.706,66 255.426,66 1.277.133,32
alENQUEr 170.027-8 831.992,24 207.998,06 1.039.990,30
alMEriM 170.028-6 2.611.668,86 652.917,22 3.264.586,08
alTaMira 170.076-6 4.467.237,30 1.116.809,33 5.584.046,62
aNaJáS 170.040-5 554.007,34 138.501,83 692.509,17

aNaNiNdEUa 170.074-0 8.471.357,99 2.117.839,50 10.589.197,48
aNaPU 170.659-4 796.258,24 199.064,56 995.322,80

aUGUSTo corrÊa 170.085-5 414.791,48 103.697,87 518.489,35
aUrora do Pará 170.271-8 418.553,05 104.638,26 523.191,31

aVEiro 170.029-4 628.608,70 157.152,17 785.760,87
BaGrE 170.041-3 438.776,50 109.694,13 548.470,63
BaiÃo 170.051-0 495.839,76 123.959,94 619.799,70

BaNNacH 170.664-0 472.570,24 118.142,56 590.712,80
BarcarENa 170.052-9 10.342.606,52 2.585.651,63 12.928.258,15

BElÉM 170.001-4 32.976.104,77 8.244.026,19 41.220.130,96
BElTErra 170.660-8 752.263,41 188.065,85 940.329,26

BENEVidES 170.075-8 2.688.635,70 672.158,93 3.360.794,62
BoM JESUS TocaNTiNS 170.025-1 520.015,94 130.003,98 650.019,92

BoNiTo 170.094-4 612.115,44 153.028,86 765.144,30
BraGaNca 170.086-3 973.999,38 243.499,85 1.217.499,23

BraSil NoVo 170.283-1 634.107,83 158.526,96 792.634,78
BrEJo G. do araGUaia 170.024-3 414.549,73 103.637,43 518.187,16

BrEU BraNco 170.284-0 955.758,80 238.939,70 1.194.698,50
BrEVES 170.042-1 916.922,51 229.230,63 1.146.153,14
BUJarU 170.096-0 372.794,91 93.198,73 465.993,64

cacHoEira do arari 170.103-7 491.950,36 122.987,59 614.937,95
cacHoEira do Piriá 170.681-0 413.932,76 103.483,19 517.415,95

caMETá 170.053-7 846.626,01 211.656,50 1.058.282,51
caNaÃ doS caraJáS 170.671-3 28.581.106,90 7.145.276,73 35.726.383,62

caPaNEMa 170.084-7 1.149.020,85 287.255,21 1.436.276,06
caPiTÃo PoÇo 170.069-3 651.643,26 162.910,82 814.554,08

caSTaNHal 170.003-0 5.919.484,78 1.479.871,20 7.399.355,98
cHaVES 170.043-0 554.906,30 138.726,58 693.632,88
colarES 170.004-9 303.971,43 75.992,86 379.964,29

coNc. araGUaia 170.058-8 775.773,50 193.943,37 969.716,87
coNcordia do Pará 170.097-9 548.341,91 137.085,48 685.427,39
cUMarU do NorTE 170.285-8 997.069,46 249.267,36 1.246.336,82

cUrioNÓPoliS 170.017-0 1.391.873,62 347.968,41 1.739.842,03
cUrraliNHo 170.044-8 504.119,82 126.029,96 630.149,78

cUrUá 170.678-0 356.139,50 89.034,88 445.174,38
cUrUÇá 170.005-7 418.296,50 104.574,12 522.870,62

doM EliZEU 170.083-9 1.197.608,74 299.402,19 1.497.010,93
Eldorado caraJáS 170.286-6 848.276,87 212.069,22 1.060.346,09

faro 170.031-6 584.713,00 146.178,25 730.891,24
florESTa araGUaia 170.677-2 796.854,49 199.213,62 996.068,11
GarrafÃo do NorTE 170.072-3 393.618,46 98.404,62 492.023,08
GoiaNÉSia do Pará 170.287-4 672.006,98 168.001,74 840.008,72

GUrUPá 170.045-6 592.689,46 148.172,36 740.861,82
iGaraPÉ-aÇU 170.006-5 464.436,06 116.109,01 580.545,07
iGaraPÉ-Miri 170.054-5 631.704,47 157.926,12 789.630,59

iNHaNGaPi 170.007-3 366.519,62 91.629,90 458.149,52
iPiXUNa do Pará 170.276-9 855.801,78 213.950,45 1.069.752,23

iriTUia 170.070-7 403.934,37 100.983,59 504.917,96
iTaiTUBa 170.032-4 5.491.258,24 1.372.814,56 6.864.072,81

iTUPiraNGa 170.020-0 891.167,08 222.791,77 1.113.958,85
JacarEacaNGa 170.288-2 3.731.194,32 932.798,58 4.663.992,90

JacUNdá 170.021-9 680.190,57 170.047,64 850.238,22
JUrUTi 170.033-2 2.098.344,27 524.586,07 2.622.930,34

liMoEiro aJUrU 170.055-3 411.945,75 102.986,44 514.932,18
MÃE do rio 170.071-5 460.695,50 115.173,88 575.869,38

MaGalHÃES BaraTa 170.008-1 316.710,81 79.177,70 395.888,51
MaraBá 170.022-7 18.135.810,66 4.533.952,67 22.669.763,33

MaracaNÃ 170.009-0 374.568,58 93.642,14 468.210,72
MaraPaNiM 170.010-3 370.272,31 92.568,08 462.840,38

MariTUBa 170.675-6 3.100.858,71 775.214,68 3.876.073,39
MEdicilÂNdia 170.077-4 946.786,02 236.696,50 1.183.482,52

MElGaÇo 170.046-4 498.813,03 124.703,26 623.516,29
MocaJUBa 170.056-1 425.404,18 106.351,04 531.755,22

MoJU 170.057-0 2.169.692,72 542.423,18 2.712.115,90
MoJUÍ doS caMPoS 182.726-0 454.033,46 113.508,36 567.541,82

MoNTE alEGrE 170.034-0 856.813,79 214.203,45 1.071.017,23
MUaNá 170.105-3 519.506,09 129.876,52 649.382,61

NV ESPEraNÇa Piriá 170.279-3 449.932,19 112.483,05 562.415,24
NoVa iPiXUNa 170.666-7 429.250,97 107.312,74 536.563,71

NoVa TiMBoTEUa 170.087-1 329.731,60 82.432,90 412.164,50
NoVo ProGrESSo 170.289-0 2.473.061,98 618.265,50 3.091.327,48

NoVo rEParTiMENTo 170.290-4 1.371.605,78 342.901,45 1.714.507,23
ÓBidoS 170.035-9 972.815,46 243.203,87 1.216.019,32

oEiraS do Pará 170.047-2 452.695,37 113.173,84 565.869,21
oriXiMiNá 170.036-7 4.456.389,36 1.114.097,34 5.570.486,70

oUrEM 170.093-6 361.090,32 90.272,58 451.362,90
oUrilÂNdia NorTE 170.065-0 1.718.537,26 429.634,31 2.148.171,57

PacaJáS 170.018-9 976.898,09 244.224,52 1.221.122,61
PalESTiNa do Pará 170.291-2 394.648,51 98.662,13 493.310,64

ParaGoMiNaS 170.068-5 5.111.713,70 1.277.928,43 6.389.642,13
ParaUaPEBaS 170.019-7 43.962.919,60 10.990.729,90 54.953.649,50
PaU d’arco 170.296-3 403.928,15 100.982,04 504.910,19
PEiXE-Boi 170.088-0 296.421,37 74.105,34 370.526,71
PiÇarra 170.670-5 760.109,08 190.027,27 950.136,35
PlacaS 170.661-6 551.203,62 137.800,91 689.004,53

PoNTa dE PEdraS 170.104-5 494.016,09 123.504,02 617.520,11
PorTEl 170.048-0 969.383,83 242.345,96 1.211.729,79

PorTo dE MoZ 170.079-0 694.318,64 173.579,66 867.898,31
PraiNHa 170.037-5 645.278,31 161.319,58 806.597,89

PriMaVEra 170.089-8 812.066,17 203.016,54 1.015.082,71
QUaTiPUrU 170.680-2 307.132,60 76.783,15 383.915,75
rEdENÇÃo 170.059-6 2.226.470,43 556.617,61 2.783.088,04
rio Maria 170.060-0 1.059.017,84 264.754,46 1.323.772,30

roNdoN Pará 170.081-2 997.504,15 249.376,04 1.246.880,18
rUrÓPoliS 170.030-8 682.467,58 170.616,89 853.084,47

SaliNÓPoliS 170.091-0 562.881,58 140.720,40 703.601,98
SalVaTErra 170.102-9 449.938,11 112.484,53 562.422,63

STa BarBara do Pará 170.278-5 521.040,66 130.260,17 651.300,83
SaNTa crUZ arari 170.100-2 405.988,55 101.497,14 507.485,69
SaNTa iZaBEl Pará 170.011-1 1.657.079,19 414.269,80 2.071.348,99

SaNTa lUZia do Pará 170.292-0 406.758,50 101.689,63 508.448,13
STa Maria BarrEiraS 170.062-6 1.445.820,68 361.455,17 1.807.275,85

SaNTa Maria Pará 170.012-0 461.511,91 115.377,98 576.889,89
SaNTaNa araGUaia 170.061-8 1.851.750,05 462.937,51 2.314.687,57

SaNTarÉM 170.038-3 5.655.407,21 1.413.851,80 7.069.259,01
SaNTarÉM NoVo 170.092-8 298.736,84 74.684,21 373.421,05

SaNTo aNTÔNio TaUá 170.013-8 528.535,09 132.133,77 660.668,86
S. caETaNo odiVElaS 170.014-6 358.664,18 89.666,04 448.330,22
S. doM.do araGUaia 170.297-1 593.301,69 148.325,42 741.627,11
SÃo doMiNGoS caPiM 170.073-1 416.201,48 104.050,37 520.251,85

SÃo fÉliX XiNGU 170.063-4 3.140.337,41 785.084,35 3.925.421,76
SÃo fraNciSco Pará 170.015-4 347.207,85 86.801,96 434.009,81
S. GEraldo araGUaia 170.067-7 1.093.422,04 273.355,51 1.366.777,54
SÃo JoÃo da PoNTa 170.679-9 294.847,74 73.711,93 368.559,67
Sao Joao PiraBaS 170.090-1 353.410,06 88.352,51 441.762,57

SÃo JoÃo araGUaia 170.023-5 394.771,91 98.692,98 493.464,88
SÃo MiGUEl GUaMá 170.002-2 594.150,35 148.537,59 742.687,94

S. SEBaSTiÃo B ViSTa 170.049-9 508.219,91 127.054,98 635.274,88
SaPUcaia 170.672-1 435.742,87 108.935,72 544.678,58

SENad. JoSÉ PorfÍrio 170.080-4 613.319,19 153.329,80 766.648,99
SoUrE 170.600-4 503.832,79 125.958,20 629.790,99

TailÂNdia 170.099-5 1.905.863,12 476.465,78 2.382.328,90
TErra alTa 170.277-7 305.498,90 76.374,73 381.873,63

TErra SaNTa 170.293-9 769.992,37 192.498,09 962.490,46
ToME-aÇU 170.095-2 1.120.728,02 280.182,00 1.400.910,02

TracUaTEUa 170.685-3 381.569,14 95.392,28 476.961,42

TrairÃo 170.294-7 622.291,38 155.572,85 777.864,23

TUcUMÃ 170.064-2 1.177.424,65 294.356,16 1.471.780,81
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TUcUrUÍ 170.026-0 8.339.106,29 2.084.776,57 10.423.882,87
UliaNÓPoliS 170.280-7 934.059,66 233.514,92 1.167.574,58

UrUará 170.078-2 1.022.093,41 255.523,35 1.277.616,76
ViGia 170.016-2 568.180,39 142.045,10 710.225,48
ViSEU 170.082-0 554.711,01 138.677,75 693.388,76

ViTÓria do XiNGU 170.295-5 7.362.610,64 1.840.652,66 9.203.263,30
XiNGUara 170.066-9 2.138.658,91 534.664,73 2.673.323,63

ToTal  295.906.787,14 73.976.696,81 369.883.483,95

Protocolo: 768060
Portaria nº  157 de 07 de  março de 2022
o Secretário de Estado da fazenda, no uso de suas atribuições, conside-
rando o disposto  no artigo 162 da constituição federal, artigos 1º e 7º 
da lei  complementar  nº  63,  de 11/01/90 e artigo 225 da constituição 
Estadual, resolve:
art. 1º informar o valor  da  Quota Parte do  iPi aos  Municípios,  referente  
ao período  de  01 a 28 de fevereiro de 2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

QUota Parte do iPi – PerÍodo de 01 a 28.02.2022

MUNicÍPio   coNta MUNicÍPios (1) FUNdeB  (2) totaL  (1+2)
aBaETETUBa 170.050-2 51.863,19 518,63 51.344,56

aBEl fiGUEirEdo 170.281-5 13.502,81 135,03 13.367,78
acará 170.098-7 30.474,80 304,75 30.170,05
afUá 170.039-1 24.191,49 241,91 23.949,57

aGUa aZUl NorTE 170.282-3 40.598,01 405,98 40.192,03
alENQUEr 170.027-8 33.059,62 330,60 32.729,02
alMEriM 170.028-6 103.775,93 1.037,76 102.738,17
alTaMira 170.076-6 177.507,85 1.775,08 175.732,77
aNaJáS 170.040-5 22.013,75 220,14 21.793,61

aNaNiNdEUa 170.074-0 336.613,54 3.366,14 333.247,40
aNaPU 170.659-4 31.639,71 316,40 31.323,31

aUGUSTo corrÊa 170.085-5 16.481,94 164,82 16.317,12
aUrora do Pará 170.271-8 16.631,41 166,31 16.465,10

aVEiro 170.029-4 24.978,07 249,78 24.728,29
BaGrE 170.041-3 17.435,00 174,35 17.260,65
BaiÃo 170.051-0 19.702,43 197,02 19.505,41

BaNNacH 170.664-0 18.777,81 187,78 18.590,03
BarcarENa 170.052-9 410.968,51 4.109,68 406.858,82

BElÉM 170.001-4 1.310.321,58 13.103,22 1.297.218,37
BElTErra 170.660-8 29.891,55 298,92 29.592,64

BENEVidES 170.075-8 106.834,25 1.068,34 105.765,91
BoM JESUS TocaNTiNS 170.025-1 20.663,09 206,63 20.456,46

BoNiTo 170.094-4 24.322,71 243,23 24.079,48
BraGaNca 170.086-3 38.702,34 387,02 38.315,32

BraSil NoVo 170.283-1 25.196,58 251,97 24.944,62
BrEJo G. do araGUaia 170.024-3 16.472,34 164,72 16.307,61

BrEU BraNco 170.284-0 37.977,54 379,78 37.597,77
BrEVES 170.042-1 36.434,36 364,34 36.070,02
BUJarU 170.096-0 14.813,19 148,13 14.665,06

cacHoEira do arari 170.103-7 19.547,89 195,48 19.352,41
cacHoEira do Piriá 170.681-0 16.447,82 164,48 16.283,34

caMETá 170.053-7 33.641,10 336,41 33.304,69
caNaÃ doS caraJáS 170.671-3 1.135.684,20 11.356,84 1.124.327,36

caPaNEMa 170.084-7 45.656,90 456,57 45.200,33
caPiTÃo PoÇo 170.069-3 25.893,36 258,93 25.634,43

caSTaNHal 170.003-0 235.213,61 2.352,14 232.861,47
cHaVES 170.043-0 22.049,47 220,49 21.828,98
colarES 170.004-9 12.078,45 120,78 11.957,67

coNc. araGUaia 170.058-8 30.825,74 308,26 30.517,48
coNcordia do Pará 170.097-9 21.788,63 217,89 21.570,75
cUMarU do NorTE 170.285-8 39.619,04 396,19 39.222,85

cUrioNÓPoliS 170.017-0 55.306,78 553,07 54.753,71
cUrraliNHo 170.044-8 20.031,45 200,31 19.831,13

cUrUá 170.678-0 14.151,38 141,51 14.009,86
cUrUÇá 170.005-7 16.621,22 166,21 16.455,00

doM EliZEU 170.083-9 47.587,57 475,88 47.111,69
Eldorado do caraJáS 170.286-6 33.706,69 337,07 33.369,63

faro 170.031-6 23.233,86 232,34 23.001,52
florESTa do araGUaia 170.677-2 31.663,40 316,63 31.346,77

GarrafÃo do NorTE 170.072-3 15.640,62 156,41 15.484,22
GoiaNÉSia do Pará 170.287-4 26.702,52 267,03 26.435,50

GUrUPá 170.045-6 23.550,80 235,51 23.315,30
iGaraPÉ-aÇU 170.006-5 18.454,59 184,55 18.270,05
iGaraPÉ-Miri 170.054-5 25.101,08 251,01 24.850,07

iNHaNGaPi 170.007-3 14.563,84 145,64 14.418,20
iPiXUNa do Pará 170.276-9 34.005,70 340,06 33.665,64

iriTUia 170.070-7 16.050,53 160,51 15.890,02
iTaiTUBa 170.032-4 218.197,82 2.181,98 216.015,84

iTUPiraNGa 170.020-0 35.410,96 354,11 35.056,85
JacarEacaNGa 170.288-2 148.260,82 1.482,61 146.778,22

JacUNdá 170.021-9 27.027,70 270,28 26.757,43
JUrUTi 170.033-2 83.378,73 833,79 82.544,94

liMoEiro aJUrU 170.055-3 16.368,86 163,69 16.205,18
MÃE do rio 170.071-5 18.305,96 183,06 18.122,90

MaGalHÃES BaraTa 170.008-1 12.584,66 125,85 12.458,81
MaraBá 170.022-7 720.635,27 7.206,35 713.428,92

MaracaNÃ 170.009-0 14.883,66 148,84 14.734,83
MaraPaNiM 170.010-3 14.712,95 147,13 14.565,82
MariTUBa 170.675-6 123.214,13 1.232,14 121.981,99

MEdicilÂNdia 170.077-4 37.621,00 376,21 37.244,79
MElGaÇo 170.046-4 19.820,58 198,21 19.622,37
MocaJUBa 170.056-1 16.903,64 169,04 16.734,61

MoJU 170.057-0 86.213,80 862,14 85.351,66
MoJUÍ doS caMPoS 182.726-0 18.041,24 180,41 17.860,83

MoNTE alEGrE 170.034-0 34.045,91 340,46 33.705,45
MUaNá 170.105-3 20.642,83 206,43 20.436,40

NoVa ESPEraNÇa Piriá 170.279-3 17.878,27 178,78 17.699,49
NoVa iPiXUNa 170.666-7 17.056,50 170,56 16.885,93

NoVa TiMBoTEUa 170.087-1 13.102,05 131,02 12.971,03
NoVo ProGrESSo 170.289-0 98.268,32 982,68 97.285,64

NoVo rEParTiMENTo 170.290-4 54.501,42 545,01 53.956,41
ÓBidoS 170.035-9 38.655,30 386,55 38.268,74

oEiraS do Pará 170.047-2 17.988,07 179,88 17.808,19
oriXiMiNá 170.036-7 177.076,80 1.770,77 175.306,03

oUrEM 170.093-6 14.348,10 143,48 14.204,62
oUrilÂNdia NorTE 170.065-0 68.286,91 682,87 67.604,05

PacaJáS 170.018-9 38.817,52 388,18 38.429,35
PalESTiNa do Pará 170.291-2 15.681,55 156,82 15.524,74

ParaGoMiNaS 170.068-5 203.116,43 2.031,16 201.085,27
ParaUaPEBaS 170.019-7 1.746.888,02 17.468,88 1.729.419,14
PaU d’arco 170.296-3 16.050,28 160,50 15.889,78
PEiXE-Boi 170.088-0 11.778,45 117,78 11.660,66
PiÇarra 170.670-5 30.203,30 302,03 29.901,27
PlacaS 170.661-6 21.902,34 219,02 21.683,32

PoNTa dE PEdraS 170.104-5 19.629,97 196,30 19.433,67
PorTEl 170.048-0 38.518,94 385,19 38.133,75

PorTo dE MoZ 170.079-0 27.589,09 275,89 27.313,20
PraiNHa 170.037-5 25.640,45 256,40 25.384,04

PriMaVEra 170.089-8 32.267,84 322,68 31.945,17
QUaTiPUrU 170.680-2 12.204,06 122,04 12.082,02
rEdENÇÃo 170.059-6 88.469,89 884,70 87.585,19
rio Maria 170.060-0 42.080,59 420,81 41.659,78

roNdoN Pará 170.081-2 39.636,31 396,36 39.239,95
rUrÓPoliS 170.030-8 27.118,18 271,18 26.847,00

SaliNÓPoliS 170.091-0 22.366,37 223,66 22.142,71
SalVaTErra 170.102-9 17.878,51 178,79 17.699,72

STa BarBara do Pará 170.278-5 20.703,80 207,04 20.496,77
SaNTa crUZ arari 170.100-2 16.132,15 161,32 15.970,83
SaNTa iZaBEl Pará 170.011-1 65.844,85 658,45 65.186,40

SaNTa lUZia do Pará 170.292-0 16.162,75 161,63 16.001,12
STa Maria BarrEiraS 170.062-6 57.450,39 574,50 56.875,89

SaNTa Maria Pará 170.012-0 18.338,40 183,38 18.155,02
SaNTaNa araGUaia 170.061-8 73.580,19 735,80 72.844,39

SaNTarÉM 170.038-3 224.720,36 2.247,20 222.473,16
SaNTarÉM NoVo 170.092-8 11.870,45 118,70 11.751,75

SaNTo aNTÔNio TaUá 170.013-8 21.001,60 210,02 20.791,58

SÃo caETaNo odiVElaS 170.014-6 14.251,70 142,52 14.109,18

SÃo doM.do araGUaia 170.297-1 23.575,13 235,75 23.339,38

SÃo doMiNGoS caPiM 170.073-1 16.537,97 165,38 16.372,59
SÃo fÉliX XiNGU 170.063-4 124.782,84 1.247,83 123.535,01
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SÃo fraNciSco Pará 170.015-4 13.796,47 137,96 13.658,51
SÃo GEraldo araGUaia 170.067-7 43.447,66 434,48 43.013,18

SÃo JoÃo da PoNTa 170.679-9 11.715,92 117,16 11.598,76
Sao Joao PiraBaS 170.090-1 14.042,92 140,43 13.902,49

SÃo JoÃo araGUaia 170.023-5 15.686,45 156,86 15.529,59
SÃo MiGUEl GUaMá 170.002-2 23.608,85 236,09 23.372,76

SÃo SEBaSTiÃo B ViSTa 170.049-9 20.194,37 201,94 19.992,42
SaPUcaia 170.672-1 17.314,45 173,14 17.141,31

SENad. JoSÉ PorfÍrio 170.080-4 24.370,54 243,71 24.126,83
SoUrE 170.600-4 20.020,04 200,20 19.819,84

TailÂNdia 170.099-5 75.730,40 757,30 74.973,10
TErra alTa 170.277-7 12.139,15 121,39 12.017,76

TErra SaNTa 170.293-9 30.596,02 305,96 30.290,06
ToME-aÇU 170.095-2 44.532,67 445,33 44.087,35

TracUaTEUa 170.685-3 15.161,84 151,62 15.010,22
TrairÃo 170.294-7 24.727,05 247,27 24.479,78
TUcUMÃ 170.064-2 46.785,54 467,86 46.317,69
TUcUrUÍ 170.026-0 331.358,45 3.313,58 328.044,87

UliaNÓPoliS 170.280-7 37.115,32 371,15 36.744,16
UrUará 170.078-2 40.613,38 406,13 40.207,25
ViGia 170.016-2 22.576,92 225,77 22.351,16
ViSEU 170.082-0 22.041,71 220,42 21.821,29

ViTÓria do XiNGU 170.295-5 292.556,92 2.925,57 289.631,35
XiNGUara 170.066-9 84.980,65 849,81 84.130,85

ToTal  11.758.000,29 117.580,00 11.640.420,29

oBS *: BaSE coM dEdUÇÃo dE 20% SoBrE a rEcEiTa ToTal rEf. coN-
TriB.. ao fUNdEB

Protocolo: 768061

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

contrato Nº: 015/2022
objeto: contratação de empresa de engenharia especializada em insta-
lações elétricas de alta e baixa tensão para montagem eletromecânica  
de duas cabines de medições, subestações abrigadas com capacidades 
de 500kva e 800kva, dois geradores 500kva, automação dos sistemas 
de transferência, cabos alimentadores entre transformadores e chave de 
transferência, geradores e chave de transferência, chave de transferência 
ao QGBT na agência Senador lemos e no complexo Municipalidade com 
assessoramento, fornecimento de material, mão-de-obra, ferramental e 
todos os equipamentos à perfeita realização dos serviços incluindo ligação 
elétrica definitiva junto a concessionária de energia, conforme especifica-
ções, exigências e condições estabelecidas no edital e seus anexos.
Valor Total estimado de até: r$-2.898.000,00 (dois milhões, oitocentos e 
noventa e oito mil reais).
data de assinatura: 07.03.2022
Vigência: 07.03.2022 a 06.03.2023
fundamento legal: art. 51 caput da lei Nº 13.303/2016.
contratada: aMaZoNTEcHNoloGY iNSTalaÇÃo E MaNUTENÇÃo ElÉTri-
ca EirEli
Endereço: rua do fio, nº 198 – Bairro: Guanabara
cEP: 67010-550  ananindeua/Pa
diretor responsável: Paulo roberto arévalo Barros filho
ordenador responsável:  ruth Pimentel Mello – diretora Presidente

Protocolo: 768144

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo

contrato contratada
Valor Pago 
na Última 
Vigência

data de assi-
natura Vigência endereço

001/2021
a. Grelo cabral So-
ciedade individual 

de advocacia
r$86.936,14 23.02.2022 24.02.2022 a 

23.02.2023

Travessa Vileta, nº 2440  
Bairro: Marco cEP: 

66.093-345  Belém/Pa

011/2021
Evoluttiva Serviços 

de logística da 
informação ltda.

r$2.960,16 23.02.2022 24.02.2022 a 
23.02.2023

rua Moura azevedo, nº 
504 Sala 02  Bairro: São 
Geraldo cEP: 90230-150  

Porto alegre/rS

013/2021
cash do Brasil 

recuperação de 
crédito ltda.

r$8.348,02 23.02.2022 24.02.2022 a 
23.02.2023

rua Jonio, nº 47 1º andar  
Bairro: Jardim do Mar 
cEP: 09750-340  São 

Bernardo do campo/SP

014/2021
Sotopietra Socie-
dade individual de 

advocacia
r$785,94 23.02.2022 24.02.2022 a 

23.02.2023

rua cantagalo , nº 1391  
Bairro: Vila Gomes cardim 

cEP: 03319-001  São 
Paulo/SP

015/2021

comm cred 
correspondentes 
de instituições 

financeiras Eireli

r$10.952,15 23.02.2022 24.02.2022 a 
23.02.2023

rua Engenheiro Pegado, 
nº 945 Sala 1902 andar 
19  Bairro: Vila carrao  
cEP: 03430-003  São 

Paulo/SP

019/2021
Exponencial 
consultoria e 

assessoria ltda.
r$4.892,69 23.02.2022 24.02.2022 a 

23.02.2023

av. Euzebio de Queiroz, 
nº 101 Sala 11  Bairro: 

Parnamirim cEP: 61760-
000  Eusebio/cE

020/2021
ativa contact 

center e Serviços 
ltda.

r$4.712,00 23.02.2022 24.02.2022 a 
23.02.2023

rodovia Br 316, nº 
1762  Bairro: atalaia 

cEP: 67013-000  ananin-
deua/Pa

021/2021
B&Hames asses-
soria de cobrança 

ltda.
r$21.831,68 23.02.2022 24.02.2022 a 

23.02.2023

rua domingos andré 
Zanini, nº 277 Sala 1302  
Bairro: campinas cEP: 
67013-000  São José - 

Santa catarina/Sc

025/2021
Maxiserv Serviço de 
call center e Tele 
atendimento ltda.

r$1.915,06 04.03.2022 05.03.2022 a 
04.03.2023

rua Sete de Setembro, 
nº 765  Bairro: centro 

Histórico CEP: 90010-190  
Porto alegre/rS

objeto do aditivo:  Prorrogação de vigência
fundamento legal do aditivo: art. 71, da lei nº 13.303/2016

Valor Global Estimado do credenciamento que possui 44 credenciadas de até: r$4.800.000,00 (Quatro milhões e oito-
centos mil reais) – limite global máximo e uno para todas as empresas credenciadas.

diretor responsável: Geize Maria T. S. figueiredo
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 767891
coNtrato Nº: 020/2019
4º terMo aditiVo
objeto do contrato: Prestação de serviços de atualização, manutenção e 
suporte técnico remoto prestado para o software de solução analítica an-
tifraude SaS.
data de assinatura do aditivo: 25.02.2022
Vigência do aditivo: 26.02.2022 a 25.02.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de Vigência
fundamento legal do aditivo: art. 71 da lei Nº 13.303/2016
Valor Global de até: r$-5.174.324,28 (cinco milhões cento e setenta e 
quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos)
 contratada: TEcH SolUTioNS SolUÇÕES EM GESTÃo E TEcNoloGia da 
iNforMaÇÃo lTda.
Endereço: rua SrTV Sul, Quadra 701, Bloco o Sala 885 – Edifício Mul-
tiempresarial.
cEP:  70340-000  cidade: Brasília/df
diretor responsável: Geize Maria Teixeira da Silva de figueiredo
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 768315

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

inexigibilidade Nº 006/2022
data:03.03.2022
contrato Nº: 022/2022
objeto: Transferência de recursos, por parte do Patrocinador, a título de pa-
trocínio, destinados à realização do Projeto “auto do Boto – Çairé – 2022”.
Valor Total de até: r$-100.000,00 (cem mil reais)
data de assinatura: 03.03.2022
Vigência: 03.03.2022 a 02.06.2022
fundamento legal: art. 30, caput da lei nº 13.303/2016 c/c art. 9º, item 
3, § 1º, a e c do regulamento de licitações e contratos do Banpará
contratada: Maná Produções, comunicações e Eventos ltda.
Endereço: rua Emílio Mallet, nº 193  - Bairro: Tatuapé
cEP: 03220-000 São Paulo/SP
ordenador responsável:  ruth Pimentel Mello – diretora Presidente

Protocolo: 767934

oUtras MatÉrias
.

deMoNstratiVo de reMUNeraÇÃo de PessoaL
BiMestre JaNeiro e FeVereiro/2022

GoVerNo do estado do ParÁ Poder eXecUtiVo
BaNco do estado do ParÁ s/a

dEPTº. rEcUrSoS HUMaNoS
adMiNiSTraÇÃo: SociEdadE dE EcoNoMia MiSTa
UNid. orÇaMENTária: BaNco do ESTado do Pará
rEf.: JaNEiro/2022

QUadro carGo Qtd Venc/salário Vant/Gratif total
diretores     
  diretores   06 r$-  111.206,86 r$-  12.615,07 r$-  123.821,93

  conselheiros   09 r$-  58.114,53 r$-  0,00 r$-  58.114,53
 Sub-Total  15 r$-  169.321,39 r$-  12.615,07 r$-  181.936,46
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FUNcioNÁrios     
  aux.Manutenção   02 r$-  4.515,80 r$-  19.350,10 r$-  23.865,90
  aux.Ser.Gerais   05 r$-  12.912,55 r$-  22.300,51 r$-  35.213,06

  Escriturario   01 r$-  2.078,92 r$-  119,16 r$-  2.198,08
  Motorista   04 r$- 10.096,06 r$- 9.303,11 r$-  19.399,17

  Téc. Nív Sup. administração   13 r$-  68.072,39 r$- 85.743,66 r$-  153.816,05
  Téc. Nív Sup. advogado   34 r$-  158.533,79 r$-  470.363,70 r$-  628.897,49

  Téc. Nív Sup. assistente Social   03 r$-  15.414,99 r$- 6.364,89 r$-  21.779,88
  Téc. Nív. Sup. contador   43 r$-  199.760,31 r$-  237.361,84 r$-  437.122,15

  Téc. Nív. Sup. Economista   03 r$-  18.566,13 r$-  24.505,46 r$-  43.071,59
  Téc. Nív. Sup. Engenheiro 

agrônomo   05 r$-  25.607,09 r$- 9.435,73 r$- 35.042,82

  Téc. Nív. Sup. Engenheiro civil   13 r$-  79.242,73 r$- 77.130,47 r$-  156.373,20
  Téc. Nív. Sup. Engenheiro 

Eletricista   05 r$-  38.570,01 r$- 12.047,81 r$-  50.617,82

  Téc. Nív. Sup. Engenheiro 
Mecânico   01 r$-  11.207,40 r$- 4.289,76 r$-  15.497,16

  Téc. Nív. Sup. informática   124 r$-  542.003,14 r$- 628.841,63 r$-  1.170.844,77
  Téc. Nív. Sup. informática Suporte   39 r$-  181.965,46 r$-  204.133,02 r$-  386.098,48
  Téc. Nív. Sup. Médico do Trabalho   02 r$-  14.004,52 r$- 834,12 r$-  14.838,64

  Técnico Bancário- a01
  Técnico Bancário- a02
  Técnico Bancário- a06
  Técnico Bancário- B03
  Técnico Bancário- B04
  Técnico Bancário- B05

  07
  04
 01
  01
  01
  01

 0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00

  0,00
 0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00

  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00

  Téc. Bancário Nível Médio   2270 r$ 6.631.285,10 r$  10.009.886,14 r$  16.641.171,24
  Sub-Total 2582 r$ 8.013.836,39 r$  11.822.011,11 r$  19.835.847,50

     
ToTal 2597 r$ 8.183.157,18 r$  11.834.626,18 r$  20.017.783,96

     

reF.: FeVereiro/2022

QUadro carGo Qtd Venc/salário Vant/Gratif total

diretores     

  diretores   05 r$-  103.314,76 r$-  10.605.24 r$-  113.920,00

  conselheiros   09 r$-  58.114,53 r$- 0,00 r$-  58.114,63

  Sub-Total  14 r$-  161.429,29 r$-  10.605,24 r$-  172.034,53

FUNcioNÁrios     

  aux.Manutenção   02 r$-  6.773,70 r$-  12.105,15 r$-  18.878,85

  aux.Ser.Gerais   05 r$-  13.670,29 r$-  18.631,43 r$- 32.301,72

  Escriturario   01 r$- 2.078,92 r$-  119,16 r$-  2.198,08

  Motorista   04 r$-  10.210,66 r$-  8.817,84 r$- 19.028,50

  Téc. Nív Sup. administração   13 r$-  83.590,63 r$-  93.349,93 r$-  176.940,56

  Téc. Nív Sup. advogado   34 r$-  181.365,43 r$-  467.833,46 r$-  649.198,89

  Téc. Nív Sup. assistente Social   03 r$-  15.414,99 r$- 7.761,61 r$-  23.176,60

  Téc. Nív. Sup. contador   43 r$-  217.752,84 r$-  280.305,26 r$-  498.058,10

  Téc. Nív. Sup. Economista   03 r$-  19.658,25 r$-  23.120,14 r$-  42.778,39

  Téc. Nív. Sup. Engenheiro 
agrônomo   05 r$-  27.224,38 r$- 7.817,39 r$-  35.041,77

  Téc. Nív. Sup. Engenheiro civil   13 r$-  79.477,79 r$-  93.925,43 r$-  173.403,22

  Téc. Nív. Sup. Engenheiro 
Eletricista   05 r$-  37.261,86 r$-  11.659,09 r$-  48.920,95

  Téc. Nív. Sup. Engenheiro Mecânico   01 r$-  11.207,40 r$-  4.289,76 r$-  15.497,16

  Téc. Nív. Sup. informática   124 r$-  602.249,38 r$-  694.635,31 r$-  1.296.884,69

  Téc. Nív. Sup. informática Suporte   39 r$-  199.012,73 r$-  231.398,31 r$-  430.411,04

  Téc. Nív. Sup. Médico do Trabalho   02 r$-  14.004,52 r$-  953,28 r$-  14.957,80

  Técnico Bancário- a01
  Técnico Bancário- a02
  Técnico Bancário- a06
  Técnico Bancário- B03
  Técnico Bancário- B04
  Técnico Bancário- B05

  07
  04
  01
  01
  01
  01

  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
 0,00

  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00

  0,00
  0,00
 0,00
  0,00
  0,00
  0,00

  Téc. Bancário Nível Médio   2270 r$ 7.022.713,83 r$  10.221.071,28 r$  17.243.785,11

  Sub-Total 2582 r$ 8.543.667,60 r$  12.177.793,83 r$  20.721.461,43

     

ToTal  2596 r$ 8.705.096,89 r$  12.188.399,07 r$  20.893.495,96

Protocolo: 768352

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria Nº 248/2022 – de 07 de março de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, e,
coNSidEraNdo que a administração Pública visa promover a regularida-
de e o seu aperfeiçoamento, velando pela observância dos princípios no 
art. 37 da constituição federal;
coNSidEraNdo o decreto nº 2.157, de 06 de agosto de 2018 que dispõe 
sobre a alienação por doação, para fins de uso de interesse exclusivamente 
social, de bens móveis considerados inservíveis, pelos órgãos da Adminis-
tração Pública Estadual direta e indireta do Estado do Pará.
coNSidEraNdo a necessidade de apuração e levantamento dos veículos 
inservíveis nos pátios das regionais de saúde e de alguns outros setores 
da SESPa, os quais devem ser vistoriados por equipe técnica para que seja 
dado o devido fim para o patrimônio;
rESolVE:
art. 1º - instituir comissão para apurar a situação dos veículos inserví-
veis pertecentes a esta Secretaria de Estado de Saúde Pública em todo o 
Estado, para que seja conferido o status dos veículos e se eventualmente 
possam ser doados ou que seja encontrado outro fim para os mesmos;
art. 2º - designar os servidores abaixo relacionados para realizarem os 
trabalhos da referida comissão:
• Jeferson Nery Monteiro Torres, 5955735/1, STRAN;
• Valmir Coelho Tavares Junior, 54190533/1, STRAN;
• Rosangela do Socorro Sampaio Pinheiro, mat. 5933820/3, STRAN;
• Creuza Melo dos Santos, 8400636/2, DIPAT;
• Maria Domingas Santos Silva, 57206929/1, DIPAT;
• Osmarino Vieira da Costa Júnior, 57197563/1, DIPAT;
• Renato Marcelo de Oliveira Flores, 5955922/2, DIPAT;
• Aderlon da Silva Lima, 5958135/1, DIPAT;
• Heric Gomes Mourão, 57225334/5, DIPAT;
• Laura da Costa Conceição, mat.54192820/1, DIPAT;
art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTra-SE, PUBliQUE-SE, cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETario dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETario dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 768346
Portaria N° 088 de 07 de MarÇo de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/251953.
rESolVE:
rEMoVEr, a contar de 07/03/2022, o servidor roBSoN THiaGo dE 
oliVEira GoNÇalVES, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, matrícula n° 
54192848/1, do GaBiNETE do SEcrETário para a UNidadE dE rEfE-
rÊNcia ESPEcialiZada – MaTErNo iNfaNTil.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 07.03.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 768201
GoVerNo do estado do ParÁ

sisteMa ÚNico de saÚde
11º ceNtro reGioNaL de saÚde

• PORTARIA Nº 008 de 07 de Março de 2022
a diretora do 11.º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe são conferidas através da Portaria n.º 1.650 – ccG, de 05 de 
agosto de 2020, publicada no doE n.º 34.302, de 06/08/2020, com fun-
damento no art. 199, da lei Estadual n.º 5.810/94, que determina que a 
autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada 
a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo 
administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa, e funda-
mentada no parágrafo único, do art. 201, no mesmo diploma legal,
r E S o l V E:
art. 1.º - Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, a contar do dia 08/03/2022, o 
prazo de conclusão dos trabalhos da comissão de Permanente de Processo
administrativo disciplinar – cPPad/11.ºcrS, designada pela Portaria n.º 
413, de 15 de março de 2021, e publicada no d.o.E. n.º 34.521, de 17 de 
março de 2021, referente ao Processo n.º 2017/545660, ante as razões 
expressas no Memorando n.º 6/2022 cPPad11crS-SESPa.
art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marabá (Pa), 07 de março de 2022.
irlândia da Silva Galvão
diretora do 11º crS/SESPa.

Protocolo: 768122
Portaria N° 0087 de 04 de MarÇo de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/224035.
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rESolVE:
loTar, o servidor GilSoN MoraES doS SaNToS, matrícula n° 57228641/3, 
cargo MoToriSTa, no dEParTaMENTo dE ViGilÂNcia SaNiTária.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, 
EM 04.03.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 768375
Portaria N° 0151 de 07 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual, E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/255985.
r E S o l V E:
dESiGNar, o servidor roSiNEY florES BarBoSa, matrícula nº 
5913537/1, lotado no 8º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, para responder 
pelo cargo comissionado de cHEfE dE diViSÃo adMiNiSTraTiVa dE 
cENTro rEGioNal/ daS-3, no período de 01.04.2022 a 30.04.2022, em 
substituição ao titular aNdrÉ da SilVa acioli, matrícula nº 5950205/2, 
que se encontrará em gozo de férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 07.03.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 768364

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 275 de 07 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 Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico 
devidamente inscrito no crM sob o nº 5966;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora JUciaNE SENa da SilVa, id. funcional nº 5900953/1, 
ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, lo tada no 9º centro regional 
de Saúde - Santarém, 180 (cento e oitenta) dias de licença à maternidade, no 
período de 06 de fevereiro de 2022 a 04 de agosto de 2022.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 06 de fevereiro de 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 07/03/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 768274

.

.

errata
.

errata do 16º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 001/ses-
Pa/2017 Processo 2021/ 258169 Protocolo: 766614
doe: 34.879 de 03/03/2022
oNde se LÊ: data de assinatura: 25/02/2022
Leia-se: data de assinatura: 02/03/2022

Protocolo: 767914
errata de PUBLicaÇÃo

correÇÃo, da Portaria Nº 002/21.02.2022, publicada no doe 
N°. 34.878/02.03.2022, a Licença Prêmio referente a servidora 
FraNceNi siLVa MarQUes, matricula nº 57196779-1.
onde se lê: no período de 19.05.2014 a 18.05.2017
Leia-se: no período de 02.03.2022 a 31.03.2022
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, 07.03.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 767807
errata

Fica retiFicado Na Portaria N° 0981 de 25/11/2021, PUBLi-
cada No doe N° 34.779 de 29/11/2021, QUE aUToriZoU a SEr-
Vidora aNdrEZZa Maria lUcaS da coSTa MEdEiroS, MaTrÍcUla Nº 
54189916/1, o afaSTaMENTo Para ParTiciPar dE cUrSo dE caPaci-
TaÇÃo TÉcNica, o SEGUiNTE;
oNde se LÊ: NoS diaS 03/09/2021, 12/11/2021, 03/12/2021 E 
13/01/2022, SEM ÔNUS.
Leia-se: NoS diaS 03/09/2021, 12/11/2021, 13/01/2022 E 28/01/2022, 
SEM ÔNUS.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 04.03.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 768367
errata

Fica retiFicado Na Portaria N° 0009 de 06/01/2022, PUBLi-
cada No doe N° 34.824 de 10/01/2022, QUE dESiGNoU o SErVi-
dor JardES corrÊa coSTa, MaTrÍcUla Nº 57196531/2, Para rESPoN-
dEr PElo carGo coMiSSioNado dE cHEfE da diViSÃo dE coNTrolE 
dE iNfEcÇÃo HoSPiTar, o SEGUiNTE;
oNde se LÊ: No PErÍodo dE 21/01/2022 a 19/02/2022.

Leia-se: No PErÍodo dE 21/01/2022 a 25/01/2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 07.03.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 768373

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto 003/2022 ao contrato de Gestão N° 004/ses-
Pa/2021- centro especializado de atendimento coVid-19.
ACRESCIMO do CNPJ Filial n° 10.946.361/0010-70 da filial do INSTITUTO 
dirETriZES localizado à  rua a nº 433 , Quadra 07 lT Especial- Bairro 
cidade Nova- Parauapebas-Pa cEP 68.515-000.
data da assinatura: 07/03/2022
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros –
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 768376

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 13/2021
daTa dE aSSiNaTUra: 28/02/2022
ViGÊNcia: 01/03/2022 a 30/04/2022
JUSTificaTiVa: decorre da permissibilidade prevista na cláusula Segun-
da do convênio n° 13/2021, bem como no decreto Estadual nº 733, de 
13/05/2013, e lei federal nº 8.666, de 21/06/93.
oBJETo: Prorrogação de vigência por 60 (sessenta) dias.
ParTÍciPES:
Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Igarapé-Açú
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde 
Pública/SESPa

Protocolo: 767804

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 274 de 07 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,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares a servidora desta SESPa, abaixo relacionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo
57228501/1 Maria JoSE dE caSTro SalES 24.05.2014 a 23.05.2015 15.06.2022 a 14.07.2022

 oBS: coNforME ProcESSo Nº 2021/1391006
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 07.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 768253
errata de FÉrias

Retifica-se a Portaria Coletiva nº 1.606 DE 12 DE JANEIRO DE 2022, pu-
blicado no doe nº. 34.828 de 13 de JaNeiro de 2022, referente ao servi-
dor aNToNio carloS liMa, n°.55587442-1, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo 01/02/2022 a 15/02/2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo 01/02/2022 a 02/03/2022.
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 07.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 768321
Portaria N° 273 de 07 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,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares a servidora desta SESPa, abaixo relacionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo
5876354/2 clEdiNa MEirE BarBoSa MorEira PirES 03.09.2016 a 02.09.2017 15.04.2022 a 14.05.2022

oBS: coNforME ProcESSo Nº2022/40248
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 07.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 768142
Portaria de N° 272 de 07 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 nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2022/244949.
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 01.03.2022, o pe-
ríodo de gozo das férias da servidora dENiSE da coSa GoMES da SilVa, 
id. funcional nº 5673968/5 ocupante do cargo de diretor, lo tada na direto-
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ria administrativa e financeira, concedidas através da Portaria coletiva nº 1.606/ 
12.01.2022, publicada no doE dE Nº 34.828 dE 13 dE JaNEiro dE 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. 07.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 768095
Portaria N° 271 de 07 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 nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidE-
raNdo o processo nº 2022/256673;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 07.03.2022, o pe-
ríodo de gozo das férias da servidora TaTiaNa Maria SilVa dE aNdradE, 
identidade funcional nº 5956763/2, ocupante do cargo de chefe de centro 
de Saúde, lotada na diretoria de desenvolvimento e auditoria dos Serviços 
de Saúde, concedidas através da Portaria coletiva nº 1.606/12.01.2022, 
publicada no doE nº 34.828/13.01.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em. 07.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 768107
Portaria N° 270 de 07 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,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares a servidora desta SESPa, abaixo relacionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo
54191815/1 MiraTildE PalMEira MEdEiroS 19.08.2015 a 18.08.2016 15.07.2022 a 13.08.2022

oBS: coNforME ProcESSo Nº 2021/1417305
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 07.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 768059

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 35 de 04/03/2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: coNdUZir SErVidora QUE irá ParTiciPar dE rEUNiÃo coM 
diScUSSÕES E aPrESENTaÇÃo dE ProPoSTa SoBrE o TEMa coM oS 
MEMBroS/ENTidadES QUE iNTEGraM o fÓrUM ParaENSE dE coMBaTE 
aoS iMPacToS caUSadoS PElo USo dE aGroTÓXicoS.
Período da viagem: 11/03/2022.
Quantidade: ½ diária.
origem: Belém – Pa.
destino: Santa izabel do Pará - Pa.
Servidores: antônio Jorge lemos freitas / Mat. 5946872-1/ Motorista.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 768042

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº.129 de 07 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.
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) cElENE MirTES alVES MENdES 
, matrícula 2016370-2 cargo de aSSiSTENTE Social regime jurídico de 
Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) cENTro dE SaUdE aNa-
NiNdEUa, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
01.06.2017 a 04.01.2022.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.04.2022 a 30.05.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 767898

Portaria Nº. 130 de 07 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.
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) rEGiNaldo MENEZES dE frEi-
TaS, matrícula 122092-1 cargo de aGENTE dE SaUdE regime jurídico de 
Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) cENTro dE SaUdE aNa-
NiNdEUa, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
01.11.2001 a 31.10.2004.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.04.2022 a 30.05.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 767932
Portaria Nº. 128 de 07 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.
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria da SaUdE doS SaNToS 
caBral, matrícula 100080-1 aUXiliar dE iNforMáTica com lotação no 
(a) cENTro dE SaUdE do JUrUNaS 01 (um) mês de licença Prêmio, cor-
respondente ao triênio 01.01.1983 a 30.01.1986.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 31.03.2022 a 29.04.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 767895
Portaria Nº. 131 de 07 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.
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) dEJair dE JESUS aMoEdo TriN-
dadE, matrícula 721557-1 cargo de MEdico regime jurídico de Estatutário 
Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) cENTro dE SaUdE aNaNiNdEUa, 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao triênio 03.10.2014 a 
02.10.2017.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 02.05.2022 a 30.06.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 767942
Portaria Nº. 133 de 07 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) ZEliNda Maria aMaral MaME-
dE, matrícula 5143420-1 daTiloGrafo com lotação no (a) cS NoSSa 
SENHora da PaZ 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio 02.07.2014 a 01.07.2017.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 18.04.2022 a 17.05.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 768220
Portaria Nº. 134 de 07 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) JUcElia PErEira flEXa, matrícu-
la 54190146-1 PSicoloGo com lotação no (a) UrE diPE/UaT 01 (um) mês 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 20.04.2017 a 19.04.2020.
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: 07.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 768237
Portaria Nº. 135 de 07 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.
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Elda rEGiNa dE liMa SilVa, 
matrícula 57207913-1 TEcNico dE ENfErMaGEM com lotação no (a) 
UrE diPE/UaT 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
05.1162014 a 04.11.2017.
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.
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PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 768246
Portaria Nº. 132 de 07 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.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) alBaNiSE ValENTE aSiS riBEi-
ro, matrícula 54190773-1 aSSiSTENTE Social com lotação no (a) caPS 
aMaZoNia 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
13.06.2017 a 16.01.2022.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 18.04.2022 a 17.05.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 768147

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

,
Portaria Nº 119 e 120  de diaria de 07/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar Oficinas de Educação em Saúde , fortalecer as medidas 
de prevenção e promoção na área da dengue.
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: curuçá, | Período:  09 /03/2022 |
Servidoras: Normélia Prado lima cPf- 213.566.882.68 mat. 5220033 car-
go: datilografo
ana regina Uchôa v. Silva cPf- 252.649.072.34 mat.3243087-3 cargo- 
ass. Social
antonia Gomes da Silva oliveira cPf- 352.041.092.34 mart. 5166756-1 
cargo- ag. de artes Praticas
Elane de N. da costa Pereira Monteiro cPf- 467.313.182.-72 mat. 
57194948-1 cargo ag administrativo
cosme damião Sousa Silva cPf- 165.643.242.-0 mat. 107670-1 cargo: 
ag. de portaria
Sérgio da costa carvalho cPf- 104.639.682.04 periodo 09/03/202
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 767950
,
Portaria Nº 125 e 126 de diaria de 07/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar Oficinas de Educação em Saúde , fortalecer as medidas 
de prevenção e promoção na área da dengue.
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: igarapé- açú | Período:  30 /03/2022 |
Servidoras: Normélia Prado lima cPf- 213.566.882.68 mat. 5220033 car-
go: datilografo
ana regina Uchôa v. Silva cPf- 252.649.072.34 mat.3243087-3 cargo- 
ass. Social
antonia Gomes da Silva oliveira cPf- 352.041.092.34 mart. 5166756-1 
cargo- ag. de artes Praticas
Elane de N. da costa Pereira Monteiro cPf- 467.313.182.-72 mat. 
57194948-1 cargo ag administrativo
cosme damião Sousa Silva cPf- 165.643.242.-0 mat. 107670-1 cargo: 
ag. de portaria
João ricardo da r. rodriguês cPf- 689.018.952.34 mat. 57205648 cargo: 
motorista período 30/03/2022
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 767970
,
Portaria Nº 121e 122 de diaria de 07/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar Oficinas de Educação em Saúde , fortalecer as medidas 
de prevenção e promoção na área da dengue.
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: São joão da Ponta , | Período:  16 /03/2022 |
Servidoras: Normélia Prado lima cPf- 213.566.882.68 mat. 5220033 car-
go: datilografo
ana regina Uchôa v. Silva cPf- 252.649.072.34 mat.3243087-3 cargo- 
ass. Social
antonia Gomes da Silva oliveira cPf- 352.041.092.34 mart. 5166756-1 
cargo- ag. de artes Praticas
Elane de N. da costa Pereira Monteiro cPf- 467.313.182.-72 mat. 
57194948-1 cargo ag administrativo

cosme damião Sousa Silva cPf- 165.643.242.-0 mat. 107670-1 cargo: 
ag. de portaria
Benedito José de lima da Silva  cPf- 233.862.232.49 mat.5705304-1 car-
go: motorista  periodo 16/03/202
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 767961
Portaria Nº 123 e 124 de diaria de 07/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar Oficinas de Educação em Saúde , fortalecer as medidas 
de prevenção e promoção na área da dengue.
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: Marapanim | Período:  23 /03/2022 |
Servidoras: Normélia Prado lima cPf- 213.566.882.68 mat. 5220033 car-
go: datilografo
ana regina Uchôa v. Silva cPf- 252.649.072.34 mat.3243087-3 cargo- 
ass. Social
antonia Gomes da Silva oliveira cPf- 352.041.092.34 mart. 5166756-1 
cargo- ag. de artes Praticas
Elane de N. da costa Pereira Monteiro cPf- 467.313.182.-72 mat. 
57194948-1 cargo ag administrativo
cosme damião Sousa Silva cPf- 165.643.242.-0 mat. 107670-1 cargo: 
ag. de portaria
cícero alves ferreira cPf- 108.102.502.68 mat. 0478954 cargo: motorista 
período 23/03/2022
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 767967
Portaria Nº 128 e 129 de diaria de 07/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Tratar de políticas públicas de saúde junto ao município de Ma-
racanâ
origem: capanemal –Pa-Brasil
destino: castanhal | Período:  11 /03/2022 |
Servidor: Mário M. chermont filho cPf- 663.815.332.34 mat. 59123092 
cargo diretor regional
francisco Paulo da S. costa cPf- 036.584.732.15 mat. 5149290-1 cargo 
motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 768181
Portaria Nº 130,131,132 e 133 de diaria de 07/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Aplicar monitoramento rápido de cobertura ,verificando IN LOCO 
os registro de doses aplicadas inseridas em Sistema de informação do 
coVid 19
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: curuçá | Período:  08,09 e 10 /03/2022 |
Servidor: Marinês Borges Silva cPf- 334.307.722-49 mat. 57206411 cargo 
Enfermeira
Michele aparecida c. de conceição  cPf- 606.650.172.00 mat. 54194498/1 
cargo: ag. administrativo
cícero alves ferreira cPf-108.102.502.68 mat. 0478954 cargo motorista 
período 08/03/2022
Waldocelys P. Manos Moraes cPf- 410.540.542.91 mat. 57206406/1 car-
go: motorista período 09/03/2022
francisco Paulo da S. costa cPf- 036.584.732.15 mat. 5149290-1 cargo 
motorista período 10/03/2022
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 768271
,
Portaria Nº 127 de diaria de 07/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Servidor virá do 4º crS-capanema para o município de casta-
nhal, prestar assessoramento a nossa equipe de licitação na realização dos 
seus primeiros Pregões Eletrônicos.
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: castanhal | Período:  07 a 11 /03/2022 |
Servidor: Edinei da Silva costa cPf- 702.517.462.91 mat. 54180767/2 
cargo: ag. administrativo
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 768098

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 010 de 04 de MarÇo de 2022.
o diretor do 7º centro regional de saúde, usando de suas atribui-
ções 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 laudinaldo Gonçalves Nunes, cargo: agente admi-
nistrativo, Matrícula nº 541991385-1, para responder interinamente, 
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pela Chefia da Divisão de Organização, Controle e Avaliação / DOCA, 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/SESPa
Portaria Nº 011 de 07 de MarÇo de 2022.
o diretor do 7º centro regional de saúde, usando de suas atribui-
ções 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 a servidora adriana duarte cunha, cargo: agente administrati-
va, Matrícula nº 554191342-1, para responder interinamente, pela Chefia 
da divisão administrativa e financeira-daf, de 09/03/2022 a 11/03/2022, 
sem ônus para a administração pública.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
aNdrÉ PErEira foNSEca JUNior
diretor em exercício do 7º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 768397

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 48 de 07 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
laUdiNaldo GoNÇalVES NUNES – aGENTE adMiNiSTraTiVo- Mat. 
54191385/1
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908309  0103000000  339033  360,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para o município de Soure.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 768310
Portaria: 47 de 07 de MarÇo de 20221
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
HElioMar lEÃo liMa – MESTrE dE laNcHa – Mat. 0050088/8
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908338  0103000000 339033  600,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para o município de São Sebastião da Boa Vista.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 768162

diÁria
.

Portaria N° 49 de 07 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: SoUrE
PErÍodo: dE 28/03/2022 a 01/04/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541913851 / laUdiNaldo GoNÇalVES NUNES / 608.863.742-00
oBJETiVo: coNSidEraNdo a NEcESSidadE dESTa rEGioNal EM rEa-
liZar aTiVidadES EM QUE aPoiE oS MUNicÍPioS do MaraJÓ i, coMU-
NicaMoS QUE a EQUiPE doca/7º crS/SESPa, rEaliZará No MUNicÍPio 
dE SoUrE No PErÍodo dE 28/03/2022 a 01/04/2022 Para dESENVol-
VEr aS aTiVidadES dE aPoio TÉcNico, oriENTaÇÃo/iNforMaÇÃo o 
SErVidor irá dESENVolVEr o TraBalHo dE ViSToria Na cENTral 
MUNiciPal dE rEGUlaÇÃo do MUNicÍPio dE SoUrE E caPaciTar oS 
NoVoS SErVidorES do MUNicÍPio QUE TraBalHarÃo coM o SiSTEMa 
MUNiciPal dE MarcaÇÃo dE coNSUlTaS E EXaMES MÉdicoS - SiSrEG.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior.
Portaria N° 50 de 07 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: SoUrE
PErÍodo: dE 28/03/2022 a 01/04/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57250542 / iraNildES da SilVa TEiXEira / 154.412.372-87
oBJETiVo: coNSidEraNdo a NEcESSidadE dESTa rEGioNal EM rEa-
liZar aTiVidadES EM QUE aPoiE oS MUNicÍPioS do MaraJÓ i, coMU-
NicaMoS QUE a EQUiPE doca/7º crS/SESPa, rEaliZará No MUNicÍPio 
dE SoUrE No PErÍodo dE 28/03/2022 a 01/04/2022 Para dESENVol-
VEr aS aTiVidadES dE aPoio TÉcNico, oriENTaÇÃo/iNforMaÇÃo o 
SErVidor irá dESENVolVEr o TraBalHo dE ViSToria Na cENTral 
MUNiciPal dE rEGUlaÇÃo do MUNicÍPio dE SoUrE E caPaciTar oS 
NoVoS SErVidorES do MUNicÍPio QUE TraBalHarÃo coM o SiSTEMa 
MUNiciPal dE MarcaÇÃo dE coNSUlTaS E EXaMES MÉdicoS - SiSrEG.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior.
Portaria N° 51 de 07 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: SoUrE
PErÍodo: dE 28/03/2022 a 01/04/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571982321 / iVaNa Maria TaVarES dE JESUS / 332.957.272-87
oBJETiVo: coNSidEraNdo a NEcESSidadE dESTa rEGioNal EM rEa-
liZar aTiVidadES EM QUE aPoiE oS MUNicÍPioS do MaraJÓ i, coMU-
NicaMoS QUE a EQUiPE doca/7º crS/SESPa, rEaliZará No MUNicÍPio 
dE SoUrE No PErÍodo dE 28/03/2022 a 01/04/2022 Para dESENVol-
VEr aS aTiVidadES dE aPoio TÉcNico, oriENTaÇÃo/iNforMaÇÃo o 

SErVidor irá dESENVolVEr o TraBalHo dE ViSToria Na cENTral 
MUNiciPal dE rEGUlaÇÃo do MUNicÍPio dE SoUrE E caPaciTar oS 
NoVoS SErVidorES do MUNicÍPio QUE TraBalHarÃo coM o SiSTEMa 
MUNiciPal dE MarcaÇÃo dE coNSUlTaS E EXaMES MÉdicoS - SiSrEG.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior.

Protocolo: 768300
Portaria N° 45 de 07 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: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
PErÍodo: dE 14/03/2022 a 18/03/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
05146429 / caNdido aMir GaMa BraGaNca / 137.608.582-87
oBJETiVo: rEaliZar o lEVaNTaMENTo PaTriMÔNio, NaS dEPENdÊN-
ciaS fÍSica No MUNicÍPio
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 46 de 07 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: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
PErÍodo: dE 14/03/2022 a 18/03/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
00500888 / HElioMar lEao liMa / 126.210.302-97
oBJETiVo: rEaliZar o lEVaNTaMENTo PaTriMÔNio, NaS dEPENdÊN-
ciaS fÍSica No MUNicÍPio.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 768101

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

Portaria Nº 047 de 07 de MarÇo de 2022
objetivo: realizar capacitação as coordenações do PacS e ViGilaNcia a 
SaÚdE do município.
origem: BrEVES/Pá - GUrUPá/Pa.
Servidor (es): abraão corrêa Pantoja, 5,5 diárias de 14 à 19/03/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 768377
Portaria Nº 050 de 07 de MarÇo de 2022
Objetivo: Monitorar os Indicadores de Desempenho do Previne Brasil, após 
implementação das estratégias para melhoria da metas a serem alcança-
das do município.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): carla Malvina da Silva Bahia, 5,5 diárias de 20 à 25/03/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 768382
Portaria Nº 048 de 07 de MarÇo de 2022
objetivo: Participar juntamente com a Equipe do Nível central/SESPa da 
Ação de supervisão das Unidades de Diagnósticos e Tratamento de Malária
-UdTs na zona Urbana e rural do município.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): amaury de Jesus Soares da cunha, 7,5 diárias de 15 à 22/03/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 768378
Portaria Nº 049 de 07 de MarÇo de 2022
objetivo: realizar levantamento de Materiais e Equipamentos cedidos pela 
SESPa para o munícipio de curralinho.
origem: BrEVES/Pá - cUrraliNHo/Pa.
Servidor (es): José Maria ferreira Serrão e rosiney flores Barbosa, 5,5 
diárias de 21 à 26/03/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 768380
Portaria Nº 046 de 07 de MarÇo de 2022
objetivo: realizar visita institucional com o objetivo de tratar sobre asses-
soramento na organização dos serviços de saúde, visando uma assistência 
de qualidade a população do município.
origem: BrEVES/Pá - GUrUPá/Pa.
Servidor (es): ana Ângela fialho felix e andré da Silva acioli, 5,5 diárias 
de 14 à 19/03/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 768370

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

errata
.

errata de diÁria.
PORTARIA Nº 10 de 08 de Fevereiro 2022. Publicado no Diário Ofi-
cial n° 34.868 de 17 de Fevereiro de 2022. Protocolo nº 761948.
Servidores:
luciene Sousa de Sousa
Hellen ane dos anjos Picanço
onde se lê.
Período: 06/03/2022 a 10/03/2022 / N° de diária: 4,5 (Quatro diárias e meia)
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Leia-se.
Período: 05/03/2022 a 10/03/2022 / N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 767833

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 
Portaria Nº 24 de 23 de Fevereiro de 2022.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: realizar assessoramento técnico, supervisão e articulação com 
a nova gestão sobre garantias de ações de controle da malária em área 
endêmica e alcance de metas previstas no Plano incremento das ações de 
controle e eliminação da malária de oriximiná.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destinos: oriximiná/ Pa -Brasil
Período: 13/03/2022 a 18/03/2022 N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidores:
João Portela de azevedo
cPf: 194.791.662-91
Matrícula: 00498927
cargo: agente de saúde.
Gabriel amancio da Silva
cPf:06966470287.
Matrícula: 0498704.
cargo: agente de saúde.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 767907
Portaria Nº25 de 02 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo:.Participar da capacitação de Multiplicador da Estratégia aidPi 
criança- UEPa.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Belém/ Pa – Brasil
Período: 20/03/2022 à 25/03/2022. / N° de diária: 5,5(cinco diárias e meia)
Servidores:
Marcela Giovana Gusmão Tolentino de Matos
cPf: 232.878.292-20
Matrícula: 541900191
cargo: Enfermeira
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 767974
Portaria Nº26 de 23 de Fevereiro de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo:realizar monitoramento de Teste rápido nas UBSs, cTa, Hospital
e Sistemas (SicloM e SiSloG-laB)
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Óbidos/ Pa – Brasil
Período: 21/03/2022 a 25/03/2021  N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidores:
Marlon Bruno chaves Marinho
cPf: 780.047.992-72
Matrícula: 57191639/2
cargo: Técnico de Enfermagem
Josie Giceli da Silva Vieira.
cPf: 687.106.902-04.
Matrícula: 5897263.
cargo: Enfermeiro.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 768038

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

NÚMero de Protocolo: 760945
Portaria N° 013/2022 de 14/02/2022
PUBlicada No doE N°34.865 dE 15/02/2022.
onde se lê: 57206438-1/ Marco aNTÔNio BENaTHar MalaTo (Motoris-
ta) 4,5 diárias (completa) de 21/02/2022 a 25/02/2022.
origem: altamira
destino (s): Uruará
Leia-se: Servidor: 4,5 diárias (completa) de 14/03/2022 a 18/03/2022.
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10o crS/SESPa

Protocolo: 768295
NÚMero de Protocolo: 760950

Portaria N° 012/2022 de 14/02/2022
PUBlicada No doE N°34.865 dE 15/02/2022.
onde se lê: Servidor: fraNciSco ElSoN araÚJo (Técnico de Vig. Sani-
tária) 4,5 diárias (completa) de 21/02/2022 a 25/02/2022.

origem: altamira
destino (s): Uruará
Leia-se: Servidor: 4,5 diárias (completa) de 14/03/2022 a 18/03/2022.
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10o crS/SESPa

Protocolo: 768288
NÚMero de Protocolo: 760944

Portaria N° 011/2022 de 14/02/2022
PUBLicada No doe N°34.865 de 15/02/2022.
onde se lê: Servidores: 5892340/1 / PaBlo alVES doS SaNToS (Enfer-
meiro) 4,5 diárias (completa) de 21/02/2022 a 25/02/2022.
57224934/2 / NilSoN caSTElo BraNco JUNior (Técnico em radiologia) 
4,5 diárias (completa) de 21/02/2022 a 25/02/2022
57224781 / EdiValdo dE SoUZa SilVa (Téc. de Enfermagem) 4,5 diárias 
(completa) de 21/02/2022 a 25/02/2022
origem: altamira
destino (s): Uruará
Leia-se: Servidores: 4,5 diárias (completa) de 14/03/2022 a 18/03/2022.
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10o crS/SESPa

Protocolo: 768292

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

• PORTARIA Nº 07 de 07 de Março de 2022
a dirETora do 11º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria No 1.650/2020- 
CCG de 06/08/2020, publicada no Diário Oficial do Estado no. 34.302 de 
06/08/2020.
coNSidEraNdo o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013 que dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmados pelos Órgãos e Entida-
des do Poder Executivo do Estado do Pará.
rESolVE:
art. 1 – dESiGNar a servidora raimunda rocha ferreira – cargo agente 
de Artes Práticas – Matricula nº 54192850/1 para atuar como fiscal do 
contrato 05/2021.
Empresa: r M BaNdEira EirEli
cNPJ: 24.648.824/0001-30
oBJETo: contratação de EMPrESa ESPEcialiZada No forNEciMENTo 
dE GáS TiPo GlP (GáS liQUEfEiTo dE PETrÓlEo) BoTiJÃo 13 KG.
Valor GloBal: r$ r$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais).
ViGÊNcia: 28/01/2022 a 28/01/2023.
art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marabá (Pa), 07 de março de 2022.
 irlândia da Silva Galvão
diretora do 11º crS/SESPa.

Protocolo: 767871

.

.

errata
.

errata
PUBLicada No doe N° 34.880 de 04/03/2022.
ProrroGaÇÃo de coNtrato 06/2020
oNde se LÊ: Vigência 05/02/2022 a 05/02/2023.
Leia-se: Vigência 11/02/2022  a 11/02/2023
irlândia da Silva Galvão
dirETora do 11º crS/SESPa

Protocolo: 768133

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 16 de 18 de Fevereiro de 2022
 o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
oBJETiVo: fazer avaliação das metas quanti-qualitativas dos contratos as-
sistenciais celebrados entre a SESPa e as instituições Hospital São José e 
clinica Monte Sinai, ambos do município de rondon do Pará, e elaboração 
do relatório referente ao mês de janeiro de 2022.
Municípios: Marabá / rondon do Pará
PEriodo: 01 a 04/03/2022
3 / 5 (Três diárias e Meia )
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serVidor carGo MatricULa
francisca das chagas domingues resplandes agente administrativo 54193844/1

roezer Bandeira lobo Odontólogo 1135
José Saraiva amado Motorista 503577

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 767931

 
Portaria Nº 17 de 19 de Fevereiro de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
oBJETiVo: realizar capacitação em atendimento rábica Humano.
Municípios: Marabá / São Geraldo do araguaia
PEriodo: 03 a 04/03/2022
1 / 5 (Uma diárias e Meia )

serVidor carGo MatricULa
Sandra de araújo de oliveira Enfermeira 5960467
ana raquel Santos Miranda chefe  da divisão dVS 54191375/1

antônio Vicente da Silva Motorista 498856
  
ordenador: irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 768080

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 086 de 07 de Março de 2022.
Nome: Jhonatas Bispo da Silva.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5897583-1.
cPf: 886.588.302-25.
Nome: Emilio fernando de carvalho Moraes Netto.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5832314-2.
cPf: 375.464.062-34.
Período: 14 a 18.03.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Pau d’arco e rio Maria
objetivo: realizar monitoramento e avaliação das ações de controle da 
tuberculose conforme indicadores do PQaVS. Visita Técnica para análise do 
livro de registro nas Unidades de Saúde
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 767852
Portaria Nº 087 de 07 de Março de 2022.
Nome: Jhonatas Bispo da Silva.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5897583-1.
cPf: 886.588.302-25.
Nome: Emilio fernando de carvalho Moraes Netto.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5832314-2.
cPf: 375.464.062-34.
Período: 21 a 25.03.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: agua azul do Norte e Tucumã
objetivo: realizar monitoramento e avaliação das ações de controle da 
tuberculose conforme indicadores do PQaVS. Visita Técnica para análise do 
livro de registro nas Unidades de Saúde
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 767856
Portaria Nº 088 de 07 de Maço de 2022.
Nome: José antônio frança Nunes.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504505.
cPf: 292.702.513-49.
Período: 14 a 18.03.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção e cumaru do Norte.
objetivo: Monitorar e avaliar o estoque de vacinas contra o covid-19, exis-
tente nas redes de frio e nas salas de vacinação, bem como orientar sobre 
a utilização da forma correta, o SiES e os demais Sistema de informação 
de imunização.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - diretora do 12º crS / SESPa -
PorTaria Nº 1.700/23.11.2021.

Protocolo: 767896
Portaria Nº 089 de 07 de Março de 2022.
Nome: Edinaldo ferreira da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504995.
cPf: 259.585.933-15.

Período: 14 á 18.03.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: redenção, Pau d’arco, Bannack, floresta do araguaia, rio Maria, 
Xinguara e Sapucaia
objetivo: tratar de assuntos relacionados ao Setor de almoxarifado fazer 
distribuição de EPi mascara, luvas e material de consumo e limpeza para 
os profissionais de saúde que atuam no combate as Endemias. Malária, 
dengue, leishmaniose, covid 19, etc, nos municípios sobre a jurisdição 
deste 12º crS/SESPa/ENdEMiaS
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/SESPa.

Protocolo: 768150

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria de desiGNaÇÃo Nº 005/2022
coNTraTo 05/2022 - ProcESSo Nº 2022/185175 -13ºcrS/SESPa
fiScal dESiGNado: SHirlE PoENTES dE frEiTaS, Matricula nº 5948119-1.
oBJETo do coNTraTo: Transporte de Paciente.
HEliUS cEZar TocaNTiNS dE SoUZa
dirETor do 13º crS

Protocolo: 768374

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato 05/2022 - Processo Nº 2022/185175 
-13ºcrs/sesPa

ModalidadE: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 16/2022 – 13ºcrS.
oBJETo: Transporte de Paciente.
coNTraTaNTE: 13º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa
coNTraTada: PraTiQUE TraNSPorTES dE UrGENcia E EMErGENcia 
EirEli - EPP (cNPJ/Nf n° 21.458.346/0001-08).
ViGÊNcia do coNTraTo oriGiNal: 07/03/2022 à 07/05/2022.
Valor ESTiMado: r$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).
aSSiNaTUra: 07/03/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
PTrES: 908874, fonte de recursos: 0103000000, Elemento de despesa: 339033.
foro: cidade de cametá, Estado do Pará.
HEliUS cEZar TocaNTiNS dE SoUZa
dirETor do 13º crS

Protocolo: 768379

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 201/2022 - GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/172560 de 
11/02/2022.
r E S o l V E:
alTErar os termos das Portarias nº 243/2020 e 152/2021– GaB/dG/Hol, 
referentes ao projeto lEaN nas Emergências do Hospital ophir loyola.
i – EXclUir:
- Joel Monteiro de Jesus, matricula nº 115614/1, Médico.
- ana Emília Mendes Teixeira Magno, matrícula nº 17981/1, Médico.
ii – iNclUir:
-ivete Gadelha Vaz, matricula nº 102385/4, assistente Social/diretora Geral.
-João de deus reis da Silva, matricula nº 3152928/1, Médico/diretor clínico
iii – PErMaNEcEr os demais termos e membros contidos na PorTaria 
Nº 243/2020 – GaB/dG/Hol.

NoMe FUNÇÃo MatricULa

iVETE GadElHa VaZ aSSiSTENTE Social/dirETora GEral 102385/4

JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa MÉdico/dirETor clÍNico 3152928/1

SaMaNTa MoNiQUE PaNToJa MiraNda ENfErMEiro 80846391/1

WalacE lUiZ PaiVa doS SaNToS TEc. adM. E fiNaNÇaS 55586682/4

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 04 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 767876
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Portaria Nº 202/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo férias no período de 01 a 30/11/2021, do servidor alEX 
dUMaS SoUZa caMPoS, Enfermeiro, matrícula nº 5911824/2, chefe do 
Grupo de Trabalho de assistência ao Servidor - GTaS.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/1226203 de 
27/10/2021.
rESolVE:
dESiGNar as servidoras mencionadas abaixo, pertencentes ao Quadro de 
Pessoal ativo do HOL, para responderem pela Chefia do GTAS em razão da 
ausência do titular conforme segue:
Gestão Técnica:
- Marcia rEGiNa MoTa riBEiro, Médico, matrícula nº 54184908/2.
- EdiNilcE do Socorro M Elo fariaS, Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, matrícula nº 5256216/1.
área administrativa:
- liETE coNcEiÇao fErrEira dE oliVEira, Técnico em administração e finanças
(Pedagogia), 57230964/1.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 04 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 767878
Portaria Nº 203/2022 – daF/HoL.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 34.294 de 28/07/2020.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/214779 de 
21/02/2022.
r E S o l V E:
MoVEr a partir de 24/01/2022 a servidora GiSElE do Socorro fErrEira 
da SilVa doS SaNToS, Enfermeiro, matrícula n° 5890379/1, pertencente 
ao Quadro de Pessoal ativo do Hospital ophir loyola – Hol, do centro de 
Suporte de Enfermagem (Hospital dia) para centro de Suporte de Enfer-
magem (revisão de Prontuario), deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola.
Em, 07 de março de 2022.
fernando Nilson Velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 768268

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa: 010/2022
data: 07/03/2022
Valor: r$13.000,00
objeto: MaTErial dE coNSUMo - aQUiSiÇÃo EM caráTEr dE UrGÊNcia 
- SEriNGa HiP. dESc., 1Ml, c/ aGUlHa, diSP.dE SEGUraNca
fundamento legal: com base no artigo 24, incisos iV, da lei federal 
nº8.666/93 e Parecer nº 052/2022/Prof/fScMP
Data de Ratificação: 07/03/2022 - PAE nº 2022/197533
funcional Programática: 10.302.1507.8288
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653, 7349008494, 7349008545 e 
seus respectivos superávits; Elemento de despesa: 339030;
coNTraTada: E. r. TriNdadE; cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
ENdErEÇo: rua Sao fraNciSco nº 1104, Bairro: JUaZEiro, cEP: 
68.790-000, SaNTa iSaBEl do Para; TElEfoNE: (91) 8814-4784
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 768103

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 010/2022
Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93
objeto: MaTErial dE coNSUMo - aQUiSiÇÃo EM caráTEr dE UrGÊNcia 
- SEriNGa HiP. dESc., 1Ml, c/ aGUlHa, diSP.dE SEGUraNca
coNTraTada: E. r. TriNdadE
data: 07/03/2022
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 768105

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 170 /2022 – caPe/GaB/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo aNTa 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 os termos do Processo nº 2022/101297;
r E S o l V E:
alTErar o período de férias de SiMoNE da SilVa fErNaNdES, Enfer-
meiro, Matricula Nº 5737796/3 e 5737796/4 concedida de 16/02/2022 a 
02/03/2022, conforme Portaria Nº 19/2022-GaPE/GP/fScMP , publicada 
no doE Nº.34.828 para o período de 03/03/2022 a 17/03/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa 02 de Março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 767789

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 169/2022-GaPe/GP/FscMP
o  P r E S i d E N T E  d a  f U N d a Ç Ã o  c a S a  d E  M i S E r i c Ó r -
dia do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decre-
to do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019;
r E S o l V E: TorNar SEM EfEiTo o período de férias dos servidores 
listados abaixo, conforme PorTaria Nº 87/2022-caPE/GP/fScMP, publicada 
no doE Nº 34.862 de 10/02/2022 referente ao mês de MarÇo/2022.

serVidor MatrÍcULa  carGo PerÍodo Processo / 
aUtoriZaÇÃo

BrUNo PaMPloNa PErEira 57223897/2 Médico S/ Especialidade 16/03/2022 
a 14/04/2022 2022/169913

ElaiNE aBraHao diaS SilVa 54180817/4 fisioterapeuta 03/03/2022 
a 01/04/2022 2022/168387

Erica Maia doS SaNToS 57173755/1 Nutricionista 03/03/2022 
a 01/04/2022 2022/129859

Graca do Socorro fErrEi-
ra dE oliVEir 5763371/2 Técnico De Laboratório 03/03/2022 

a 01/04/2022 2022/139788

lUciaNa raMoa fariaS MoraES 5829283/3 Médico clinica Médica 03/03/2022 
a 01/04/2022 2022/129955

MarcilENE Maria dE SoUZa ViaNa 57194648/1 Enfermeiro - infec-
ção Hospital

16/03/2022 
a 14/04/2022 2022/178585

rodriGo doS SaNToS NoGUEira 5955199/1 Médico S/ Especialidade 03/03/2022 
a 01/04/2022 2022/168650

dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 02 de Março de 2022
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 767794

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne00345
Valor: r$9.881,00
data: 10/03/2022
objeto: MaTErial TÉcNico - PlacaS dE BiSTUri E TorNEiriNHaS
PaE nº 2022/246174 - diSPENSa 006/2022
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0669008053
Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: E. r. TriNdadE, cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
ENdErEÇo: rua São francisco nº 1104, Bairro: Juazeiro, Santa izabel do 
Pará-Pa, cep: 68.790-000 TElEfoNE: (91) 8814-4784
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 768114
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne00344
Valor: r$2.026,00
data: 10/03/2022
objeto: PaE nº 2021/1085009 - dispensa nº 005/2022
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0269000000; Elemento de despesa: 44905200
coNTraTada: aNToNio ailToN da crUZ UcHÔa; cNPJ/
Mf: 28.564.781/0001-66
ENdErEÇo: Tv. das adalias nº87-a, Bairro das flores, Benevides/Pa, cEP: 
68.795-000; TElEfoNE: (91) 9619-4138
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 768109
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne00346
Valor: r$4.150,00
data: 10/03/2022
objeto: MaTErial TÉcNico - PlacaS dE BiSTUri E TorNEiriNHaS
PaE nº 2022/245847 - diSPENSa: 006/2022
funcional Programática: 10302150782880000; ; fontes de recursos: 
0669008053
Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: farMacEUTica diSTriBUidora lTda; cNPJ/Mf: 
10.468.162/0001-02 ENdErEÇo: Passagem cumaru nº 11, Bairro: Marco, 
Belém-Pa, cep: 66.095-080 TElEfoNE: (91) 3233-2320
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 768111
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FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº. 227/2022 - GeaPe/GaPre/HeMoPa, de 04 de março de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o Processo nº 2022/247615.
rESolVE,
i – interromper  a  licença para tratar de interesse particular da ser-
vidora Joyce almeida Ne da Silva, Técnico de Enfermagem, matrícula 
57209133/1, lotada na coordenação do Hemocentro regional de Santarém 
desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
a contar de 28 de fevereiro de 2022.
ii - dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 04 de março de 2022.
dr. Paulo andre castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 768137

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 141/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
21 de fevereiro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 86173.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Ângela cristina leandro 
oliveira, matricula n° 54196596/1, cargo de Técnico Patologia clínica, 
lotada (o) na (o), Gerência de imunogenética, desta fundação centro 
de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 22 a 24 
de dezembro de 2021, laudo Nº 86173.
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 21 de fevereiro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 767978
Portaria Nº 142/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
21 de fevereiro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 86172.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Ângela cristina leandro 
oliveira, matricula n° 54196596/1, cargo de Técnico Patologia clínica, 
lotada (o) na (o), Gerência de imunogenética, desta fundação centro 
de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 27 a 30 
de dezembro de 2021, laudo Nº 86172.
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 21 de fevereiro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 767981
Portaria Nº 143/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
21 de fevereiro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 86174.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Edilena Venâncio chaves, 
matricula n° 5959180/1, cargo de Técnico de Enfermagem, lotada (o) 
na (o), Gerência de Enfermagem, desta fundação centro de Hemotera-
pia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 27 a 31 de dezembro 
de 2021, laudo Nº 86174.
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 21 de fevereiro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 767982
Portaria Nº 146/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
21 de fevereiro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 86552.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) ana carolina das Neves de 
figueirêdo, matricula n° 57224990/1, cargo de Biomédico, lotada (o) 
na (o), Gerência de controle de Qualidade, desta fundação centro de 

Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 19 a 23 de 
janeiro de 2022, laudo Nº 86552.
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 21 de fevereiro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 767994
Portaria Nº 144/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
21 de fevereiro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 86175.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) luis renato franco Hag-
man de figueiredo, matricula n° 7000898/2, cargo de administrador, 
lotada (o) na (o), Gerência de Manutenção, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 27 a 31 de 
dezembro de 2021, laudo Nº 86175.
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 21 de fevereiro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 767985
Portaria Nº 145/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
21 de fevereiro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 86176.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) raylane do Socorro lopes 
alves, matricula n° 5960893/1, cargo de Técnico de Enfermagem, lo-
tada (o) na (o), Gerência de Enfermagem, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 14 a 18 de 
dezembro de 2021, laudo Nº 86176.
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 21 de fevereiro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 767988
Portaria Nº 157/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
21 de fevereiro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 86538.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) luciana Souza Miranda leal, 
matricula n° 54189073/1, cargo de Enfermeiro, lotada (o) na (o), Ge-
rência de Triagem de doadores, desta fundação centro de Hemoterapia 
e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 21 a 26 de janeiro de 
2022, laudo Nº 86538.
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 21 de fevereiro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 768041
Portaria Nº 158/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
21 de fevereiro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 86535.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) roberto lima Bezerra, ma-
tricula n° 5521076/4, cargo de Técnico Patologia clínica, lotada (o) na 
(o), Gerência de Processamento de Sangue, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 18 a 21 de 
janeiro de 2022, laudo Nº 86535.
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 21 de fevereiro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 768050
Portaria Nº 160/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
21 de fevereiro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 86533.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Stephany Teixeira lima, 
matricula n° 5959119/1, cargo de Técnico Patologia clínica, lotada (o) 
na (o), Gerência de analises clinicas, desta fundação centro de Hemo-
terapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 17 a 22 de janeiro 
de 2022, laudo Nº 86533.
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 21 de fevereiro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 768051
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Portaria Nº 161/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
21 de fevereiro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 86540.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) daniel augusto fernandes 
de oliveira, matricula n° 3255212/1, cargo de auxiliar op. Segurança, 
lotada (o) na (o), Gerência de Manutenção, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 03 a 07 de 
janeiro de 2022, laudo Nº 86540.
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 21 de fevereiro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 768052
Portaria Nº 208/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
21 de fevereiro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 86534.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Paula do Perpetuo Socorro dos 
reis dantas, matricula n° 57198078/2, cargo de Técnico de Enfermagem, 
lotada (o) na (o), Gerência de Enfermagem, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 19 a 28 de 
janeiro de 2022, laudo Nº 86534.
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 21 de fevereiro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 768054
Portaria Nº 159/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
21 de fevereiro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 86537.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) roberto lima Bezerra, ma-
tricula n° 5521076/4, cargo de Técnico Patologia clínica, lotada (o) na 
(o), Gerência de Processamento de Sangue, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 24 a 28 de 
janeiro de 2022, laudo Nº 86537.
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 21 de fevereiro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 768043
Portaria Nº 156/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
21 de fevereiro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 86539.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) alessandra Menezes da 
conceição leite, matricula n° 54196595/1, cargo de assistente So-
cial, lotada (o) na (o), Setor de ouvidoria, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 17 a 21 
de janeiro de 2022, laudo Nº 86539.
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 21 de fevereiro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 768037
Portaria Nº 155/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
21 de fevereiro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 86528.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) roberta Bentes de Melo 
Paz, matricula n° 57203608/1, cargo de fisioterapeuta, lotada (o) 
na (o), Gerência de Hematologia clínica, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 17 a 25 
de janeiro de 2022, laudo Nº 86528.
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 21 de fevereiro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 768034
Portaria Nº 151/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
21 de fevereiro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 86532.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) alessandro Marinho Tavares, 
matricula n° 57189705/1, cargo de agente administrativo, lotada (o) na 

(o), Gerência de Triagem de doenças Transmissíveis pelo Sangue, desta 
fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a 
contar de 20 a 26 de janeiro de 2022, laudo Nº 86532.
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 21 de fevereiro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 768022
Portaria Nº 152/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
21 de fevereiro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 86531.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) aline Serrão de Souza, ma-
tricula n° 5456010//2, cargo de Técnico Patologia clínica, lotada (o) na 
(o), Gerência de distribuição de Produtos Hemoterápicos, desta fundação 
centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 24 
de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, laudo Nº 86531.
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 21 de fevereiro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 768024
Portaria Nº 150/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
21 de fevereiro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 86557.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) odileide Gordo da Silva, 
matricula n° 57190740/2, cargo de assistente Social, lotada (o) na (o), 
Gerência de captação de doadores, desta fundação centro de Hemote-
rapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 23 a 27 de janeiro 
de 2022, laudo Nº 86557.
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 21 de fevereiro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 768019
Portaria Nº 153/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
21 de fevereiro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 86530.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Edinaldo Nazareno Siqueira 
da Silva, matricula n° 5957188/1, cargo de Técnico Enfermagem, lotada 
(o) na (o), Gerência de Enfermagem, desta fundação centro de Hemo-
terapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 20 a 29 de janeiro 
de 2022, laudo Nº 86530.
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 21 de fevereiro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 768029
Portaria Nº 154/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
21 de fevereiro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 86529.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) fábio Medeiros Monteiro, ma-
tricula n° 54190869/1, cargo de Motorista, lotada (o) na (o), Gerência 
de Transportes, desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do 
Pará – HEMoPa, a contar de 24 a 30 de janeiro de 2022, laudo Nº 86529.
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 21 de fevereiro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 768032
Portaria Nº 148/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
21 de fevereiro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 86555.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Maria leny de Jesus Santa-
na, matricula n° 57205209/2, cargo de Técnico de Enfermagem, lotada 
(o) na (o), Gerência de coleta em doadores, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 25 a 30 de 
janeiro de 2022, laudo Nº 86555.
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 21 de fevereiro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 768008
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Portaria Nº 149/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 21 de feverei-
ro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 86556.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Michelly conceição Monteiro 
da Gama Nascimento, matricula n° 57194896/1, cargo de farmacêutico 
Bioquímico, lotada (o) na (o), Gerência de imunogenètica, desta fundação 
centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 24 
a 30 de janeiro de 2022, laudo Nº 86556.
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 21 de fevereiro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 768014
Portaria Nº 147/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
21 de fevereiro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 86553.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) clediane Gomes rebelo Nasci-
mento, matricula n° 5960884/1, cargo de Técnico de Enfermagem, lotada 
(o) na (o), Gerência de coleta em doadores, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 24 a 30 de 
janeiro de 2022, laudo Nº 86553.
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 21 de fevereiro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 768001

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 006/2022 - HeMoPa
oBJETo: registro de Preços para contratação de empresa especializada 
em serviço de Proteção de dados, conforme descrito no Termo de 
referência (anexo i).
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.
br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 18/03/2022
local: www.gov.br/compras
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária:
Programa de Trabalho:
fonte de recurso:
Natureza de despesa:
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 768239

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 231/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas
(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
NoElToN NEVES SoarES farmac. Bioq./HENca 572062111
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 1200,00
10122129783380000 269  339033 500,00
10122129783380000  269  339036  1000,00
10122129783380000  269 339039 2000,00
observação: Nº do Processo: 2022/220063 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 767846
Nº da portaria: 230/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas 
(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
iBElio aZEVEdo SErra Gerente/HENrE 54183788
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030  4000,00
10122129783380000  269  339033  200,00
10122129783380000  269  339036 300,00
observação: Nº do Processo: 2022/211964 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 767848
Nº da portaria: 232/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas 
(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
VaNia lUcia NaJoS TaNGEriNo adM/HrcaS 5077290-2
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:

10122129783380000  269  339030  1800,00
10122129783380000  269  339036  1600,00
10122129783380000  269  339039 600,00
observação: Nº do Processo: 2022/134175 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 768399

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL do Pss Nº 001/2022 – FUNdaÇÃo HeMoPa
Processo seLetiVo siMPLiFicado de coNtrataÇÃo de teMPorÁrios
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará 
– fundação HEMoPa, torna público que no período de 09 e 10/03/2022, 
estarão abertas as inscrições do Processo Seletivo Simplificado/PSS nº 
001/2022 da fundação HEMoPa, com o total de 04 (quatro) vagas, para a 
função de Nível Superior, com remunerações a partir de r$ 1.858,41 (Nível 
Superior), vagas ofertadas para o município de Belém/Pa.
a inscrição será gratuita e realizada exclusivamente por meio eletrônico, 
no endereço www.hemopa.pa.gov.br, portal Processo Seletivo, no horário 
de 09h00 do dia 09 de março de 2022 às 09h59min do dia 10 de março 
de 2022. o Edital completo será divulgado no referido endereço eletrônico.
Belém/Pa, 08 de março de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação – HEMoPa.

Protocolo: 767862
terMo de rescisÃo UNiLateraL dos coNtratos N° 079/2021, 
107/2021, 108/2021 e 109/2021.
Por este ato administrativo, a fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HE-
MaToloGia do Pará, com personalidade jurídica de direito público, com 
sede na Trav. Padre Eutíquio nº2109, cidade de Belém, Estado do Pará, ins-
crita no cNPJ/Mf nº 05.837.521/0001-11, neste ato representado por seu 
Presidente, Paulo andré castelo Branco Bezerra , brasileiro, administrador, 
portador do rG nº 2847152  SEGUP/Pa e cPf nº 229.089.192-49, residente 
e domiciliado nesta cidade, considerando os fatos constatados nos autos do 
Processo administrativo nº 2021/1435951 quanto à inexecução parcial do 
contrato nº 079/2021 e a inexecução total dos contratos 107/2021, 108/2021 
e 109/2021 bem como o transcurso in albis do prazo para manifestação escri-
ta à Notificação Administrativa nº 011/2021 – AJUR-HEMOPA;
rESolVE:
art. 1°. rescindir unilateralmente os contratos n° 079/2021, 107/2021, 
108/2021 e 109/2021 celebrados com a empresa aSEVEdo SilVa SErVi-
ÇoS dE coNSTrUÇÃo EirEli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no cNPJ sob o nº 17.739.353/0001-00 com sede na rua anchova, n°04, 
Pirapema, São João de Pirapemas/Pa,cEP: 68719-000, neste ato repre-
sentada por seu representante legal Jairo luiz asevedo Silva , portador da 
cédula de identidade nº 21630494-6, cPf/Mf sob o nº 613.455.802-82.
Belém, 03 de março de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 767962

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

Portaria N° 69 de 07 de MarÇo de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo 
decreto 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:
Excluir, as servidoras aNa Maria MorEira da SilVa caPEloNi, 
MaT nº 54193825/01 e MÔNica SodrÉ doUaHY rEBElo, MaT. nº 
54181785/02, permanecendo a servidora aNdrEa aQUiNo SaMPaio 
doS SaNToS, MaT. nº5893901/02, a contar de 25/02/2022, para acom-
panhar e fiscalizar o seguinte contrato:
coNTraTo Nº 163/2021
EMPrESa: PrÓ- aNaliSYS laBoraTÓrio dE aNáliSES clÍNicaS lTda.
oBJETo: contratação de empresa especializada para Prestação de Ser-
viços de exames laboratoriais de análises clínicas, anatomia patológica e 
citopatologia, para atender os pacientes Internados, do Ambulatório, do 
STrS, do centro de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl) e Servidores enca-
minhados pelo Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna -fPEHcGV, 
em regime de 24 horas, por um período de 12 (doze) meses.
ProcESSo oriGiNal 567887/2020
ProcESSo acErca da EXclUSÃo dE fiScal Nº 2022/239408
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 23/2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
dirETor PrESidENTE
fPEHcGV

Protocolo: 767883
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Portaria Nº 108, de 25 de FeVereiro de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo 
decreto de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 
de Janeiro de 2022.
considerando o processo nº. 2022/195022.
rESolVE:
rEVoGar, a contar de 28/11/2020, os efeitos da PorTaria Nº 543 de 
04/11/2020, publicada no doE nº 34.395 de 05/11/2020, que convalidou 
a cessão do servidor SaUl raSSY carNEiro, matrícula 5829895/ 2, ocu-
pante do cargo de fiSioTEraPEUTa, para a Secretaria Executiva de Estado 
de Saúde Pública – SESPa, sem ônus para a fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fHcGV

Protocolo: 767809
Portaria Nº 110, de 03 de MarÇo de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo 
decreto Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 
34.848 de 31/01/2022.
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/1190058
rESolVE:
rEMoVEr, o(a) servidor(a) abaixo relacionado(a) do Serviço de Unidade 
de Terapia intensiva - UTi para o comissão de controle de infecção Hospi-
talar - CCIH, a contar de 01/11/2021, para fins de regularização funcional.

MaTrÍcUla NoME carGo
57191888/ 5 MoNiQUE frEiTaS dE alBUQUErQUE fErrEira ENfErMEiro

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 767790
Portaria Nº 111, de 03 de MarÇo de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo 
decreto Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 
34.848 de 31/01/2022.
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/1190058.
rESolVE:
rEMoVEr, o(a) servidor(a) abaixo relacionado(a) do Serviço de apoio 
Diagnóstico e Terapêutico - SADT para a HEMODINAMICA, a contar de 
01/10/2021, para fins de regularização funcional.

MaTrÍcUla NoME carGo
5955229/ 2 aBEl doS SaNToS ENfErMEiro

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 767793

LiceNÇa PrÊMio
.

errata de Portaria
Fica retificado na PORTARIA N° 78 de 10 de Fevereiro  de 2022, o seguinte:
oNde LÊ-se:
1º PEriodo

MaTricUla NoME carGo TriÊNio diaS PEriodo 
coNcEdido

PorTaria 
aNTErior

54181768/2 MarcoS Maia da 
coSTa

TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

01/06/2013 a 
01/06/2016 30 01/03/2022 a 

30/03/2022 -

Leia-se:
2º PEriodo

MaTricUla NoME carGo TriÊNio diaS PEriodo coN-
cEdido

PorTaria aN-
TErior

54181768/2 MarcoS Maia da 
coSTa

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

01/06/2013 a 
31/05/2016 30 01/03/2022 a 

30/03/2022 10-15/01/2020

Obs: Retificado por ter saído com incorreções no DOE n° 34.875 
de 24/02/2022.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fHcGV

Protocolo: 767806
Portaria Nº 111, de 04 de MarÇo de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 28 
de Janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de Janeiro de 2022.
rESolVE,
coNcEdEr afastamento de licença Prêmio aos servidores da fun-
dação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, 
abaixo relacionados, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810/94. 
referente ao mês de JaNEiro/2022.
1º PEriodo

MaTricUla NoME carGo TriÊNio diaS coNcE-
didoS

PEriodo 
coNcEdido

PorTaria 
aNTErior

57190124/2 JoSE dE ariMaTEia 
rodriGUES rEiS PSicoloGo 20/04/2016 a 

19/04/2019 30 03/01/2022 a 
01/02/2022 -

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fHcGV

Protocolo: 767818

Portaria Nº 112, de 04 de MarÇo de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 28 
de Janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de Janeiro de 2022.
rESolVE,
coNcEdEr afastamento de licença Prêmio aos servidores da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, abaixo relacionados, de 
acordo com o art. 98 da lei nº 5.810/94. referente ao mês de  MarÇo/2022.
2º PEriodo

MaTricUla NoME carGo TriÊNio diaS coNcE-
didoS

PEriodo 
coNcEdido

PorTaria 
aNTErior

5834651/3 rEJaNE cEciM doS 
SaNToS fiSioTEraPEUTa 17/08/2009 

a 16/08/2012 30 07/03/2022 a 
05/04/2022

347-
17/06/2021

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fHcGV

Protocolo: 767830

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Laudo: 01/2022
Nome: GlaUcEa PorTal da SilVa
Matrícula: 5904440/2
cargo/lotação: fisioterapeuta/fPEHcGV
Período: 31/01/2022 a 29/07/2022
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente/fHcGV

Protocolo: 768372

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 30/22
Nome: NaZarE aParEcida loPES dE BriTo
Matrícula: 5960055/1
cargo/ lotação: Técnico de Enfermagem/fPEHcGV
Período: 16/02/2022 a 02/03/2022

Protocolo: 767837

.

.

coNtrato
.

coNtrato de coModato Nº 30/2022
objeto: comodato de clipadores, a serem utilizados pela coModaTária 
por um período de 12 (doze) meses.
data de assinatura: 07/03/2021
Vigência: início em 07/03/2022 e término em 06/03/2023.
contratado:
NoME: cirUBEl coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES dE ProdUToS MÉdicoS 
E HoSPiTalar EirEli.
Endereço: rua dos Mundurucus, 3616 – Bairro: Guamá.
Belém – Pa
cEP´: 66.063-495
Telefone: (91) 3355-1366
E-mail: comercial@cirubel.com.br
ordenadora: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 768113

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 10°
data da assinatura: 07/03/2022
Vigência: 08/04/2022 a 07/10/2022
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da 
vigência do contrato n° 186/2016, na forma da sua cláUSUla Vii – da 
ViGÊNcia E alTEraÇÕES.
contrato: 186/2016
Exercício: 2022
contratado: SaraM – SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda – ME
Endereço: TraVESSa SÃo SEBaSTiÃo N° 920 caSa 01 – 
Bairro: SacraMENTa
cep: 66.120 - 340
Telefone: (91) 3264-0056- 98743-6460
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 768314

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa Nº 24/2022
Valor r$ 15.750,00 (QUiNZE Mil, SETEcENToS E ciNQUENTa rEaiS)
oBJETo: aquisição EMErGENcial de fios cirúrgicos para atender os pro-
cedimentos de cirurgia Urológicas no Centro Cirúrgico da Fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
daTa dE raTificaÇÃo: 24/02/2022



diário oficial Nº 34.884   35Terça-feira, 08 DE MARÇO DE 2022

fUNdaMENTo lEGal: arT. 24, iNciSo iV, da lEi Nº 8.666/93.
orÇaMENTo: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
foNTE do rEcUrSo: 0103,0269,0669
oriGEM do rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado:
NoME: MEd carE SolUTioN diSTriBUicao dE EQUiPaMENToS 
MEdicoS E HoSPiTalarES lTda
ENdErEÇo: rUa doMiNGoS MarrEiroS, 1998 - fáTiMa BElÉM/Pa
cEP: 66.060-162
TElEfoNE: (91) 3348-5363
E-Mail: Sac@MEdcarESolUTioN.NET
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 767777
disPeNsa Nº 25/2022
Valor r$ 24.500,00 (ViNTE E QUaTro Mil E QUiNHENToS rEaiS)
OBJETO: Aquisição de Cateteres Guia e Diagnóstico (Órteses, Próteses e 
Materiais Especiais – oPME), para atender a necessidade por 120 dias no 
Serviço de Hemodinâmica da fundação Pública Estadual Hospital de clínica 
Gaspar Vianna.
daTa dE raTificaÇÃo: 24/02/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 24, iNciSo iV, da lEi Nº 8.666/93.
orÇaMENTo: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.7684
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
foNTE do rEcUrSo: 0261,0269,0103, 0149 e suas respectivas sub-
fontes e superávits
oriGEM do rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado:
NoME: ESc rEGo coMErcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES - EirEli
ENdErEÇo: TV BENJaMiM coNSTaNT 1793 Sala11 21 22 E 23 / NaZarE 
/ BElEM / Pa TElEfoNE: (91) 3348-5363
E-Mail: eliasrego@hotmail.com -prolife@prolifepa.com.br
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 767778
disPeNsa Nº 25/2022
Valor r$ 6.000,00 (SEiS Mil rEaiS)
OBJETO: Aquisição de Cateteres Guia e Diagnóstico (Órteses, Próteses 
e Materiais Especiais – oPME), para atender a necessidade por 120 dias 
no Serviço de Hemodinâmica da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínica Gaspar Vianna.
daTa dE raTificaÇÃo: 24/02/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 24, iNciSo iV, da lEi Nº 8.666/93.
orÇaMENTo: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.7684
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
foNTE do rEcUrSo: 0261,0269,0103, 0149 e suas respectivas sub-
fontes e superávits
oriGEM do rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado:
NoME: a P c l coMÉrcio dE MaTEriaiS MÉdicoS E HoSPiTalarES EirEli
ENdErEÇo: rodoVia Br 316, Edificio NEXT officE, aNdar 10, Sala 1010
cEP: 66.060-162
TElEfoNE: (91) 2122-0978
E-MAIL: angioflex@angioflex.com.br
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 767779

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 33/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 33/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 68/2021/fHcGV, Processo nº 2021/510135, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 09/02/2022.
oBJETo: aquisição eventual de fios e Materiais cirúrgicos, para atender a 
necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensi-
va, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da Fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
EMPrESa: NoVa MÉdica coMÉrcio E SErViÇoS dE ProdUToS HoSPi-
TalarES lTda - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/
Mf sob nº 19.769.575/0001-00, inscrição Estadual nº 15.440.338-5, com 
sede na TV WE-12 (cJ SaTÉliTE), N° 1000, GalPÃo a – coQUEiro, Be-
lém/Pa, cEP: 66.670-260.

iTEM dEScriÇÃo NEcESSidadE P/ 12 MESES UNid Valor UNiTário Valor ToTal
56 Polipropileno, tela 30x30 120 UNd r$ 128,00 r$ 15.360,00

Valor do loTE: r$ 15.360,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 15.360,00 (Quinze mil, trezentos 
e sessenta reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 768168
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 34/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 34/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 68/2021/fHcGV, Processo nº 2021/510135, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 09/02/2022.
oBJETo: aquisição eventual de fios e Materiais cirúrgicos, para atender a 
necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensi-

va, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da Fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
EMPrESa: MoGi MEdical EQUiPaMENToS EirEli EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 28.199.997/0001-70, inscrição 
Estadual nº 456.174.587.113, com sede na rua Presidente campos Salles, 
n° 67, Vila oceania, Mogi Mirim/SP, cEP: 13.800-530.

iTEM dEScriÇÃo NEcESSidadE P/ 12 
MESES UNid Valor UNiTário Valor ToTal

60 cera para osso, 2,5g 2.000 ENV r$ 2,80 r$ 15.360,00
62 fita cardíaca de algodão branco, 80cm 1.700 ENV r$ 2,40 r$ 4,080,00

Valor do loTE: r$ 9.680,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 9.680,00 (Nove mil, seiscentos 
e oitenta reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 768135
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 31/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 31/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 68/2021/fHcGV, Processo nº 2021/510135, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 09/02/2022.
oBJETo: aquisição eventual de fios e Materiais cirúrgicos,  para atender a 
necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensi-
va, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da Fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
EMPrESa: PoiNT SUTUrE do BraSil iNdÚSTria dE fioS cirÚrGi-
coS lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
12.340.717/0001-61, inscrição Estadual nº 06.093.064-0, com sede na 
rua Moacir, 435 – Barra do ceará, cEP: 60.332-650.

Lote ii – catGUt croMado 

iTEM dEScriÇÃo NEcESSidadE P/ 12 
MESES UNid Valor UNiTário Valor ToTal

04 catgut cromado 0 70cm; ag. 1/2 - 4,0cm 
cilíndrica 300 ENV r$ 4,16 r$ 1.248,00

05 catgut cromado 1 75cm; ag. 1/2 - 4,0cm 
cilíndrica 300 ENV r$ 4,20 r$ 1.260,00

06 catgut cromado 2-0 70cm; ag. 1/2 - 3,5cm 
cilíndrica 400 ENV r$ 4,01 r$ 1.604,00

07 catgut cromado 4-0 70cm; ag. 1/2 – 2,0cm 
cilíndrica 400 ENV r$ 3,75 r$ 1.500,00

Valor do loTE: r$ 5.612,00
 

Lote Vi – PoLiÉster e aLGodÃo 

iTEM dEScriÇÃo NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNid Valor

UNiTário
Valor
ToTal

20 Poliéster e algodão trançado 0 15x45, 
sem agulha 3.500 ENV r$ 1,98 r$ 6.930,00

21 Poliéster e algodão trançado 2-0 15x45, 
sem agulha 3.600 ENV r$ 1,98 r$ 7.128,00

22 Poliéster e algodão trançado 3-0 15x45, 
sem agulha 4.500 ENV r$ 2,01 r$ 9.045,00

Valor do loTE: r$ 23.103,00
 

Lote Vii – PoLiÉster traNÇado 

iTEM dEScriÇÃo NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNid Valor

UNiTário
Valor
ToTal

23 Poliéster trançado 2-0 75cm; 2 ag. 1/2 - 
1,5cm cilíndrica 900 ENV r$ 12,53 r$ 11.277,00

24 Poliéster trançado 2-0 75cm; 2 ag. 1/2 - 2,0 
cm cilíndrica 4.000 ENV r$ 12,32 r$ 49.280,00

25 Poliéster trançado 3-0 60cm; 2 ag. 1/2 - 
1,0cm cilíndrica 700 ENV r$ 12,31 r$ 8.617,00

26 Poliéster trançado 5-0 4x75; ag. 1/2 - 
4,7cm cortante 400 ENV r$ 24,77 r$ 9.908,00

27 Poliéster trançado 2-0 75cm; 2 ag. 1/2 - 
2,0cm cilíndrica com Almofada de Teflon 9000 ENV r$ 19,77 r$ 177.930,00

28 Poliéster trançado 4-0 75cm; 2 ag. 1/2 – 
1,0cm cilíndrica com Almofada de Teflon 1.800 ENV r$ 19,77 r$ 35.586,00

Valor do loTE: r$ 292.598,00
 

Lote X – PoLiProPiLeNo 

iTEM dEScriÇÃo NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNid Valor

UNiTário
Valor
ToTal

44 Polipropileno 0 75cm; ag. 1/2 – 4,0cm 
cilíndrica 2.600 ENV r$ 3,07 r$ 7.982,00

45 Polipropileno 2 3x50; ag. 3/8 - 7,5cm 
cortante 500 ENV r$ 18,60 r$ 9.300,00

46 Polipropileno 2-0 75cm; ag. 1/2 - 2,5cm 
cilíndrica 1.500 ENV r$ 3,27 r$ 4.905,00

47 Polipropileno 3-0 75cm; ag. 1/2 - 2,5cm 
cilíndrica 1.200 ENV r$ 3,27 r$ 3.924,00

48 Polipropileno 3-0 90cm; 2 ag. 1/2 - 3,0cm 
cilíndrica 1.500 ENV r$ 9,27 r$ 13.905,00

49 Polipropileno 4-0 75cm; 2 ag. 1/2 – 1,5cm 
cilíndrica 500 ENV r$ 9,27 r$ 4.635,00

50 Polipropileno 4-0 75cm; 2 ag. 1/2 - 2,0cm 
cilíndrica 7.500 ENV r$ 9,27 r$ 69.525,00

51 Polipropileno 5-0 75cm; 2 ag. 1/2 - 1,5cm 
cilíndrica 14.000 ENV r$ 9,27 r$ 129.780,00

52 Polipropileno 6-0 75cm; 2 ag. 3/8 - 1,0cm 
cilíndrica 5.100 ENV r$ 13,77 r$ 70.227,00
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53 Polipropileno 6-0 75cm; 2 ag. 3/8 - 1,3cm 
cilíndrica 12.000 ENV r$ 13,77 r$ 165.240,00

54 Polipropileno 7-0 75cm; 2 ag. 3/8 - 1,0cm 
cilíndrica 9.000 ENV r$ 20,00 r$ 180.000,00

Valor do loTE: r$ 659.423,00
 

Lote Xi 

iTEM dEScriÇÃo NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNid Valor

UNiTário
Valor
ToTal

57 Seda trançada 0 70cm; ag. 3/8 - 3,0cm 
cilíndrica 15.000 ENV r$ 2,77 r$ 41.550,00

58 Seda trançada 2-0 70cm; ag. 3/8 - 3,0cm 
cilíndrica 4.000 ENV r$ 2,77 r$ 11.080,00

59 Seda trançada 3-0 70cm; ag. 3/8 - 3,0cm 
cilíndrica 700 ENV r$ 2,77 r$ 1.939,00

Valor do loTE: r$ 54.569,00
 

Valor ToTal: r$ 1.035.305,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 1.035.305,00 (Um milhão, trinta 
e cinco mil, trezentos e cinco reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 768068
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 32/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 68/2021/fHcGV, Processo nº 2021/510135, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 09/02/2022.
oBJETo: aquisição eventual de fios e Materiais cirúrgicos, para atender a 
necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensi-
va, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da Fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
EMPrESa: cirUBEl coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES dE ProdUToS MÉdi-
coS E HoSPiTalar EirEli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPJ/Mf sob nº 05.323.167/0001-07, inscrição Estadual nº 15.114.237-8, 
com sede na rua dos Mundurucus, 3616, Bairro: Guamá, cEP: 66.063-495.

Lote iV – catGUt croMado 

iTEM dEScriÇÃo NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNid Valor

UNiTário
Valor
ToTal

13 clipe em aço inoxidável + titânio pequeno 
para cirurgia cardíaca adulto e infantil 6.000 UNd r$ 13,00 r$ 78.000,00

14 clipe em aço inoxidável + titânio médio/ 
grande para cirurgia geral 3.000 UNd r$ 27,00 r$ 81.000,00

Valor do loTE: r$ 159.000,00
 

iteNs - teLa 

iTEM dEScriÇÃo NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNid Valor

UNiTário
Valor
ToTal

55 Polipropileno, tela 15x15 600 UNd r$ 51,00 r$ 30.600,00
Valor do loTE: r$ 30.600,00

 
Valor ToTal: r$ 189.600,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 189.600,00 (cento e oitenta e 
nove mil e seiscentos reais)
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 768078
LiceNÇa NoJo
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: ZUlEidE Maria da coSTa
Matrícula: 5144760/1
cargo:/lotação: assistente Social/fPEHcGV
Período: 08/02/2022 a 15/02/2022.
Grau de parentesco: GENiTora
N° da certidão: 065656 01 55 2022 4 00451 210 0176548 98

Protocolo: 768388

secretaria de estado
de traNsPortes

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
Modalidade: tomada de Preços
Número: n.º 032/2021.
oBJETo: construção de 01 (uma) ponte em concreto armado, sobre o rio 
açaqueira (14,00m x 8,60m), localizado na Pa-112, trecho: Br-308 / Br-
316, no município de Bragança, sob a jurisdição do 2º Núcleo regional.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da Tomada de Preço 
nº 032/2021 – SETraN.
1ª Classificada: CONSTrUTora PlENa EirEli
Valor: r$ 864.468,23
Belém, 07 de março de 2022.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 768307

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Nº.do convênio: 035/2022  Processo nº 2021/1154330
Valor Total: r$ 253.225,26 (duzentos e cinquenta e três mil, duzentos e 
vinte e cinco reais e vinte e seis centavos).
Objeto: Aquisição de 50 (cinquenta) mil litros de óleo diesel S-10 para 
serem utilizados na recuperação de estradas vicinais desgastadas por 
utilização e por fenômenos naturais localizadas, no município de São 
caetano de odivelas/Pa.
data de assinatura: 07/03/2022  Prazo: 120 (cento e vinte) dias
inic. de Vig.: 07/03/2022  T. Vig.: 04/07/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; origem do recurso: Tesouro; fonte de 
recurso: 0124000000; Plano interno: 206coNVcoSo; ação detalhada: 
273784. coNTraTado:
Nome: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo caETaNo dE odiVElaS – 
cNPJ: 05.351.614/0001-31
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 768139

.

.

oUtras MatÉrias
.

resULtado de JULGaMeNto de recUrso adMiNistratiVo e 
coNVocaÇÃo das eMPresas
Modalidade: concorrência.
Número: n.º 038/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão Per-
manente de licitação, torna público o resultado do julgamento dos recur-
sos administrativos, após o exame realizado pela Coordenadoria Jurídica 
e ratificada pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Transportes, que resol-
veu: reconsiderar a decisão proferida no Julgamento dos documentos de 
Habilitação e HaBiliTar a empresa rodoTErra lTda no certame. as em-
presas habilitadas ficam desde já convocadas para a data de 09/03/2022, 
às 10h00min, para abertura e julgamento das propostas de preços relati-
vos à concorrência Pública n°038/2021.
Belém, 07 de março de 2022.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da cPl/SETraN

Protocolo: 768195

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

LicitaÇÃo reGida PeLa Lei FederaL Nº 13.303/2016 e decreto 
estadUaL Nº2121/2018
Modalidade: Pregão Eletrônico - critério de julgamento: menor preço global
- regime de Execução: Empreitada por preço Global – Modo de disputa: 
aberto e fechado
Número: 002/2022-cPH - Processo nº 2022/212497
objeto:
o presente certame tem por escopo a contratação de empresa para a 
prestação de obras e serviços de engenharia para a Elaboração de Pro-
jeto Executivo civil e Naval para a construção do Terminal Hidroviário 
Turístico no Município de Mojú, para atender a companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará.
Entrega do Edital:
https://www.gov.br/compras/pt-br; https://www.cph.pa.gov.br e https://
www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: clEidE cilENE aBUd fErrEira
data, hora e local de abertura:
data da abertura: 29/03/2022 (terça-feira)
Hora da abertura: 09h00 (nove horas)
local: https://www.gov.br/compras/pt-br
Pedidos de Esclarecimentos: cPH, situada na avenida Generalíssimo 
deodoro, nº 367 - Bairro: Umarizal – cEP: 66.055-240 – Munícipio: 
Belém – Estado: Pará - fones: (91) 3221-4100/4108/4109 – e-mail: 
licitacao@cph.pa.gov.br.
orçamento:
Programa de Trabalho – 26.784.1486.7575
Natureza da despesa – 449051
fonte do recurso – 0101
Valor global estimado: r$120.000,00
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 767810
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aPostiLaMeNto
.

coNtrato Nº 004/2018-cPH
7º terMo de aPostiLaMeNto
assinatura: 02/03/2022
Empresa: coNSÓrcio TaPaJÓ – coNSÓrcio TaPaJÓS, com sede na Tra-
vessa lomas Valentinas, Passagem São Pedro, nº 124, bairro Marco, cEP: 
66.095-721, Município de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o n.º 29.779.458/0001-72.
Justificativa: O valor estimado total do contrato, após assinatura do 9º 
Termo aditivo, consistia no montante de r$ 90.059.343,43 (noventa mi-
lhões, cinquenta e nove mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e 
três centavos). Entretanto, através do presente Termo de apostilamento, o 
valor estimado total fica acrescido de R$ 1.733.965,95 (um milhão, sete-
centos e trinta e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e 
cinco centavos), cálculo feito através da aplicação da fórmula constante na 
cláusula décima segunda do contrato original, que prevê a possibilidade de 
reajuste a cada 12 (doze) meses, contados a partir do mês base da data do 
orçamento referencial da licitação, neste caso, o mês de outubro de 2021, 
ficando assim discriminado:

MÊS BaSE rEaJUSTE Valor EM rEaiS
outubro/2021 38,9085% r$ 1.773.965,95

o valor global do contrato nº 004/2018-cPH passa a ser de r$ 
91.833.308,38 (noventa e um milhões, oitocentos e trinta e três mil, tre-
zentos e oito reais e trinta e oito centavos). O reajuste deve seguir fiel-
mente a definição editalícia e não deve ser pago automaticamente, mas 
sim sobre o valor dos serviços efetivamente executados, o que deverá 
ser avaliado pelo contratante. do valor total do reajuste, r$ 976.091,24 
(novecentos e setenta e seis mil, noventa e um reais e vinte e quatro 
centavos) dizem respeito a diferença nos boletins de medição nº 44, 45 
e 46, relativos a serviços já executados. importância já contabilizada no 
valor total do presente apostilamento, constante na cláusula primeira. as 
despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta da dota-
ção orçamentária classificada como: Projeto Atividade 26.784.1486.7575, 
Natureza da despesa 449051 e fonte: 0301.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 768391

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

errata
.

errata
Na publicação protocolada no d.o.E nº 34.880 sob o número de 766938, pro forma:
onde se lê:
“Valor: r$ r$ 7.464,00 (sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) 
+ gerente de contas, estimado anual.” e “cEP 41.820-“.
Leia-se:
“Valor: r$ r$ 7.464,00 (sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) 
+ gerente de contas, estimado bianual.” e ”cEP: 41.820-021”.

Protocolo: 767866

coNtrato
.

contrato nº 05/2022.
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado do 
Pará- arcoN-Pa/ fErNaNdo MaNUEl dE NoroNHa TaVarES e JocilÉa 
do SocorrorENdEiro TaVarES, representados pela Empresa Gestora 
Noronha Tavares Gestão e administração ltda.
Objeto: Locação do imóvel situado a Rua dos Pariquis, 1907, Batista Cam-
pos-Belém-Pa, considerando a necessidade desta arcoN-Pa.
Valor: 22.000,00 mensal, perfazendo o valor global de r$ 264.000,00, anuais.
dotação orçamentária
Classificação Funcional e Programática: 041.311.508.8338.0000, Elemento de 
despesa-33903900–Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica-fonte 0261 e 0661.
fundamento legal: art. 24, X lei federal nº. 8.666, de 21.06.93, e suas 
alterações posteriores,
Vigência: 03.03.2022 a 02.03.2023
data assinatura: 03.03.2022
ordenador responsável: EUrÍPEdES rEiS da crUZ filHo.
Endereço da contratada: rua dos caripunas, 1717, Batista campos-Belém-Pa.

Protocolo: 768010

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 053 de 04 de MarÇo de 2022
o SEcrETário adJUNTo, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 

Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019;
considerando o processo 2022/179548;
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora, roSEMarY rEBElo PErEira, matrícula 54194422/ 
4, ocupante do cargo de assessor Técnico, para responder pelo cargo de 
coordenador, no período de 10/03/2022 a 08/04/2022, em virtude de férias 
do titular iraci riBEiro doS SaNToS JUNior, matrícula nº 6328750/ 1
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca-SEdaP.

Protocolo: 768095

.

.

errata
.

Portaria de diÁrias 131/2022
BENEficiário (a): Pedro Paulo Gonçalves rodrigues
oNde se LÊ: PErÍodo: 07 a 10/03/2022 Nº dE diáriaS:  1 ½ (uma e 
meia). Leia-se: PErÍodo: 08 a 11/03/2022 Nº dE diáriaS:  3 ½ (três e meia).
ordENador: rosivaldo Batista

Protocolo: 767986

.

.

coNtrato
.

contrato nº 15/2022-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$ - 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).
dotação orçamentária: ação: 8715; Natureza de despesa: 339030/449052; 
fonte de recurso: 0101; função Programática: 20.608.1491.8715.
data assinatura: 07/03/2022.
Vigência: 08/03/2022 a 07/03/2023.
contratado: frilUX iNdÚSTria E coMÉrcio dE rEfriGEraÇÃo EirEli.
Endereço: rodovia Municipal Mfr 030, Zona rural, cEP: 89.300-000.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 768070

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5° terMo aditiVo ao coNtrato N° 046/2018 - sedaP
oBJETo: ProrroGar o PraZo dE ViGÊNcia do coNTraTo Por MaiS 
12 (doZE) MESES.
PraZo dE ViGÊNcia: 09/03/2022 a 08/03/2023.
daTa dE aSSiNaTUra: 07.03.2022.
coNTraTado: iMPrENSa oficial do ESTado do Pará - ioEPa
JUSTificaTiVa: Para aTENdEr iNTErESSE PÚBlico.
ENdErEÇo: TraVESSa do cHaco Nº 2271, Bairro: Marco, BElÉM-Pa-
rá, cEP: 66093.542,
ordENador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 768084

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
contrato nº 127/2021 – sedaP.
data de assinatura: 07/03/2022
objeto: alteração de dotação orçamentária: ação: 8710; fonte: 0101; Na-
tureza da despesa : 449039 e funcional Programática 20.608.1491.8710.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 768083

coNVÊNio
.

convênio n° 04/2022 – sedaP
Processo nº 2022/ 220889.
concedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca.
objeto: transferência voluntária de recursos para aquisição de insumos 
e serviços para fomento às ações de assistência técnica aos agriculto-
res aderidos ao programa Territórios Sustentáveis, no Município de São 
Geraldo do araguaia.
representante do Município: JEffErSoN doUGlaS JESUS oliVEira.
data de assinatura: 07/03/2022
Valor Total: r$ 509.269,90 (Quinhentos e Nove Mil, duzentos e Sessenta e 
Nove reais e Noventa centavos).
contrapartida: r$ 25.065,00 (Vinte e cinco Mil e Sessenta e cinco reais)
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8705, Elemento de despesa: 
3340-41 / 444042, fonte de recursos: 0301, 
função Programática: 20.608.1491.8705.
Prazo de Vigência: a contar de 31/03/2022 à 31/03/2023.
convenente: MUNicÍPio dE SÃo GEraldo do araGUaia, inscrito no 
cNPJ/Mf sob o nº 10.249.241/0001-22.
Endereço: avenida antonio Nonato Pedrosa, n° 324 – Vila administrativa, 
cEP 68.570-000, no Município de São Geraldo do araguaia, Estado do Pará.
ordenador de despesas: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 768357
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.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1º termo aditivo ao convênio N° 21/2021 - sedaP
data de assinatura: 07/03/2022
objeto: Prorrogação do prazo de vigência do convênio nº 21/2021-
SEdaP, até 16/09/2022.
convenente: MUNicÍPio dE BraSil NoVo
Endereço: rua castelo Branco, nº 821, - centro, cep 68.148-000, no Mu-
nicípio de Brasil Novo.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 768329

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 136/2022 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: antônio fernando de Souza reis. carGo: Engenheiro 
agrônomo.  MaTrÍcUla: 24350-1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Barca-
rena/Pa. oBJETiVo: Participar da visita técnica a empresa alUBar. PErÍ-
odo: 11 /03/2022. Nº dE diáriaS: ½ (meia). ordENador: rosivaldo 
Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 126/2022 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: Emerson de Souza Vieira carGo: Motorista. MaTrÍcU-
la: 57205257. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Barcarena/Pa. oBJETiVo: 
conduzir servidor que irá realizar visita técnica na empresa alUBar. PE-
rÍodo: 11/03/2022. Nº dE diáriaS: ½ (meia). ordENador: rosivaldo 
Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 768320

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 50 de 03 de MarÇo de 2022
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribui-
ções que lhe são conferidas;
rESolVE:
coNcEdEr férias regulamentares no mês de aBril/2022, aos servi-
dores da Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca, conforme mapa abaixo.

Nº MaTricUla NoME P. aQUiSiTiVo GoZo dE fÉriaS
01 14338/1 aNToNio fErNaNdES dE liMa 02/03/2021 a 01/03/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
02 11525/1 BENEdiTo coSTa da TriNdadE 01/03/2021 a 28/02/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
03 13170/1 carloS JorGE MarTiNS BraZ 01/04/2021 a 31/03/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
04 12610/1 dEUSiMar MiraNda rodriGUES 21/02/2021 a 20/02/2022 14/04/2022 a 13/05/2022
05 23140/1 iSalTiNo corrEa dE MoraES 01/04/2021 a 31/03/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
06 21415/1 JoaQUiM da SilVa BaTiSTa 01/03/2021 a 28/02/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
07 19704/1 JoSE MiGUEl arTUr dE SoUZa 16/02/2021 a 15/02/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
08 12750/1 laÉrcio PErEira VUlcÃo 01/03/2021 a 28/02/2022 06/04/2022 a 05/05/2022
09 16047/1 MaNoEl NEGrÃo dE MacEdo 01/02/2021 a 31/01/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
10 23477/1 Maria MaTildE dE PaUla diaS 01/04/2021 a 31/03/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
11 5958969/1 PEdro GoNÇalVES MaUES 01/01/2021 a 31/12/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
12 16136/1 raiMUNdo dE BriTo PiNTo 01/02/2021 a 31/01/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
13 17620/1 SaNdra Maria PaNToJa MiraNda 01/04/2021 a 31/03/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
14 6045553/2 SHirlEY criSTiNa da coSTa rEiS 16/10/2020 a 15/10/2021 18/04/2022 a 02/05/2022

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

Protocolo: 768286

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 642, de 07 de MarÇo de 2022
Retifica a PORTARIA Nº 1.304, de 27 de dezembro de 2017, publicada no DOE 
nº 33.527, de 28 de dezembro de 2017 que Homologa os trabalhos Técnicos 
realizados na área Projeto Estadual de assentamento agroextrativista (PE-
aEX) denominado Vila Nova, localizado no Município de Prainha, Estado do Pará.
o Presidente do instituto de Terras do Estado do Pará, no uso das atri-
buições que lhes são conferidas pelo art. 2°, incisos Vi e Viii, e art. 5°, 
alíneas a e k, da lei 4.584 de 08 de outubro de 1975 e o art. 17, inciso ii, 
c, do decreto 063 de 14/03/2007;
coNSidEraNdo que o departamento Jurídico do iTErPa procedeu à aná-
lise no Processo 2008/236423 (fls. 782) e solicitou providencias pela regu-
laridade da proposta em 09/08/2018, de acordo com os atos normativos 
que regulamentam a matéria;

CONSIDERANDO a retificação da área do PEAEX com a diminuição propor-
cional a sobreposição relativo aos processos de permuta dos lotes n° 35-a 
(processo 2016/97054) e n°34/36 (processo 2015/288827), a área lÍQUi-
DA do referido PEAEX ficou em 17.898,1898ha (dezessete mil, oitocentos e 
noventa e oito hectares, dezoito ares e noventa e oito centiares) inseridos 
nas Glebas Vila Nova e Maracu no Município de Prainha, no Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de encaminhamento visando a regulariza-
ção/destinação do imóvel rural denominado PEAEX VILA NOVA, criado ori-
ginalmente com área de 19.539,2979ha (dezenove mil, quinhentos e trinta 
e nove hectares, vinte e nove ares e setenta e nove centiares), inseridos na 
Gleba Vila Nova, no Município de Prainha, no Estado do Pará;
CONSIDERANDO a necessidade de finalização do processo de criação do 
Projeto Estadual de assentamento agroextrativista em terras públicas es-
taduais para atendimento de demanda apresentada pela associação da 
comunidade de Vila Nova (aSMacoViN);
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta dos processos administrati-
vos autuados no iTErPa sob o número 2008/236423 e apensos.
rESolVE:
Art. 1° Retificar a PORTARIA Nº 1.304, de 27 de dezembro de 2017, pu-
blicada no doE nº 33.527, de 28 de dezembro de 2017 que Homologa os 
trabalhos Técnicos realizados na área Projeto Estadual de assentamento 
agroextrativista (PEaEX) denominado Vila Nova, localizado no Município de 
Prainha, Estado do Pará.
Art. 2º Retificar o Polígono da área que agora é de 17.898,1898ha (dezes-
sete mil, oitocentos e noventa e oito, dezoito ares e noventa e oito centia-
res) inseridos nas Glebas Vila Nova e Maracu, para o assentamento de 67 
(sessenta e sete) famílias, destinada ao PEaEX Vila Nova de acordo com o 
que consta do memorial descritivo a seguir elaborado pelo Técnico respon-
sável luis carlos da costa caxiado agrimensor crEa n°260–Tad/Pa cre-
dencial INCRA Código AL5: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 
fKE-M-2896, de coordenadas N 9.703.889,77m e E 188.070,09m; deste, 
segue confrontando com a fazenda União, Matrícula 433, Jeová ferreira de 
lima, com os seguintes azimutes e distâncias:  148º45’ e 2.896,39 m até 
o vértice fKE-M-2895, de coordenadas N 9.701.415,09m e E 189.579,31m;  
44º29’ e 729,50 m até o vértice cM4-M-2565, de coordenadas N 
9.701.937,01m e E 190.089,78m; deste, segue confrontando com o lote 
36 do Setor a, Matrícula 300, rancho Grande Pastoril e agrícula S/a, com 
os seguintes azimutes e distâncias:  143º12’ e 2.157,67 m até o vértice 
cM4-M-2564, de coordenadas N 9.700.210,69m e E 191.386,88m; deste, 
segue confrontando com o lote 35 do Setor a, daniel Bruno de Souza Via-
na, com os seguintes azimutes e distâncias:  142º42’ e 2.090,10 m até o 
vértice cM4-M-2559, de coordenadas N 9.698.549,42m e E 192.657,82m; 
deste, segue confrontando com a faixa de domínio da Estrada da Promato, 
com os seguintes azimutes e distâncias:  225º23’ e 4.273,13 m até o vér-
tice cM4-M-2558, de coordenadas N 9.695.539,72m e E 189.619,89m;  
226º09’ e 4.752,26 m até o vértice B7N-M-0483, de coordenadas N 
9.692.237,64m e E 186.197,07m; deste, segue confrontando com terras 
de osmar ruschel, com os seguintes azimutes e distâncias:  246º55’ e 
9.089,23 m até o vértice B7N-M-0484, de coordenadas N 9.688.651,48m 
e E 177.836,88m; deste, segue confrontando com a margem direita à Ju-
sante do rio curuatinga, com os seguintes azimutes e distâncias:  314º01’ 
e 208,94 m até o vértice al5-V-18901, de coordenadas N 9.688.796,46m 
e E 177.686,17m;  292º09’ e 139,33 m até o vértice al5-V-18902, de 
coordenadas N 9.688.848,74m e E 177.556,88m;  261º36’ e 171,42 m até 
o vértice al5-V-18903, de coordenadas N 9.688.823,29m e E 177.387,21m;  
219º22’ e 191,94 m até o vértice al5-V-18904, de coordenadas N 
9.688.674,47m e E 177.265,72m;  178º16’ e 292,64 m até o vértice al-
5-V-18905, de coordenadas N 9.688.381,73m e E 177.275,23m;  152º10’ 
e 106,21 m até o vértice al5-V-18906, de coordenadas N 9.688.287,84m 
e E 177.325,07m;  178º11’ e 133,13 m até o vértice al5-V-18907, de 
coordenadas N 9.688.154,67m e E 177.329,61m;  225º42’ e 97,17 m até 
o vértice al5-V-18908, de coordenadas N 9.688.086,58m e E 177.260,16m;  
243º54’ e 318,00 m até o vértice al5-V-18909, de coordenadas N 
9.687.945,90m e E 176.974,67m;  320º18’ e 79,23 m até o vértice al-
5-V-18910, de coordenadas N 9.688.006,80m e E 176.923,88m;  331º18’ 
e 233,45 m até o vértice al5-V-18911, de coordenadas N 9.688.211,48m 
e E 176.811,19m;  339º39’ e 333,12 m até o vértice al5-V-18912, de 
coordenadas N 9.688.523,82m e E 176.694,52m;  333º13’ e 558,45 m até 
o vértice al5-V-18913, de coordenadas N 9.689.022,19m e E 176.441,43m;  
337º51’ e 609,22 m até o vértice al5-V-18914, de coordenadas N 
9.689.586,43m e E 176.210,25m;  357º28’ e 592,47 m até o vértice al-
5-V-18915, de coordenadas N 9.690.178,79m e E 176.182,71m;  324º10’ 
e 352,63 m até o vértice al5-V-18916, de coordenadas N 9.690.464,46m 
e E 175.975,44m;  297º37’ e 359,66 m até o vértice al5-V-18917, de 
coordenadas N 9.690.630,55m e E 175.656,06m;  56º04’ e 226,92 m até 
o vértice al5-V-18918, de coordenadas N 9.690.757,80m e E 175.844,20m;  
26º59’ e 128,61 m até o vértice al5-V-18919, de coordenadas N 
9.690.872,65m e E 175.902,34m;  358º01’ e 141,29 m até o vértice al-
5-V-18920, de coordenadas N 9.691.013,96m e E 175.897,10m;  334º57’ 
e 547,92 m até o vértice al5-V-18921, de coordenadas N 9.691.510,26m 
e E 175.663,77m;  357º35’ e 137,27 m até o vértice al5-V-18922, de 
coordenadas N 9.691.647,52m e E 175.657,65m;  328º11’ e 146,94 m até 
o vértice al5-V-18923, de coordenadas N 9.691.772,30m e E 175.579,81m;  
291º14’ e 401,41 m até o vértice al5-V-18924, de coordenadas N 
9.691.916,97m e E 175.204,99m;  302º10’ e 127,24 m até o vértice al-
5-V-18925, de coordenadas N 9.691.984,53m e E 175.097,03m;  278º22’ 
e 166,89 m até o vértice al5-V-18926, de coordenadas N 9.692.008,43m 
e E 174.931,70m;  232º15’ e 150,76 m até o vértice al5-V-18927, de 
coordenadas N 9.691.915,78m e E 174.812,60m;  204º02’ e 208,66 m até 
o vértice al5-V-18928, de coordenadas N 9.691.724,84m e E 174.728,00m;  
332º50’ e 122,51 m até o vértice al5-V-18929, de coordenadas N 
9.691.833,81m e E 174.671,78m;  349º31’ e 144,63 m até o vértice al-
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5-V-18930, de coordenadas N 9.691.976,09m e E 174.645,09m;  329º33’ 
e 275,99 m até o vértice al5-V-18931, de coordenadas N 9.692.213,91m 
e E 174.504,55m;  311º28’ e 155,21 m até o vértice al5-V-18932, de 
coordenadas N 9.692.316,52m e E 174.387,90m;  16º54’ e 212,47 m até 
o vértice al5-V-18933, de coordenadas N 9.692.520,14m e E 174.449,26m;  
354º57’ e 155,53 m até o vértice al5-V-18934, de coordenadas N 
9.692.675,18m e E 174.435,18m;  326º57’ e 791,87 m até o vértice al-
5-V-18935, de coordenadas N 9.693.338,51m e E 174.001,38m;  298º17’ 
e 261,73 m até o vértice al5-V-18936, de coordenadas N 9.693.462,08m 
e E 173.770,39m;  330º28’ e 461,25 m até o vértice al5-V-18937, de 
coordenadas N 9.693.863,25m e E 173.541,93m;  357º15’ e 358,35 m até 
o vértice al5-V-18938, de coordenadas N 9.694.221,47m e E 173.523,85m;  
338º35’ e 121,94 m até o vértice al5-V-18939, de coordenadas N 
9.694.334,99m e E 173.479,02m;  318º35’ e 310,07 m até o vértice al-
5-V-18940, de coordenadas N 9.694.567,27m e E 173.273,21m;  328º16’ 
e 451,23 m até o vértice al5-V-18941, de coordenadas N 9.694.950,83m 
e E 173.034,74m;  305º48’ e 94,45 m até o vértice al5-V-18942, de coor-
denadas N 9.695.005,95m e E 172.957,93m;  281º18’ e 297,41 m até o 
vértice al5-V-18943, de coordenadas N 9.695.063,61m e E 172.665,89m;  
301º42’ e 127,69 m até o vértice al5-V-18944, de coordenadas N 
9.695.130,52m e E 172.556,99m;  15º33’ e 387,69 m até o vértice al-
5-V-18945, de coordenadas N 9.695.504,63m e E 172.660,10m;  356º29’ 
e 259,09 m até o vértice c76-M-0866, de coordenadas N 9.695.763,42m e 
E 172.643,57m; deste, segue confrontando com a Gleba Pacoval, Matrícu-
la 3.413, União federal, com os seguintes azimutes e distâncias:  1º24’ e 
171,45 m até o vértice c76-M-1284, de coordenadas N 9.695.934,98m e E 
172.647,35m;  10º06’ e 6.624,65 m até o vértice BNo-M-0035, de coor-
denadas N 9.702.465,33m e E 173.795,81m; deste, segue confrontando 
com a fazenda floresta Virgem, Matrícula 153, Pena florestal e Madereira 
lTda, com os seguintes azimutes e distâncias:  87º58’ e 845,90 m até o 
vértice BNo-M-0034, de coordenadas N 9.702.497,37m e E 174.641,86m;  
103º33’ e 921,29 m até o vértice BNo-M-0033, de coordenadas N 
9.702.283,25m e E 175.538,77m;  103º10’ e 964,00 m até o vértice BNo
-M-0032, de coordenadas N 9.702.065,62m e E 176.478,76m;  125º16’ e 
2.483,20 m até o vértice BNo-M-0031, de coordenadas N 9.700.634,97m 
e E 178.511,06m;  123º24’ e 3.276,17 m até o vértice BNo-M-0030, de 
coordenadas N 9.698.836,16m e E 181.252,57m;  21º18’ e 2.790,15 m 
até o vértice BNo-M-0029, de coordenadas N 9.701.440,01m e E 
182.261,51m;  79º00’ e 2.003,54 m até o vértice BNo-M-0028, de coor-
denadas N 9.701.827,23m e E 184.228,97m;  79º24’ e 2.979,60 m até o 
vértice BNo-M-0027, de coordenadas N 9.702.382,35m e E 187.158,86m;  
29º57’ e 216,46 m até o vértice B7N-M-0053d, de coordenadas N 
9.702.570,28m e E 187.266,62m;  31°20’18” e 1.544,87 m até o vértice 
fKE-M-2896, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coorde-
nadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasi-
leiro, a partir do vértice B7N-M-0480, de coordenadas N 9.691.242.176 m 
e E 175.817.284 m, e encontram-se representadas no Sistema U T M, refe-
renciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo como datum o 
SirGaS2000. a área foi obtida pelas coordenadas cartesianas locais referen-
ciada ao *Sistema Geodésico local (SGl-SiGEf). Todos os azimutes foram 
calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant). Perímetro 
e distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocentricas.
Art. 3° AUTORIZAR a publicação deste ato no Diário Oficial do Estado.
art. 4° recomendar ao dEaf a ultimação as providencias necessárias a 
conclusão da presente regularização fundiária.
rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
Bruno Kono
Presidente do iTErPa

Protocolo: 768284
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

042200650/2021 cia aGroPEcUaria N. 
Sra aParEcida lTda

faZENda SaNTa caTa-
riNa ii 197,6879 Ha ParaGoMiNaS/Pa 1005/2022

Belém (Pa), 07/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 768361

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 0622/22 de 04/03/2022
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio:acará
Periodo: 15 a 17/03/2022(2,5) diárias
Servidor:
-8084-5070/1-Karilene do Socorro Quaresma de Queiroz Bittencourt-Técnico/dEaf
Periodo:  15/03/2022 a 06/04/2022(22,5) diárias
Servidores:
-5936-344/2-Elayne oliveira Braga-Técnico/dEaf
-5961-507/1-luiz fernando de Souza Nogueira-assist.Técnico/dEaf
-3169-324/1-regina freitas da Silva-auxiliar administrativo
-5956-626/1-Walace douglas da cruz Santos- assist.Técnico/dEaf
-5935-828/2-adriel de franca Viana-Motorista
-ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 768326

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

FÉrias
.

Portaria Nº 016/2022-NGPr/rH Belém, 07 de Março de 2022.
o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rU-
ral - NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na 
lei Estadual 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 N° 2022/260849.
rESolVE: coNcEdEr fÉriaS a servidora lariSSa Eloi caSTro SaNToS, 
ocupante do cargo de aPoio TEcNico, matrícula 5959363/1, a gozar 30 
(trinta) dias de férias no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo –NGPr
MaT- 5945755-1

Protocolo: 767831
Portaria Nº 017/2022-NGPr/rH Belém, 07 de Março de 2022.
o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rU-
ral - NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na 
lei Estadual 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 N° 2022/262771.
rESolVE: coNcEdEr fÉriaS a servidora clara alicE diaS foNSEca, 
ocupante do cargo de aPoio adMiNiSTraTiVo, matrícula 5945938/1, a 
gozar 30 (trinta) dias de férias no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo –NGPr
MaT- 5945755-1

Protocolo: 767829

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº0869/2022 adeParÁ, de 07 de MarÇo de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o PaE 2022262439, que solicita licença para Tratar de 
interesse Particular.
rESolVE:
coNcENdEr a servidora iNdira NadJa VaScoNcEloS dE oliVEira, ma-
trícula 57223645/1, ocupante do cargo de fiscal Estadual agropecuário, 
lotado na GEr itaituba / UlSa de itaituba, licença para tratar de interesse 
particular no período de 07.03.2022 a 06.03.2024.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 768297
Portaria Nº0868/2022 – adeParÁ,de 07 de MarÇo de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
r E S o l V E:
i.EXoNErar a pedido a servidora alESSaNdra aParEcida da coSTa, 
matrícula 5953580/3, do cargo de Procuradora chefe, GEP-daS.011.4, 
a contar de 07/03/2022.
ii.NoMEar, TaTiaNE ViaNNa da SilVa, matricula 5891012/8 para o cargo 
de Procuradora chefe, GEP-daS.011.4, a contar de 07/03/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral – adEPa

Protocolo: 768279
Portaria Nº 0867/2022 - adeParÁ,de 07 de MarÇo de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
rESolVE:
i-rEVoGar a contar de 07/03/22, a PorTaria Nº 8249/2021 de 
15/12/21, publicada no doE 34799 de 16/12/21.
ii-EXoNErar a servidora TaTiaNE ViaNNa da SilVa, matricula 
5891012/8, do cargo em comissão de coordenadora, GEP-daS.011.4, a 
contar de 07/03/22.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 768269
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.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 0795/2022 - adeParÁ, 
de 25 de FeVereiro de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo, o PaE 20211488454 e o que determina o art. 132, inciso ii 
da lei nº 5.810/94, que rEGUlaMENTa a coNcESSÃo dE GraTificaÇÕES.
r E S o l V E:
dESiGNar o(a) servidor(a) ZilMa PaTricia diaS do NaSciMENTo, matrí-
cula n° 55587393/1, fiscal Estadual agropecuário, para responder pela Ge-
rência de Controle do Comercio e Uso de Agrotóxico/SEDE, durante o período 
de 30 (trinta) dias de férias do(a) titular lUiZ carloS cordEiro dE GUaMa, 
matricula 57174823/1, GEP-daS 011.3, no período de 14.02.22 a 15.03.22.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 768306

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo
coNtrato Nº 05/2020
Valor global estimativo: r$1.120.011,20
ViGÊNcia: 05/03/2022 à 04/03/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: Prestação de serviços de fornecimento de 
passagens áreas, rodoviárias e fluviais.
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12(doze) meses.
EXErcÍcio:2022
coNTraTado: EMPrESa NorTE TUriSMo lTda.
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 762649
4º terMo aditiVo
coNtrato Nº 21/2018
Valor global estimativo: r$ 650.238,41
ViGÊNcia: 06/03/2022 à 05/03/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: fretamento de aeronaves, transporte de ma-
teriais biológicos, serviços de agenciamento de fretamento de aeronave 
bimotor e monomotor para transporte de passageiros fora das rotas co-
merciais regionais, serviço de agenciamento de transporte de materiais 
biológicos no âmbito do território nacional.
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12(doze) meses.
EXErcÍcio:2022
coNTraTado: diNaSTia ViaGENS E TUriSMo lTda- EPP, 
cNPJ nº:15.741.481/0001-63.
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 762655

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 0864/2022: BENEficiá-
rio: Jair doS SaNToS BaHia;Matrícula: 5950874;função:20agricultu-
ra;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte:0261;objetivo: reali-
zar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa 
jurídica e aquisições de materiais diversos de consumo, para atender as 
necessidades da Gerência de Classificação Vegetal e Identificação Flores-
tal.Elemento de despesa/ Valor: 339039/ r$3.000,00;Prazo de aplicação 
(em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia):15.ordenador de des-
pesas: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 768077
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 0865/2022: BENEfici-
ário: Maria JoSE lENa corrÊa TaVarES;Matrícula: 54186915;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 
0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação de 
serviço de pessoa jurídica e aquisições de materiais diversos de consumo, 
para atender as necessidades da Gerência de Classificação Vegetal e Iden-
tificação Florestal.Elemento de Despesa/ Valor: 339039/ R$3.000,00;Prazo 
de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia):15.orde-
nador de despesas: : lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 768088

.

.

diÁria
.

Portaria: 0860/2022 objetivo: realizar orientação técnica nos estabe-
lecimentos que comercializam produtos de uso veterinário em relação aos 
sistemas SiaPEc3 e SiPEaGro quanto aos processos de cadastramento 
e renovações de registro.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 51855504/fla-
Via da cUNHa rodriGUES (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 
07/03/2022 a 11/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 767828
Portaria: 0859/2022 Objetivo: Realizar investigação epidemiológica 
complementar na propriedade fazenda Guerobal, que participou do inqué-
rito soroepidemiológico em estabelecimentos de criação de suínos.Funda-

mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rio Maria/Pa destino: 
SaPUcaia/Pa Servidor: 57175962/ EUfraSio JacoME dE MoUra filHo 
(MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 02/03/2022 a 02/03/2022.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 767822
Portaria: 0862/2022 objetivo: realizar palestra de capacitação técni-
ca sobre “Sistemas aplicados nos programas fitossanitários e atualização 
dos procedimentos de fiscalização. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 
145/149. origem: oEiraS do Pará/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 
55588427/JoSiVaN TENorio BarBoSa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) 
/ 7,5 diáriaS / 05/03/2022 a 12/03/2022. ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 767991
Portaria: 0871/2022 objetivo: realizar ações de monitoramento da pra-
ga quarentenária Bactrocera carambolae(mosca da carambola).fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: PoNTa 
dE PEdraS/Pa Servidor: 54193829/HUGo EdUardo MorEira caMiNHa 
(aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 10/03/2022 a 11/03/2022.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 768115
Portaria: 0870/2022 objetivo: realizar ações de monitoramento da 
praga quarentenária Bactrocera carambolae(mosca da carambola).fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
MoSQUEiro/Pa Servidor: 54193829/HUGo EdUardo MorEira caMiNHa 
(aUXiliar dE caMPo) / 0,5 diária / 08/03/2022 a 08/03/2022.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 768102
Portaria: 0872/2022 objetivo: realizar buscar à inadimplentes da rea-
lização da vacinação contra febre aftosa etapa novembro de 2021 no mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TUcUMÃ/
Pa destino: TUcUMÃ/Pa Servidor: 57215435/ faBiaNa PoSSaTo (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 01/02/2022 a 04/02/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 768138
Portaria: 0874/2022 objetivo: dar apoio em atividades com meio pro-
dutivo e interessados para fins de cadastramento de cultivos agrícolas no 
município. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BE-
lÉM/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 54192696/ aNa Maria aVElar 
fraZao (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 6,5 diáriaS / 13/03/2022 a 
19/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 768153
Portaria: 0863/2022 objetivo: Participar de capacitação técnica sobre 
Sistemas aplicados nos programas fitossanitários e atualização dos proce-
dimentos de fiscalização.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. 
origem: TailÂNdia/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 5908938/ HÉriKa 
Maria VaScoNcEloS dE SoUSa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 
6,5 diáriaS / 06/03/2022 a 12/03/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 768004
Portaria: 0873/2022 objetivo: Participar e ministrar palestra na capa-
citação técnica sobre “Sistemas aplicados nos programas fitossanitários 
e atualização dos procedimentos de fiscalização”.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: :iPiXUNa do Pará/Pa destino: MaraBá/
Pa Servidor: 57190490/ JoSE da coSTa BaSToS JUNior (fiScal ESTa-
dUal aGroPEcUário) / 6,5 diáriaS / 06/03/2022 a 12/03/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 768156

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 0866/2022 - adeParÁ, de 07 de MarÇo de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
Pará - adEPará, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
art. 22, da lei estadual 6482, de 17 de setembro de 2002.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria N.º 785/2022 de 24 de fevereiro 
de 2022, publicada no doE nº 34876 de 25/02/2022, que nomeou a 
servidora TaTiaNE ViaNNa da SilVa, mat. 5891012/8, para o cargo de 
Procurador chefe, GEP-daS-011.4.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 768260

.

.

oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo Por editaL
Pela presente, a adEPara - agência de defesa agropecuária do Estado do 
Pará – ciTa as Empresas relacionadas no aNEXo i deste Edital, para que 
tomem conhecimento de que constam tramitando nesta autarquia, pro-
cessos administrativos, em seus nomes, referentes à aplicação de autos 
de infração e Multas, em decorrência do cometimento de infrações sani-
tárias, tipificadas na Lei 6.119/1998, os quais se encontram à disposição 
de V.Sas., na GEaGro (Gerência de controle do comércio e Uso de agro-
tóxicos Agrotóxicos) desta ADEPARÁ, localizada à Avenida Pedro Miranda, 
nº 1666, 2° andar, sala 201 B – Pedreira, contato: 3210-1171, para que 
sejam efetuados os pagamentos das multas arbitradas ou, ainda, para que 
ofereça recursos ao diretor de defesa e inspeção Vegetal, no Prazo de até 
30 (trinta) dias, a contar desta publicação, conforme determina o artigo 72 
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da lei Estadual 7.392/2010. Em caso de pagamento, o mesmo deve ser 
comprovado perante a GEaGro.
caso V.Sas. tenham interesse, poderão rEcolHEr o valor da multa arbi-
trada conforme demonstrativo no aNEXo i:
Para o pagamento da multa o autuado deve entrar no Site da adEPará (www.
adepara.pa.gov.br), árEa – dEfESa VEGETal – aGroTÓXicoS - oriENTa-
ÇÃo Para GEraÇÃo dE daE rEfErENTE ao PaGaMENTo dE MUlTaS.
Pagando a multa, anexar o comprovante de pagamento a cópia deste do-
cumento e entregar na adEPará do seu município, ou enviar pelo e-mail 
geagro@adepara.pa.gov.br
informamos, ainda, que SE NÃo for ofErEcido rEcUrSo ou rEcolHi-
do o Valor da MUlTa No PraZo lEGal, os autos do processo referente 
à aplicação da multa será encaminhado à Secretaria Estado da fazenda 
– SEfa para iNScriÇÃo EM dÍVida aTiVa do ESTado, e posterior co-
BraNÇa JUdicial.
Belém-Pa, 20 de janeiro de 2022.
Engº agrº lUcioNila PaNToJa PiMENTEl
dirETor dE dEfESa E iNSPEÇÃo VEGETal – ddiV
aNeXo i

Nome auto de infração Processo cPf/cNPJ infração 
cometida

Valor da multa 
em UPf

Elton Neves da Silva – Sítio 
Boa esperança 01/54187029/2021 2021/1231574 864.005.922-53 artigo 19, inciso 

XV da lei 6.619 adVErTÊNcia

artur Morbach de deus Viei-
ra- fazenda Novo Mundo.

002/58998310-
1/2021 2021/1191800 31.326.769/0001-

28
artigo 19, inciso 
ii da lei 6.619 300

rodrigo anversa – fazenda 
Boa Esperança 09/54192707/20 2020/894793 925.000.131-20

artigo 19, 
inciso Xiii da lei 

6.619
500

Protocolo: 767948

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0122/2022 – 07.03.2022
o PrESidENTE EM EXErcÍcio da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas, rESolVE: a d M i T i r, a contar de 10.03.2022, 
lEilE coNcEiÇÃo SilVa SaNToS, contratação autorizada pelo Processo 
Seletivo Simplificado nº 01/2022, para exercer o emprego de Agente Ope-
racional, por prazo determinado de 12 (doze) meses, podendo ser pror-
rogado por igual período, ficando lotado no Escritório Regional de Marabá 
(PaE/2021/823518).
PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa – Presidente em exercício

Protocolo: 768257
Portaria Nº 0119/2022 – 07.03.2022
o PrESidENTE EM EXErcÍcio da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas, rESolVE: adotar as seguintes Medidas administra-
tivas em relação o Extensionista rural i – Engº agrônomo JoSÉ GUilHEr-
ME SaNToS SaldaNHa- Matricula nº 3176843/1, a contar de 01.03.2022:
i – r E V o G a r, os efeitos da Portaria de nº 0797/2021, que colocou 
à disposição do centro regional de Governo do Baixo amazonas, com 
Ônus para a EMaTEr-Pá.
II – L O T A R, para exercer suas Funções no Escritório Regional de Santarém.
PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa – Presidente em exercício
Portaria Nº 0120/2022 – 07.03.2022
o PrESidENTE EM EXErcÍcio da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas, rESolVE: l o T a r, a contar de 01/01/2022 
até 31/12/2022, a agente de Serviços Gerais Maria rEGiNa MaGalHÃES 
araÚJo, servidora da Prefeitura Municipal de Marapanim, colocado à dis-
posição Sem Ônus para a EMaTEr-Pará, para exercer suas funções no Es-
critório Local de Marapanim/Regional de Castanhal.(PAE:2022/129185).
PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa – Presidente em exercício
Portaria Nº 0121/2022 – 07.03.2022
o PrESidENTE EM EXErcÍcio da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas, rESolVE: l o T a r, a contar de 03/01/2022 até 
31/12/2022, o Técnico agrícola, EVaNio PErEira cUNHa, servidor da Pre-
feitura Municipal de São Geraldo, colocado à disposição Sem Ônus para a 
EMATER-Pará, para exercer suas funções no Escritório Local de São Geraldo 
/regional de Marabá.(PaE:2022/235982).
PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa – Presidente em exercício

Protocolo: 768193

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº014/2022
BENEficiário: raiMUNdo caSSiaNo fiGUEirEdo; MaT.: 3176363; 
fUNÇÃo: Extensionista rural ii; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 
0101; oBJ.: Serviços de aTEr/ProaTEr 2022; MUNic.: SoUrE-l; Ele-
mento de despesa: 339039: r$ 960,00. PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias 
da emissão da o.B. E PraZo dE coMProVaÇÃo: 15 dias; 
ord. dE dESPESaS UG ilHaS: cÍcEro BaTiSTa SoBriNHo.

Protocolo: 767944

sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 007/2022, BENEficiário: 
JoSÉ lUiZ do carMo loPES / MaTrÍcUla: 3.178.323-011 / carGo oU 
fUNÇÃo: EXT. rUral ii / MUNicÍPio: GoiaNÉSia do Pará / oBJETiVo: 
cUSTEar dESPESaS coM SErViÇoS dE aTEr coNforME ProaTEr 2022 
do ESloc dE GoiaNÉSia do Pará / ProGraMa: 1491 / ProJETo aTiVi-
dadE: 8711/ foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 339030=r$ 410,00 
/ 339039= 0,00 / Valor ToTal r$ 410,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 
diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / 
ordENador dE dESPESaS: aGUiBErTo rodriGUES alVES.

Protocolo: 768255

.

.

diÁria
.

Portaria de diaria Nº 036/2022; BENEficiária: YaSMiN car-
ValHo EGÉa; MaTrÍcUla: 59643221; fUNÇÃo: TÉc. EM PlaNEJaMEN-
To(ENGº ciVil); oBJETiVo: Para rEaliZar ViSiTa TÉcNica aoS MU-
NicÍPioS dE coNcEiÇÃo do araGUaia, rEdENÇÃo, XiNGUara, áGUa 
aZUl do NorTE, TUcUMÃ, SaPUcaia, Eldorado, NoVo rEParTiMEN-
To, PacaJá E JacUNdá; Nº dE diáriaS: 4,5(QUaTro E MEia); PErÍodo: 
22 À 26.02.2022: dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia, rEdENÇÃo, XiN-
GUara, áGUa aZUl do NorTE, TUcUMÃ, SaPUcaia, Eldorado, NoVo 
rEParTiMENTo, PacaJá E JacUNdá;ordENador dE dESPESa:KEiMEN-
SoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 768203
Portaria de diaria Nº 035/2022; BENEficiário: MicHEl raicK 
PErEira SilVa; MaTrÍcUla: 55586565-2; fUNÇÃo: TÉc. EM PlaNEJa-
MENTo(ENGº ciVil); oBJETiVo: Para rEaliZar ViSiTa TÉcNica aoS 
MUNicÍPioS dE coNcEiÇÃo do araGUaia, rEdENÇÃo, XiNGUara, 
áGUa aZUl do NorTE, TUcUMÃ, SaPUcaia, Eldorado, NoVo rEPar-
TiMENTo, PacaJá E JacUNdá; Nº dE diáriaS: 4,5(QUaTro E MEia); 
PErÍodo: 22 À 26.02.2022: dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia, rE-
dENÇÃo, XiNGUara, áGUa aZUl do NorTE, TUcUMÃ, SaPUcaia, El-
dorado, NoVo rEParTiMENTo, PacaJá E JacUNdá; ordENador dE 
dESPESa: KEiMENSoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 768182

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo  de cessÃo Nº 002/2022
ParTES: EMaTEr-Pará E a PrEfEiTUra MUNiciPal dE NoVa iPiXUNa do Pará
oBJETo: o bem objeto ora cedido será de uso exclusivo para atender as 
atividades logísticas de serviços da Secretaria Municipal de agricultura, não 
podendo ter a sua finalidade desviada mesmo que a serviço da CESSIONARIA.
discriminação: Motocicleta 150c, 13, 6cV, tempos, gasolina, modelo NXr 
150 BroS MiX ESd, Marca: Honda, ano de fabricação 2008, cHaSSi: 
9c2Kd03108r022346, rENaVaM: 965556654, Placa JVQ - 4443
ViGÊNcia: 24/02/2022 a 31/12/2024
foro: comarca de Marituba
daTa dE aSSiNaTUra: 24/02/2022
aSSiNaTUraS
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo
Presidente da EMaTEr-Pará
Maria da GraÇa MEdEiroS MaToS
Prefeita Municipal de NoVa iPiXUNa-Pa

Protocolo: 768230

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 017/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/Pa, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa;
rESolVE:
designar a Sra. NEUZa crUZ dEl TETTo SilVa, matrícula nº 5946484/2, ocu-
pante do cargo de diretora administrativa e financeira para responder pelo 
Diretor Presidente, Sr. José Antonio Scaff Filho, por motivo de viagem, sem 
ônus para administração Pública, no período de 08 a 15 de Março de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 07 de Março de 2022.
JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor – Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 768207

.

.

errata
.

Fica retiFicado Na coNVocaÇÃo dos coNseLHeiros Fiscais 
– ceasa/Pa, PUBLicada No doe Nº 34.880 de 04/03/2022.
onde lê-se: dia 18 de março do corrente ano
Leia-se: dia 21 de março do corrente ano, às 11:00hs
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Fica retiFicado Na coNVocaÇÃo dos coNseLHeiros adMiNistra-
tiVos – ceasa/Pa, PUBLicada No doe Nº Nº 34.880 de 04/03/2022.
onde lê-se: dia 21 de março do corrente ano
Leia-se: dia 21 de março do corrente ano, às 14:00hs
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 767976

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 00325/2022-dGaF/GaB/seMas, de 03/03/2022
Nome: SErGio lUiS BarBoSa da SilVa
Matrícula: 5898763/3
função: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 20 (vinte) dias de licença Paternidade
Período: 06/02/2022 a 25/02/2022
lÍlia Márcia raMoS rEiS
Secretária adjunta de Gestão administrativa e Tecnologias, em Exercício

Protocolo: 767892

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
SErVidor: rafaEl GUSTaVo da SilVa liMa
MaTrÍcUla: 5955021
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
a coNTar dE 01/03/2022
ordENador: lília Márcia ramos reis - 
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 767911

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 00323/2022 - dGaF/GaB/seMas, de 03/03/2022
Nome: PaTrÍcia da coNcEiÇÃo caBral dE liMa
Matrícula: 57175687/1
cargo: Técnico em Gestão de infraestrutura
concessão: 30 (trinta) dias de licença Prêmio
Período aquisitivo: 1ª parcela do triênio 2003/2006
Período de Gozo: 14/03/2022 a 12/04/2022
lÍlia Márcia raMoS rEiS
Secretária adjunta de Gestão administrativa e Tecnologias, em Exercício

Protocolo: 767889

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 00329/2022-dGaF/GaB/seMas, de 04/03/2022.
Nome: JoSE roSiNaldo doS rEiS oliVEira
Matrícula: 57175462/1
cargo: auxiliar operacional
concessão: 60 (sessenta) dias de licença para Tratamento de Saúde
Período: 29/11/2021 a 27/01/2022
laudo Médico: 84493 de 06/01/2022
lÍlia Márcia raMoS rEiS
Secretária adjunta de Gestão administrativa e Tecnologias, em Exercício

Protocolo: 767901
Portaria Nº 00341/2022-dGaF/GaB/seMas, de 07/03/2022.
Nome: JaQUEliNE liSBoa da SilVa PalHETa
Matrícula: 57201675/1
cargo: assistente administrativo
concessão: 60 (sessenta) dias de licença para Tratamento de Saúde
Período: 01/12/2021 a 29/01/2022
laudo Médico: 84998 de 20/01/2022
lÍlia Márcia raMoS rEiS
Secretária adjunta de Gestão administrativa e Tecnologias, em Exercício.

Protocolo: 768308

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 00336/2022-GaB/seMas, de 04.03.2022
Servidora: WaldilENa aSSUNÇÃo
cargo: Técnico em Gestão Penitenciária
Matrícula: 5896381/1
i – dESiGNar, a servidora para responder pela diretoria de Gestão Socio-
econômica - dGSocio, durante o impedimento da titular HaYdEE Marcia 
dE SoUZa MariNHo, matrícula nº 8001329/4, de férias no período de 
20/02/2022 a 20/03/2022.

iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos, a contar de 20/02/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 768272
Portaria Nº 00303/2022-GaB/seMas, de 25.02.2022
Servidora: iSaBEllE rodriGUES dE carValHo
cargo: Técnico em Gestão de infraestrutura
Matrícula: 57175386/1
i – dESiGNar, a servidora para responder pela coordenadoria de indús-
tria, comércio, Serviços e resíduos-ciNd, durante o impedimento da titu-
lar roSa Maria da lUZ MENdES, matrícula nº 5936371/3, no período de 
03/03/2022 a 17/03/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 768247

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 00332/2022 - GaB/seMas
o diretor de Gestão administrativa e financeira, em exercício no uso 
das atribuições que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 
00223, de 15 de fevereiro de 2022 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 
34.872, de 22 de fevereiro de 2022.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2021/1075712 - SEMaS/Pa
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 011/2022- SE-
MaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiEN-
TE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa P1 coNSTrUTora 
lTda, os servidores: MarcElo lUiZ MoNTEiro dE MoNTEiro, matrícula 
nº 5943157/1 como fiscal Titular e MAURO DA COSTA FERREIRA, matrícula 
nº 57196798/1 como fiscal Suplente, a contar da data da assinatura do 
contrato em 23 de fevereiro de 2022.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 07 de março de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lEoPErcio BarBoSa fÔro
diretor de Gestão administrativa e financeira, em exercício

Protocolo: 768232

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 247/2021-dGaF/GaB/seMas, 
PUBlicada No doE Nº
onde se lê: PorTaria Nº 247/2021-dGaf/GaB/SEMaS, de 22/02/2021
Leia-se: PorTaria Nº 247/2022-dGaf/GaB/SEMaS, de 22/02/2022 e
onde se lê; conceder 29(quinze)dias
Leia-se; conceder 29(vinte e nove)dias

Protocolo: 768214
errata da Portaria Nº 00130 /2022-dGaF/GaB/seMas, 
PUBlicada No doE Nº
onde se lê: alterar o período de 27/01/2022 a 25/02/2022 para 
21/02/2000 a 07/03/2022
Leia-se: alterar o período de 27/01/2022 a 25/02/2022 para 21/02/2022 
a 07/03/2022

Protocolo: 768278
errata da Portaria Nº 00319/2022-GaB/seMas de 03.03.2022, 
PUBlicada No doE Nº 34.880 dE 04/03/2022
oNde se LÊ:  período de 07/03/2022 a 26/03/2022
Leia-se:  período de 07/03/2022 a 25/03/2022

Protocolo: 768317
errata da PUBLicaÇÃo do terMo aditiVo
Publicado no doE Nº 34.869, do dia 18/02/ 2022.
onde se lê: TErMo adiTiVo Nº 003/2022-SEMaS/Pa
coNTraTo Nº 002/2019-SEMaS/Pa
rEf. ProrroGaÇÃo dE ViGÊNcia
ProcESSo PaE Nº 2020/913802 -SEMaS/Pa
objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 002/2019, por mais 12 
(doze) meses, iniciando a vigência em 28/02/2022 e terminando em 28/02/2023.
Vigência:28/02/2022 a 28/02/2023.
assinatura: 15/02/2022
contratado: USiNa dE TalENToS, TrEiNaMENToS E dESENVolViMENTo 
ProfiSSioNal lTda-ME (cNPJ/Mf n° 01.711.278/0001-30)
Endereço: rua Professor duilio ramos, nº 195, Bairro campinas/SP, cEP: 
13.085-140, Telefone: 3579-3884, E-mail: biradeodato@gmail.com
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade.
Leia -se: TErMo adiTiVo Nº 003/2022-SEMaS/Pa
coNTraTo Nº 002/2019-SEMaS/Pa
rEf. ProrroGaÇÃo dE ViGÊNcia
ProcESSo PaE Nº 2020/913802 -SEMaS/Pa
objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 002/2019, por mais 12 
(doze) meses, iniciando a vigência em 28/02/2022 e terminando em 28/02/2023.
Vigência:28/02/2022 a 28/02/2023.
assinatura: 15/02/2022
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dotação orçamentaria: UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 278338; 
foNTE: 0116 - fEMa; ElEMENTo: 339039; P i: 4120008338c; aÇÃo: 213477
contratado: USiNa dE TalENToS, TrEiNaMENToS E dESENVolViMENTo 
ProfiSSioNal lTda-ME (cNPJ/Mf n° 01.711.278/0001-30)
Endereço: rua Professor duilio ramos, nº 195, Bairro campinas/SP, cEP: 
13.085-140, Telefone: 3579-3884, E-mail: biradeodato@gmail.com
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade.
rETificado Para iNclUSÃo da doTaÇÃo orÇaMENTária

Protocolo: 768073
errata da PUBLicaÇÃo do terMo aditiVo
Publicado no doE Nº 34.875, do dia 24/02/ 2022.
onde se lê: TErMo adiTiVo Nº 003/2022-SEMaS/Pa
coNTraTo Nº 001/2020-SEMaS/Pa
rEf. ProrroGaÇÃo dE ViGÊNcia
ProcESSo PaE Nº 2020/413522 -SEMaS/Pa
objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 001/2020, por mais 12 
(doze) meses, iniciando a vigência em 19/02/2022 e terminando em 19/02/2023.
Vigência: 19/02/2022 a 19/02/2023
assinatura: 18/02/2022
contratado: BraZ & BraZ lTda (cNPJ/Mf n° 10.251.429/0001-05)
Endereço: Estrada do Tapana nº 8, Bairro: Tapana - Belém/Pa, cEP: 
66.833-075, telefone: (91) 3222-7830/3241-2902 e-mail: andrea@for-
mulazero.com.br
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade.
Leia -se: TErMo adiTiVo Nº 003/2022-SEMaS/Pa
coNTraTo Nº 001/2020-SEMaS/Pa
rEf. ProrroGaÇÃo dE ViGÊNcia
ProcESSo PaE Nº 2020/413522 -SEMaS/Pa
objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 001/2020, por mais 12 
(doze) meses, iniciando a vigência em 19/02/2022 e terminando em 19/02/2023.
Vigência: 19/02/2022 a 19/02/2023
assinatura: 18/02/2022
dotação orçamentária:: UNidadE: 27101; GESTÃo: 00001; PTrES: 
278338; foNTE: 0397008257 - SUPEráViT fUNdo PETroBraS; ElEMEN-
To: 339033; P i: 4120008338c
contratado: BraZ & BraZ lTda (cNPJ/Mf n° 10.251.429/0001-05)
Endereço: Estrada do Tapana nº 8, Bairro: Tapana - Belém/Pa, cEP: 
66.833-075, telefone: (91) 3222-7830/3241-2902 
e-mail: andrea@formulazero.com.br
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade.
rETificado Para iNclUSÃo da doTaÇÃo orÇaMENTária

Protocolo: 768074
errata da PUBLicaÇÃo do terMo aditiVo
Publicado no doE Nº 34.882, do dia 07/03/ 2022.
onde se lê: 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.
Leia -se: 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
dotação orçamentária: UNidadE: 27102 GESTÃo: 00001 PTrES: 278338 – 
foNTE: 0116 fEMa– ElEMENTo: 339039 P i: 4120008338c; aÇÃo: 183702
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.
rETificado Para iNclUSÃo da doTaÇÃo orÇaMENTária

Protocolo: 768072

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 002/2022-seMas/Pa
coNtrato Nº 005/2020-seMas/Pa
rEf. ProrroGaÇÃo do PraZo dE ViGÊNcia
ProcESSo PaE N° 2020/72908-SEMaS/Pa
objeto: Prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 005/2020, iniciando 
a vigência em 09/03/2022 e terminando 09/03/2023.
Vigência:09/03/2022 a 09/03/2023.
assinatura: 04/03/2022
dotação orçamentária: UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 

278233; foNTE: 0116 - fEMa; ElEMENTo: 339039; PlaNo iNTErNo: 
4120008233c; aÇÃo: 254044
contratado:iMPrENSa NacioNal (cNPJ/Mf n° 04.196.645/0001-00)
Endereço: Sede no Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 6, Lote 800, Brasília/DF
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 768066
terMo aditiVo a coNtrato
doTaÇÃo orÇaMENTária: 27.101.18.122.1297.8339.31.90.04
aUToriZaÇÃo: ProcESSo 2021/1022714-SEMaS
PErÍodo: 08/03/2022 a 07/03/2023
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
SErVidorES:
riTa dE caSSia corrEa dE oliVEira
caMila ValENTE BaTiSTa
carloS aUGUSTo da crUZ
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE
BEaTriZ MElo dE fiGUEirEdo da SilVa

Protocolo: 768368

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de reVoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 005/2022
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de equipa-
mentos de informática (fornecimento, instalação, configuração, suporte e ga-
rantia de novos equipamentos comutadores (switches), rede sem fio (access 
points), softwares e serviços que compõem a parte ativa da rede local que 
atende ao data center da SEMaS, anexos administrativos e Núcleos regio-
nais). a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE 
– SEMaS, informa que foi revogado com base no art. 49 da lei 8.666/93 o 
Pregão Eletrônico em epígrafe, com justificativa fundamentada no processo.
Belém, 11 de fevereiro de 2022
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 768012

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 0343/2022 - GaB/seMas 07 de MarÇo de 2022.
objetivo: acompanhar o Secretário adjunto da SaGrH em agenda da Polí-
tica Territórios Sustentáveis no município de Marabá.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: São félix do Xingu/Pa
destino: Tucumã/Pa e Marabá/Pa
Período: 07/03 a 11/03/2022 – 04 e ½ diárias
Servidor:
- 5905603/2 - carloS KlEiToN da SilVa rodriGUES – 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administra-
tiva e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 
2022, publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 767925
Portaria Nº 0315/2022 - GaB/seMas 02 de MarÇo de 2022.
objetivo: realizar apresentação da Política integrada de atuação dos Terri-
tórios Sustentáveis a Prefeituras (SEMA) – Região: Sul do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Parauapebas/Pa
destino: Marabá/Pa e Tucumã/Pa
Período: 08/03 a 11/03/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidor:
- 5930962/1 - raUl ProTáZio roMÃo - 
(Secretário adjunto de Gestão de recursos Hídricos)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administra-
tiva e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 
2022, publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 767826
Portaria Nº 0275/2022 - GaB/seMas 22 de FeVereiro de 2022.
objetivo: Participar do curso retenção de Tributos na administração Pú-
blica e as novas declarações obrigatórias a partir de 2021: SPED; e-So-
cial; Efd-reinf e dcTfWeb.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: fortaleza/cE
Período: 20/03 a 24/03/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 57175322/1 - aNdrE lUiS MarQUES MiraNda - 
(Técnico em Gestão Pública / coordenador)
- 57197215/1 - JoSE lUiZ SoUZa rodriGUES - 
(Técnico em Gestão Pública / Gerente)
- 57216352/1 - lUcaS GoNcalVES da SilVa - 
(Técnico em Gestão Pública)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 764438
Portaria Nº 0103/2022 - GaB/seMas 02 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.
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fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: anapú/Pa, Pacajá/Pa, Tucuruí/Pa, Senador José Porfírio/Pa, 
Baião/PA, Portel/PA e Vitória do Xingu/PA
Período: 11/02 a 28/02/2022 – 17 e ½ diárias.
Servidores:
- 5607744/1 - clENilSoN fElGUEira da PoNTE dE lEMoS - (1º SGT BM)
- 57218357/1 - GESSiMiEl doS SaNToS carValHo JUNior - (cB BM)
- 57189376/1 - GilMar diaS GUEdElHa - (cB BM)
- 57218032/1 - WElliNGToN carloS VENaNcio dE liMa - (cB BM)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 756363
Portaria Nº 0125/2022 - GaB/seMas 04 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: anapú/Pa, Pacajá/Pa, Tucuruí/Pa, Senador José Porfírio/Pa, 
Baião/PA, Portel/PA e Vitória do Xingu/PA
Período: 11/02 a 28/02/2022 – 17 e ½ diárias.
Servidores:
- 5705797/1 - JEaN faBriZio da coNcEiÇÃo SENa - (3° SGT PM)
- 6401328/1 - lUiZ ricardo dE liMa SoUZa - (Sd PM)
- 59447211 - MaGNo SaNTa BriGida SaMPaio - (Sd PM)
- 571999211 - darlENE coNcEiÇÃo PoiarES dE oliVEira - (3° SGT)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 757380
Portaria Nº 0131/2022 - GaB/seMas 04 de FeVereiro de 2022.
Objetivo: Realizar Ação de Fiscalização Ambiental Integrada com os órgãos 
que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento, nas bases 
operacionais de São félix do Xingu e altamira.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São félix do Xingu/Pa, altamira/Pa e Marabá/Pa
Período: 11/02 a 28/02/2022 – 17 e ½ diárias.
Servidores:
- 55587537/1 - carla TaTiaNi do carMo PErEira - 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 7565492/2 - WilSoN loBaTo MoNTEiro JUNior - 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 73504298/3 - JEffErSoN SalVador liMa PadilHa da SilVa - 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 54181818/2 - lUiZ GUilHErME SoUZa dE MENEZEs - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 757544
Portaria Nº 0132/2022 - GaB/seMas 04 de FeVereiro de 2022.
objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com os 
órgãos que compõem a Força Estadual de Combate ao Desmatamento, nas 
bases operacionais de São félix do Xingu e altamira.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São félix do Xingu/Pa, altamira/Pa e Marabá/Pa
Período: 11/02 a 28/02/2022 – 17 e ½ diárias.
Servidores:
- 5187990/2 - dUrVal PoNTES fErrEira - (Perito criminal)
- 5897977/3 - rafaEl NaSciMENTo dE oliVEira - (auxiliar operacional)
- 57196669/1 - JoÃo BaTiSTa SaNTaNa MaGNo - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 757569
Portaria Nº 0154/2022 - GaB/seMas 10 de FeVereiro de 2022.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento, na 
base operacional de São félix do Xingu.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: altamira/Pa
destino: Marabá/Pa e São félix do Xingu/Pa
Período: 11/02 a 28/02/2022 – 17 e ½ diárias.
Servidor:
- 3339521 - aNToNio carloS SoUZa dE oliVEira - (EScriVÃo / Pc)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 759679
Portaria Nº 0163/2022 - GaB/seMas 10 de FeVereiro de 2022.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento, nas 
bases operacionais de São félix do Xingu e altamira.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa, altamira/Pa e São félix do Xingu/Pa
Período: 11/02 a 28/02/2022 – 17 e ½ diárias.
Servidores:
- 5607680/1 - GEYlaN dE oliVEira coSTa rodriGUES - (2º SGT BM)
- 57218004/1 - iGor JUliaNo PaNToJa fErrEira - (cB BM)
- 57189160/1 - ENEdiNo JÚNior SaNcHES dE MoraES - (cB BM)
- 57189387/1 - aBdiaS do NaSciMENTo NETo - (cB BM)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 759991

Portaria Nº 0317/2022 - GaB/seMas 02 de MarÇo de 2022.
Objetivo: Ações de reconhecimento e reflorestamento da Flota Iriri, no 
âmbito do Projeto Paisagens Sustentáveis.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: altamira/Pa
Período: 14/03 a 28/03/2022 – 14 e ½ - diárias
colaboradores Eventuais:
- carloS alBErTo SaNToS da SilVa - (aux. Téc. Pesquisa)
- dário daNTaS do aMaral - (Pesquisador)
- ElY SiMoNE caJUEiro GUrGEl - (Pesquisador)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 766626
Portaria Nº 0328/2022 - GaB/seMas 04 de MarÇo de 2022.
objetivo: como complementação, referente a PorTaria Nº 0200/2022-GaB/
SEMaS de 14/02/2022, publicada no doE nº 34.875 do dia 24/02/2022;
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
Destino: Salinópolis/PA
Período: 19/02 a 20/02/2022 – 02 diárias.
Servidores:
- 57200061 - carloS alBErTo doS SaNToS TriNdadE - (3º SGT PM)
- 71989621 - GilcEMYr dE aSSUNÇÃo MarTiNS - (3º SGT PM)
- 572005921 - SUZaNE rodriGUES dE SoUZa – (3º SGT PM)
- 572225361 - MarcoS faGNEr MarTiNS dUarTE - (cB PM)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administra-
tiva e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 
2022, publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 767338
Portaria Nº 0347/2022 - GaB/seMas 07 de MarÇo de 2022.
objetivo: dar apoio logístico ao Secretário adjunto de Gestão de recursos 
Hidricos da SEMaS e equipe.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Marabá/Pa
destino: Tucumã/Pa
Período:09/03 a 11/03/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidor:
- 5931888/2 - alEX da SilVa coSTa - (Motorista)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administra-
tiva e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 
2022, publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 768062
Portaria Nº 0348/2022 - GaB/seMas 07 de MarÇo de 2022.
objetivo: dar poio logístico ao Secretário adjunto de Gestão de recursos 
Hídricos em reuniões no município de Marabá.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Marabá/Pa
destino: Parauapebas/Pa
Período:07/03 a 08/03/2022 – 01 e ½ diária.
Servidor:
- 5931888/2 - alEX da SilVa coSTa - (Motorista)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administra-
tiva e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 
2022, publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 768123

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

NotiFicaÇÃo Nº 117396//coNJUr
À
JoSÉ BEZErra da SilVa
ENd: rodoVia Br 163, S/N KM 950 Gl GoroTildE,ciViNal JaMaNXiM
cEP: 68379-200 cSTElo doS SoNHoS - Pa
Notificamos V.Sª. que, conforme decisão exarada nos autos do Processo 
administrativo 15674/2017, a Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade – SEMaS, através de seu titular, julgou procedente o auto 
de infração nº 4547/2017 em face de JoSÉ BEZErra da SilVa, em virtude 
do desrespeito aos ditames legais do inciso Vi do artigo 118 da lei Estadual 
nº 5.887/1995, aplicando-lhe a penalidade de MUlTa SiMPlES no valor de 
50.000 UPf’s, cujo recolhimento deverá ser procedido no prazo máximo de 
10(dez) dias, contados da ciência de sua imposição, consoante o disposto 
nos artigos 115, 119, ii ; 120, ii; 122, ii, da lei Estadual nº. 5.887/95.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5(cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10(dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1%(um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 
nos artigos 142 e 144 §1º, respectivamente, da lei Estadual nº 5887/95.
ademais, poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa imposta nos 
prazo máximo de até 5(cinco) dias, contados da ciência desta notificação, 
de acordo com o disposto nos artigos 3º, iii e 4º do decreto nº 1.177/08.
com efeito, informamos a V.Sa. poderá recorrer da decisão no prazo máxi-
mo de 10(dez) dias, contados do recebimento deste instrumento, confor-
me dispõe o art. 143 do referido diploma legal.
Salientamos fazer-se necessária a apresentação pelo autuado, para analise 
e aprovação desta Sema, de um Plano de recuperação de área degradada 
e/ou alterada – Prada, no de 60 dias, sob pena de nova autuação, bem 
como pagamento de reposição florestal e/ou estorno de créditos junto a 
dGflor/GESflora da Sema, observadas todas as formalidades legais.
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NotiFicaÇÃo Nº 121836/2019/coNJUr
À
MadEirEira caPElli lTda - ME
ENd: rodoVia Pa 150, km 132.5, S/N Bairro iNdUSTrial
cEP:68695-000 TailaNdia-Pa
Notificamos V.Sª. que, conforme decisão exarada nos autos do Processo 
administrativo 32639/2015, a Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade – SEMaS, através de seu titular, julgou procedente o auto 
de infração nº 07199/2015 em face de MadEirEira caPElli lTda, em 
virtude do desrespeito aos ditames legais do inciso i e Vi do artigo 118 da 
lei Estadual nº 5.887/1995, aplicando-lhe a penalidade de MUlTa SiMPlES 
no valor de 240.000 UPf’s, cujo recolhimento deverá ser procedido no 
prazo máximo de 10(dez) dias, contados da ciência de sua imposição, de 
acordo com o previsto nos arts. 115; 119, ii; 120, iii; 122, iii , todos da 
lei instituidora da Política Estadual do Meio ambiente.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5(cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10(dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1%(um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 
nos artigos 142 e 144 §1º, respectivamente, da lei Estadual nº 5887/95.
ademais, poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa imposta nos 
prazo máximo de até 5(cinco) dias, contados da ciência desta notificação, 
de acordo com o disposto nos artigos 3º, iii e 4º do decreto nº 1.177/08.
com efeito, informamos a V.Sa. poderá recorrer da decisão no prazo máxi-
mo de 10(dez) dias, contados do recebimento deste instrumento, confor-
me dispõe o art. 143 do referido diploma legal.
NotiFicaÇÃo Nº 116896/2019/coNJUr
À
di TrENTo dESdoB. coM. iMPorT. dE MadEiraS lTda
ENd: rodoVia TraNSaMaZoNica S/N KM 141 cENTro
cEP: 68365000 aNaPU-Pa
Notificamos V.Sª. que, conforme decisão exarada nos autos do Proces-
so administrativo 5143/2015, a Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade – SEMaS, através de seu titular, julgou procedente o 
auto de infração nº 07339/2014 em face de di TrENTo dESdoBraMENTo 
coMErcio iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo, em virtude do desrespeito aos 
ditames legais do inciso Vi do artigo 118 da lei Estadual nº 5.887/1995, 
aplicando-lhe a penalidade de MUlTa SiMPlES no valor de 7.000  UPf’s, 
cujo recolhimento deverá ser procedido no prazo máximo de 10(dez) dias, 
contados da ciência de sua imposição, consoante o disposto nos artigos 
115, 119, ii ; 120, i; 122, i, da lei Estadual nº. 5.887/95.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5(cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10(dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1%(um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 
nos artigos 142 e 144 §1º, respectivamente, da lei Estadual nº 5887/95.
ademais, poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa imposta nos 
prazo máximo de até 5(cinco) dias, contados da ciência desta notificação, 
de acordo com o disposto nos artigos 3º, iii e 4º do decreto nº 1.177/08.
com efeito, informamos a V.Sa. poderá recorrer da decisão no prazo máxi-
mo de 10(dez) dias, contados do recebimento deste instrumento, confor-
me dispõe o art. 143 do referido diploma legal.
Salientamos que a motoserra apreendida, de origem irregular, será avalia-
da seu aproveitamento pela administração pública conforme versa o art. 
134, iV do dec. federal 6514/08. caso haja a impossibilidade de apro-
veitamento do bem apreendido pela administração pública no presente 
procedimento, em conformidade com o art. 134, V do decreto 6.514/2008, 
será dado outro tipo de destinação para o bem em voga (venda, doação ou 
destruição), o qual não seja a devolução do mesmo ao infrator – proprie-
tário, especificamente por este ter sido fundamental na ação infracional.
NotiFicaÇÃo Nº 114800/2018/coNJUr
À
WaNdErSoN KraUSE
ENd: rodoVia Br 230, KM 55, ZoNa rUral
cEP:68145-000 MEdicilaNdia- Pa
Notificamos V.Sª. que, conforme decisão exarada, nos autos do Processo 
administrativo 33976/2016, a Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade – SEMaS, através de seu titular, julgou procedente o auto 
de infração nº 000003824/GEflor, em face de WaNdErSoN KraUSE, em 
virtude do desrespeito aos ditames legais do o art. 53 do decreto federal 
n. 6.514/2008, enquadrando-se nos ditames do art. 118, inciso Vi da lei 
Estadual n. 5.887/1995, em consonância com o art. 70 da lei federal n. 
9.605/1998 e art. 225 da constituição federal de 1988, aplicando-lhe a 
penalidade de MUlTa SiMPlES no valor de 500 UPf’s, cujo recolhimento 
deverá ser procedido no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da ciên-
cia de sua imposição, consoante o disposto nos artigos 115; 119, ii; 120, 
i; 122, i, todos da lei Estadual nº 5.887/95.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará o acréscimo moratório de 1% (um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 
nos artigos 142 e 144 §1º, respectivamente, da lei Estadual nº 5.887/95.
ademais, poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa imposta no 
prazo máximo de até 5 (cinco) dias, contados da ciência desta notificação, 
sendo possível o parcelamento em até 5 vezes mensais, de acordo com o 
disposto nos artigos 3º, i e 4º do decreto Estadual nº 1.177/08.

com efeito, informamos a V.Sa. poderá recorrer da decisão no prazo máxi-
mo de 10 (dez) dias, contados do recebimento deste instrumento, confor-
me dispõe o art. 143 do referido diploma legal.
ademais, informamos a V.Sa. que deverá comparecer à GESflora, para efetivar 
o procedimento de pagamento de reposição florestal e/ou estorno de créditos.
NotiFicaÇÃo Nº 116092/2019/coNJUr
À
WaNdErSoN KraUSE
ENd: rodoVia Br 230, KM 55, ZoNa rUral
cEP:68145-000 MEdicilaNdia- Pa
Notificamos V.Sª. que, conforme decisão exarada nos autos do Processo 
administrativo nº 33959 de 2016, a Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade – SEMaS, através de seu titular, julgou procedente o 
aUTo dE iNfraÇÃo 3823/2016/GEflor em face de WaNdErSoN KraU-
SE, em virtude do desrespeito aos ditames legais do art. 51 do decreto 
federal nº 6.514/08, além do inciso Vi do artigo 118 da lei Estadual nº 
5.887/1995, aplicando-lhe a penalidade de MUlTa SiMPlES no valor de 
40.000 UPf’s, cujo recolhimento deverá ser procedido no prazo máximo de 
10 (dez) dias, contados da ciência de sua imposição, consoante o disposto 
nos artigos 115, 119, ii; 120, ii; 122, ii, da lei Estadual nº. 5.887/95.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1% (um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 
nos artigos 142 e 144 §1º, respectivamente, da lei Estadual nº 5887/95.
ademais, poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa imposta no 
prazo máximo de até 5 (cinco) dias, contados da ciência desta notificação, 
de acordo com o disposto nos artigos 3º, iii e 4º do decreto nº 1.177/08.
o parcelamento será em até oito vezes mensais; sendo vedada a estipula-
ção de cada parcela em valor inferior a 930 UPf’s;
com efeito, informamos a V.Sa. poderá recorrer da decisão no prazo máxi-
mo de 10 (dez) dias, contados do recebimento deste instrumento, confor-
me dispõe o art. 143 do referido diploma legal.
o autuado também deve apresentar o Plano de recuperação de área de-
gradada e/ou alterada – Prada e comprovar as medidas mitigadoras e 
compensatórias do dano ambiental cometido, no mesmo prazo indicado 
alhures, sob pena de nova autuação e continuidade do embargo da área 
objeto do ilícito, bem como aplicação de multa diária no valor de 150 UPf’s, 
observadas as formalidades legais.
Por fim, V.Sa. deverá se dirigir ao GESFLORA, a fim de proceder com o 
pagamento de reposição florestal e/ou estorno de créditos.
NotiFicaÇÃo Nº 115714/2019/coNJUr
À
iNTErcaBoS iNd. E coM. dE caBoS E MoVEiS lTda - EPP
ENd: ESTrada da caUaXi, KM 04, S/N ZoNa rUral
cEP: 68632-000 UliaNoPoliS-Pa
Notificamos V.Sª. que, conforme decisão exarada nos autos do Processo Ad-
ministrativo 32395/2016, a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade – SEMaS, através de seu titular, julgou procedente o auto de 
infração nº 2868/2015 em face de iNTErcaBoS lTda, em virtude do des-
respeito aos ditames legais dos inciso i e Vi do artigo 118 da lei Estadual 
nº 5.887/1995, aplicando-lhe a penalidade de MUlTa SiMPlES no valor de 
50.001 UPf’s, cujo recolhimento deverá ser procedido no prazo máximo de 
10(dez) dias, contados da ciência de sua imposição, consoante o disposto nos 
artigos 115, 119, ii ; 120, iii; 122,iii, da lei Estadual nº. 5.887/95.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5(cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10(dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1%(um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 
nos artigos 142 e 144 §1º, respectivamente, da lei Estadual nº 5887/95.
ademais, poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa imposta nos 
prazo máximo de até 5(cinco) dias, contados da ciência desta notificação, 
de acordo com o disposto nos artigos 3º, iii e 4º do decreto nº 1.177/08.
com efeito, informamos a V.Sa. poderá recorrer da decisão no prazo máxi-
mo de 10(dez) dias, contados do recebimento deste instrumento, confor-
me dispõe o art. 143 do referido diploma legal.
NotiFicaÇÃo Nº 97680/2017/coNJUr
À
JoSÉ raiMUNdo da SilVa Mafra
ENd:rodoVia Pa iNTErPraia S/N coMUNidadE PoNTaS dE PEdraS 
NoVa ViToria
cEP: 68038-105 SaNTarEM- Pa
Notificamos V.Sª. que, conforme decisão exarada nos autos do Processo Ad-
ministrativo 4215/2015, a Secretaria de Estado de Meio ambiente – SEMa, 
através de seu titular, julgou procedente o auto de infração nº 7001/07217/
GEflor em face de JoSE raiMUNdo da SilVa Mafra, em virtude do des-
respeito aos ditames legais do inciso Vi do artigo 118 da lei Estadual nº 
5.887/1995, aplicando-lhe a penalidade de MUlTa SiMPlES no valor de 400 
UPf’s, cujo recolhimento deverá ser procedido no prazo máximo de 10(dez) 
dias, contados da ciência de sua imposição, consoante o disposto nos artigos 
115, 119,ii ;120, i; 122, i, da lei Estadual nº. 5.887/95.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5(cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10(dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1%(um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 
nos artigos 142 e 144 §1º, respectivamente, da lei Estadual nº 5887/95.
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ademais, poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa imposta nos 
prazo máximo de até 5(cinco) dias, contados da ciência desta notificação, 
de acordo com o disposto nos artigos 3º, iii e 4º do decreto nº 1.177/08.
com efeito, informamos a V.Sª poderá recorrer da decisão no prazo máxi-
mo de 10(dez) dias, contados do recebimento deste instrumento, confor-
me dispõe o art. 143 do referido diploma legal.
NotiFicaÇÃo Nº 113389/2019/coNJUr
À
JoSÉ alVaNdir alVES da SilVa
ENd: rodoVia Br 163 KM 1052,S/N MarGiNal dirEiTa ZoNa rUral
cEP: 68193-000 NoVo ProGrESSo-Pa
 Notificamos V.Sª. que, conforme decisão exarada nos autos do Proces-
so administrativo 2490/2016, a Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade – SEMaS, através de seu titular, julgou procedente o 
auto de infração nº 3309/GEflor, em face da JoSE alVaNdir alVES da 
SilVa, em virtude do desrespeito aos ditames legais do art. 43 do decreto 
federal 6.514/2008, aplicando-lhe penalidade de MUlTa SiMPlES no valor 
de 7.501 UPf’s, cujo recolhimento deverá ser procedido no prazo máximo 
de 10(dez) dias, contados da ciência de sua imposição, consoante o dispos-
to nos artigos 115; 119, ii; 120, ii; 122, ii, da lei Estadual nº. 5.887/95.
foi imposto o dever de o autuado apresentar para análise e aprovação 
desta SEMaS, um Plano de recuperação de área degradada/alterada – 
PRADA, em relação à área desmatada, a fim de que seja desconstituído o 
embargo, ou comprove as medidas mitigadoras e compensatórias do dano 
ambiental cometido, no prazo de 30 dias, contados da notificação, sob 
pena de configurar-se infração continuada e, consequentemente, sofrer a 
penalidade de multa diária, fixada em 150 UPF’s e limitada a 30 dias.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5(cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10(dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1%(um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 
nos artigos 142 e 144 §1º, respectivamente, da lei Estadual nº 5887/95.
ademais, poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa imposta nos 
prazo máximo de até 5(cinco) dias, contados da ciência desta notificação, 
de acordo com o disposto nos artigos 3º, iii e 4º do decreto nº 1.177/08.
com efeito, informamos a V.Sª poderá recorrer da decisão no prazo máxi-
mo de 10(dez) dias, contados do recebimento deste instrumento, confor-
me dispõe o art. 143 do referido diploma legal.
NotiFicaÇÃo Nº 119771/2019/coNJUr
À
JoSÉ GoMES dE MaToS filHo
ENd: rUa NoVa TiradENTES, S/N P 2
cEP:68170-000 -Pa.
Notificamos V.Sª. que, conforme decisão exarada nos autos do Processo Ad-
ministrativo 34841/2017, a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Susten-
tabilidade – SEMaS, através de seu titular, julgou procedente o auto de infra-
ção nº 11052/2017 em face de JoSE GoMES dE MaToS filHo, em virtude do 
desrespeito aos ditames legais do inciso Vi do artigo 118 da lei Estadual nº 
5.887/1995, aplicando-lhe a penalidade de MUlTa SiMPlES no valor de 7.000  
UPf’s, cujo recolhimento deverá ser procedido no prazo máximo de 10(dez) 
dias, contados da ciência de sua imposição, consoante o disposto nos artigos 
115, 119, ii ; 120, i; 122, i, da lei Estadual nº. 5.887/95.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5(cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10(dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1%(um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 
nos artigos 142 e 144 §1º, respectivamente, da lei Estadual nº 5887/95.
ademais, poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa imposta nos 
prazo máximo de até 5(cinco) dias, contados da ciência desta notificação, 
de acordo com o disposto nos artigos 3º, iii e 4º do decreto nº 1.177/08.
com efeito, informamos a V.Sa. poderá recorrer da decisão no prazo máxi-
mo de 10(dez) dias, contados do recebimento deste instrumento, confor-
me dispõe o art. 143 do referido diploma legal.
Salientamos que a motoserra apreendida, de origem irregular, será avalia-
da seu aproveitamento pela administração pública conforme versa o art. 
134, iV do dec. federal 6514/08. caso haja a impossibilidade de apro-
veitamento do bem apreendido pela administração pública no presente 
procedimento, em conformidade com o art. 134, V do decreto 6.514/2008, 
será dado outro tipo de destinação para o bem em voga (venda, doação ou 
destruição), o qual não seja a devolução do mesmo ao infrator – proprie-
tário, especificamente por este ter sido fundamental na ação infracional.
NotiFicaÇÃo Nº 120783/2019/coNJUr
À
laTiciNioS ViToria do XiNGU Sa
ENd: rodoVia ErNESToS aciolE KM 01 S/N faZENda ViToria do XiN-
GU-ZoNa rUral
cEP: 683830-000 ViToria do XiNGU-Pa
Notificamos V.Sª. que, conforme decisão exarada nos autos do Processo Ad-
ministrativo 37018/2017, a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade – SEMaS, através de seu titular, julgou procedente o auto de 
infração nº 5169/2017 em face de laTiciNioS ViToria do XiNGU S/a, em 
virtude do desrespeito aos ditames legais dos inciso i e Vi do artigo 118 da 
lei Estadual nº 5.887/1995, aplicando-lhe a penalidade de MUlTa SiMPlES 
no valor de 8.000 UPf’s, cujo recolhimento deverá ser procedido no prazo má-
ximo de 10(dez) dias, contados da ciência de sua imposição, consoante o dis-
posto nos artigos 115, 119, ii ; 120, ii; 122,ii, da lei Estadual nº. 5.887/95.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5(cinco) dias e a 

não quitação do débito no prazo de 10(dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1%(um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 
nos artigos 142 e 144 §1º, respectivamente, da lei Estadual nº 5887/95.
ademais, poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa imposta nos 
prazo máximo de até 5(cinco) dias, contados da ciência desta notificação, 
de acordo com o disposto nos artigos 3º, iii e 4º do decreto nº 1.177/08.
com efeito, informamos a V.Sa. poderá recorrer da decisão no prazo máxi-
mo de 10(dez) dias, contados do recebimento deste instrumento, confor-
me dispõe o art. 143 do referido diploma legal.
NotiFicaÇÃo Nº 113338/2019/coNJUr
À
aSSociaÇÃo doS ProdUTorES rUraiS do NoVo ParaNá
ENd: rUa oSValdo PErEira coST, S/N MaracaNÃ
cEP: 68172-000 JUrUTi-Pa
Notificamos V.Sª. que, conforme decisão exarada nos autos do Processo 
administrativo 34810/2017, a Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade – SEMaS, através de seu titular, julgou procedente o auto 
de infração nº 11065/2017 em face de aSSociaÇÃo doS ProdUTorES rU-
raiS do NoVo ParaNá, em virtude do desrespeito aos ditames legais do 
inciso i e Vi do artigo 118 da lei Estadual nº 5.887/1995, aplicando-lhe a 
penalidade de MUlTa SiMPlES no valor de 50.000 UPf’s, cujo recolhimento 
deverá ser procedido no prazo máximo de 10(dez) dias, contados da ciência 
de sua imposição, de acordo com o previsto nos arts. 115; 119, ii; 120, ii; 
122, ii , todos da lei instituidora da Política Estadual do Meio ambiente.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5(cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10(dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1%(um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 
nos artigos 142 e 144 §1º, respectivamente, da lei Estadual nº 5887/95.
ademais, poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa imposta nos 
prazo máximo de até 5(cinco) dias, contados da ciência desta notificação, 
de acordo com o disposto nos artigos 3º, iii e 4º do decreto nº 1.177/08.
com efeito, informamos a V.Sa. poderá recorrer da decisão no prazo máxi-
mo de 10(dez) dias, contados do recebimento deste instrumento, confor-
me dispõe o art. 143 do referido diploma legal.
informamos a necessidade da apresentação pelo autuado, para análise e 
aprovação desta SEMa, um Plano de recuperação de área degradada e/
ou alterada – Prada, art. 5 § 2º decreto nº 9.406/18, e comprovar as 
medidas mitigadoras e compensatórias do dano ambiental cometido, no 
mesmo prazo indicado alhures, sob pena de nova autuação e embargo da 
área objeto do ilícito, observadas as formalidades legais.
ademais, no prazo de 30 dias, contados da ciência da decisão, apresente 
comprovação da destruição da barragem junto ao órgão ambiental, como 
exigido no termo de destruição 1843/2017 de fls. 04 dos autos.
ambas as obrigações deverão ser cumpridas no prazo de 30 dias, sob pena 
de, não cumprindo as exigências impostas, configurar-se infração continuada 
e, consequentemente, sofrer a penalidade de MULTA DIÁRIA, fixada desde já 
em 150 UPf’s e limitada a 30 dias, de acordo com o previsto no art. 119, ii e 
art. 122, § 4º, todos da lei instituidora da Política Estadual do Meio ambiente.
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oUtras MatÉrias
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eXtrato de decisÃo
Processo: 271/2014
NoME do iNfraTor: carVoaria SUrUBiJU EirEli-ME
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 do paragrafo 1° decreto fe-
deral 6514/2008, em consonância com o art. 46 do paragrafo único da lei 
federal 9605/1998, 225 da constituição da federal 9.605/1998
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n°6335/2013/GErad, ante a incidencia da prescrição quinquenal,o que 
torna o auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, obser-
vando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 20431/2016
NoME do iNfraTor: aSSociaÇÃo doS ProdUTorES rUraiS da coMU-
NiadE rio daS PEdraS
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de cri-
mes ambientais art. 225 /1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou TorNoU SEM EfEiTo o auto de 
infração n° 3816/2016/GEflor ante a incidência da prescrição quin-
quenal, nos termos do § 1° do art. 21 do decreto federal 6.514/2008, 
o que torna o auto incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, 
observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 13956/2016
NoME do iNfraTor: aNToNio JorGE BraGa coUTiNHo
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal n° 
6514/2008, em consonância com o art. 70 inciso da lei federal 9605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou TorNoU SEM EfEiTo o auto 
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de infração n° 8784/2016/GEflor ante a incidência da prescrição inter-
corrente, nos termos do art.112, § 2° c/c art. 11, § 4° da lei Estadual 
8972/2020, o que torna o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este 
arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 34518/2016
NoME do iNfraTor: Maria rodriGUES dE QUEiroZ SilVa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 lei de cri-
mes ambientais art. 225 /1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
3862/2016/2016/GEflor ante a incidência da prescrição intercorrente, nos 
termos do art. 21 do decreto federal 6.514/2008, o que torna o auto incapaz 
de produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 39595/2015
NoME do iNfraTor: JoSÉ da TriNdadE VaZ
iNfraÇÃo: art. art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998, e art 
225 da constituição da federal 9.605/1998
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de in-
fração n° 4925/2012/difiSc/SEMaUr2, ante a incidência da prescrição 
intercorrente nos termos do art. 21 do decreto federal n° 6.512/2008 
o que torna o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, 
observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 15715/2014
NoME do iNfraTor: aGroflorESTal E iNdUSTria SErra aZUl lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 46 do decreto federal 
6514/2008 , em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, art. 
225 da constituição da federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
6925/2014/GEflor ante a incidência da prescrição quinquenal nos termos 
do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 25588/2015
NoME do iNfraTor: cicEro lÚcio do SaNToS
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal n° 9.605-98 , 
art. 225 da constituição da federal 1988 lei de crimes ambientais.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - 
SEMaS, através de seu titular, tornou NUlo o auto de infração n°2082/2013/
GEflor, ante a ausencia da prescrição intercorrente, nos termos do art. 21, 
do decreto federal 6514/2008, o que torna o auto incapaz de produzir efeitos. 
Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 30045/2016
NoME do iNfraTor: adElar JoSÉ KaSParY
iNfraÇÃo: art. art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 do decreto federal 6.514/2008, 
225 da constituição da federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, TorNoU NUlo o auto de infração n° 
8334/2016/GEflor, ante a incidencia da prescrição intercorrente nos termos 
do art. 21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 1773/2015
NoME do iNfraTor: aSSociaÇÃo doS P. do NUclEo N. JErUSalEM do Pará
iNfraÇÃo: art. art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998, 225 
da constituição da federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, TorNoU NUlo o auto de infração n° 
7372/2015/GEflor, ante a incidencia da prescrição intercorrente nos termos 
do art. 21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 3775/2014
NoME do iNfraTor: irMÃoS VicENTiNE lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 da lei Estadual n° 5.887/1995 
e art. 2° da rESolUÇÃo coNaMa 237/1997, em consonância com o art. 66 
do decreto federal 6514/2008, como art. 70 da lei federal n° 9605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração n° 
2429/2014/GErad, ante a incidencia da prescrição intercorrente nos termos 
do art. 21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 2071/2014
NoME do iNfraTor: r S carVoaria lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995

diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47, paragrafo 1° do decreto 
federal 6514/2008, em consonância com o art. 46 do paragrafo único da 
lei federal 9605/1998, 225 da constituição da federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, TorNoU NUlo o auto de infração n° 
2419/2014/GErad, ante a incidencia da prescrição intercorrente nos termos 
do art. 21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 3772/2014
NoME do iNfraTor: irMÃoS VicENTiNi lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 94 da lei Estadual 5887/1995 
e art. 2° da rESolUÇÃo coNaMa 237/1997, em consonância com o art. 
66 do decreto federal 6.605/98, c/c art. 66 do decreto federal 6514/08 e 
art. 225 da constituição da federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração n° 
2428/2014/GErad, ante a incidencia da prescrição intercorrente nos termos 
do art. 21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 26990/2011
NoME do iNfraTor: aNToNio carloS PErEira SilVa
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 do decreto federal 6.514/2008, 
e art. 225 da constituição da federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n°4711/2011/GEflor ante a incidencia da prescrição intercorrente nos ter-
mos do art. 21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 4395/2014
NoME do iNfraTor: MariaNo GoMES carValHo
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art.51 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, e art. 
225 da constituição da federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração n° 
2443/2014/GEflor, ante a incidencia da prescrição intercorrente nos termos 
do art. 21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 4865/2017
NoME do iNfraTor: PEdro aMoriM doS SaNToS
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal 6514/2008, 
em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, c/c art. 66 do decreto 
federal 6514/2008 e art. 225 da constituição da federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, TorNoU NUlo o auto de infração n° 
9135/2017, ante a incidencia da prescrição intercorrente nos termos do 
art. 21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto incapaz de pro-
duzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 4889/2017
NoME do iNfraTor: lUiZ aMoriM doS SaNToS
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal 6514/2008, 
em consonância com o art. 50 e 70 da lei federal 9605/98, c/c 66 do dcreto 
federal 6514/2008 e art. 225 da constituição da federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 9136/2017 ante a incidencia da prescrição intercorrente nos termos do 
art. 21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto incapaz de pro-
duzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 4839/2017
NoME do iNfraTor: allalia SilVa caNEdo
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, c/c 50 
da lei federal 9605/98 e art. 66 do dcreto federal 6514/2008 e art. 225 
da constituição da federal 9.605/1998 .
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, TorNoU NUlo o auto de infração n° 
8240/2017 ante a incidencia da prescrição intercorrente nos termos do art. 
21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto incapaz de produzir 
efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 495476/2008
NoME do iNfraTor: ValTENir doS SaNToS fErrEira
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995 e P.U do 
art. 27 da lei n° 6462/2002.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: P.U art. 46 e art. 70 da lei n° 
9605/1998 e art. 47, inciso i do decreto federal 6514/2008, e art. 93 
da lei n° 5887/1995.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, TorNoU NUlo o auto de infração n° 
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1104/2008nte a incidencia da prescrição intercorrente nos termos do art. 
21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto incapaz de produzir 
efeitos . Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 398081/2006
NoME do iNfraTor: irESadE-iNd rESENdE dE SaBÃo E dEriVadoS
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 da lei Estadual 5887/1995.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, TorNoU NUlo o auto de infração n° 
9137/2017 ante a incidencia da prescrição intercorrente nos termos do art. 
21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto incapaz de produzir 
efeitos . Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 25448/2012
NoME do iNfraTor: ElSoN fErrEira da SilVa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, e art. 
225 da constituição da federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, TorNoU NUlo o auto de infração n° 
4771/2012/GEflor ante a incidencia da prescrição intercorrente nos termos 
do art. 21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

Protocolo: 768112

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 112 de 04 de março de 2022
rESolVE:
autorizar o afastamento do servidor Edimilson aníbal Pinheiro, matrícula 
n° 5940995, no período de 04 a 11/03/2022, com destino a Belém-Pa. 
objetivo: participar de reuniões administrativas para planejamento do Po/
arPa 2022/2023. as despesas de viagem serão de responsabilidade do 
Programa áreas Protegidas da amazônia - arPa.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 113 de 04 de março de 2022
art. 1º – autorizar o servidor Jones dam Picanço Guerreiro, matrícula nº 
333, ocupante do cargo de Técnico em Gestão ambiental, carteira Nacional 
de Habilitação n° 00244218309, Categoria AD, a dirigir veículos oficiais 
do idEflor-Bio, na área de abrangência da Gerência da calha Norte-2/
dGMUc, no período de 28/02 a 30/04/2022.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 768167

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 110 de 03 de março de 2022
rESolVE:
art. 1º - designar a servidora Soraya Tatiana Macedo alves, matrícula n° 
54186246, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio ambiente, 
para responder pela Gerência da região administrativa do araguaia, deste 
instituto, no período de 03/03/2022 a 01/04/2022, em substituição a titu-
lar de férias regulares.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº 114 de 04 de março de 2022
rESolVE:
art. 1º - designar a servidora Ericka do Socorro de lima Barbosa, matrí-
cula n° 57176321, ocupante do cargo de Economista, para responder pela 
Gerência de Material e Patrimônio - GMP, deste instituto, no período de 
28/03 a 11/04/2022, em substituição ao titular que estará substituindo as 
férias regulares da titular da diretoria do fUNdEflor, no referido período.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 768170

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 042 de 04 de fevereiro de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/105082 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: fiscalização e monitoramento na Base do idEflor-Bio na co-
munidade de Jaramacaru – floTa do Trombetas, no entorno da Unidade e 
controlar a entrada dos extrativistas, com apoio da Polícia Militar
origem: oriximiná-Pa

destino: Óbidos e Jaramacaru-Pa
Período: 05/02 a 06/03/2022 - 29,5 (vinte e nove e meia) diárias
Servidor:  Jones dam Picanço Guerreiro - 333 - Técnico em Gestão ambiental
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 767959
Portaria Nº. 049 de 07 de fevereiro de 2022
fundamento legal: conforme processo nº 2022/108041 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Garantir a integridade física dos servidores envolvidos nas ativi-
dades de fiscalização ambiental nos municípios de abrangência da região 
administrativa do Mosaico de Unidades de conservação lago de Tucuruí.
origem: Tucuruí-Pa
destino: Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, 
Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa
Período: 14/02 a 07/03/2022 - 21,5 (vinte e uma e meia) diárias
Servidor: 3° SGT PM Zulene cruz Machado – 57199992
cB PM Maria Valdinéia farias de lima – 57232152
cB PM Max Well rodrigues de Souza – 57231889
cB PM felipe Moacir oliveira Sidônio – 57232846
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 768165

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº. 116 de 07 de março de 2022
rESolVE:
art.1º conceder, 30 (trinta) dias consecutivos de férias aos servidores abaixo:

Nome Matrícula Período aquisitivo Período de Gozo
alESSaNdra SaNToS MoTa 5897625 05/08/2020 a 04/08/2021 04/04/2022 a 03/05/2022

BrENda lorENa GUiMarÃES dUTra MoraiS 5904585 01/04/2021 a 31/03/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
JoEl liMa BarBoSa doS PaSSoS 8001272 06/08/2020 a 05/08/2021 04/04/2022 a 03/05/2022

KEYlaH rEGiNa BorGES 5783631 01/03/2021 a 28/02/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
ridiVaN clairEfoNT dE SoUZa MEllo NETo 5958190 01/03/2021 a 28/02/2021 18/04/2022 a 17/05/2022

Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 117 de 07 de março de 2022
rESolVE:
art.1º conceder, 15 (quinze) dias consecutivos de férias aos servidores abaixo:

Nome Matrícula Período aquisitivo 1º Período de 
Gozo

2º Período de 
Gozo

EliZaNE SilVEira dE JESUS 5950050 07/08/2020 a 
06/08/2021

04/04/2022 a 
18/04/2022

15/05/2022 a 
29/05/2022

JiMMY adiSoN coNcEiÇÃo fiGUEirEdo 5950026 05/08/2020 a 
04/08/2021

01/04/2022 a 
15/04/2022

01/01/2023 a 
15/01/2023

Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 768363

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo do doe Nº 34.880 de 04 de MarÇo de 2022 
- ProTocolo Nº 767041
onde lê-se: Programação orçamentária: r$ 43.212,50 (quarenta e três 
mil duzentos e doze reais e cinquenta centavos).
Leia-se: Programação orçamentária: 06.181.1502.8264 - Gerencia-
mento das ações integradas de Segurança Pública; fonte 0101; ação 
232381; Natureza 339030

Protocolo: 767997
Portaria Nº 339/2022-saGa de 04/03/2022, publicada no doE Nº 
34.882 de 07/03/2022,
onde se lê: 79(setenta e nove)
Leia-se: 80(oitenta)

Protocolo: 767853
Portaria Nº 20/2022/saGa de 18/01/2022, publicada no doE Nº 
34.837 de 19/01/2022.
referente as ferias da servidora THaiS BarroS coSTa,Mf 57234926/3.
onde se lê: GErENTE TEc adM dE ENS. ProfiSSioNal
Leia-se: GErENTE TEc adM dE ENS. SUPErior

Protocolo: 768011

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 001/2022 - GGiF
dispõe sobre a alteração da PorTaria Nº 001/2019 - GGif/Pa - BElÉM, 
02 dE Maio dE 2019, que designou o Secretário Executivo do Gabinete de 
Gestão integrado de fronteiras do Estado do Pará - GGif/Pa.
coNSidEraNdo o disposto no art. 5º, inciso i do decreto nº 74, de 24 de 
abril de 2019, que estabelece a composição da estrutura do Gabinete de 
Gestão integrada de fronteiras do Estado do Pará (GGif/Pa).



diário oficial Nº 34.884   49Terça-feira, 08 DE MARÇO DE 2022

rESolVE:
art. 1º - dispensar das funções de Secretário Executivo do Gabinete de 
Gestão integrada de fronteira do Estado do Pará - GGif/Pa o Ten cel da 
Policia Militar do Estado do Pará - Geraldo Magela da Silva falcão Junior.
art. 2º - designar o Servidor claúdio luciano Monteiro de oliveira, para 
desempenhar as funções de Secretário Executivo do Gabinete de Gestão 
integrada de fronteira do Estado do Pará - GGif/Pa.
art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 08 de fevereiro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social do Pará

Protocolo: 767850
Portaria N.º 035/2022 - GaB/seGUP
Belém- Pa, 04 de março de 2022.
o Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social, Sr. UalaME 
fialHo MacHado, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo: o ofício nº1304/2022/GaB SENaSP/MJ de 11.02.2022 
da Secretaria Nacional de Segurança Pública, em manifestação exarado 
pela Polícia civil do Pará, no bojo do ofício nº415/2021-GaB/dG/Pc -Pa, 
de doação de Viaturas Policiais, visando o emprego na atividades das de-
legacias Especializadas no atendimento à Mulher- dEaM’S.
coNSidEraNdo: o que dispõe o art. 67 da lei federal n.° 8.666/93 e a 
instrução Normativa n° 02/2019 da aGE;
 rESolVE: Nomear, para compor a comissão ao Termo de recebimento, os 
servidores abaixo relacionados:
- TEN cEl PM GlaUco coiMBra Maia, Mf:05615089-1, como Presidente;
- 3º SGT PM KlEBEr daMaScENo SaNTaNa, Mf:54193240-1 como Membro;
- aNToNio carloS daNTaS BarroSo, Mf:56120 como Membro;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Segurança Pública do Estado do Pará

Protocolo: 767847
resoLUÇÃo Nº 001/2022 – ciGesP
instituir no âmbito do Sistema Estadual de Segurança Pública e defesa So-
cial - SiEdS, o comitê Permanente de Enfrentamento às ações criminosas 
contra instituições Bancárias e Transportadoras de Valores.
coNSidEraNdo a lei nº 7.584/2011 que estabelece que a Secretaria de 
Estado de Segurança e Defesa Social - SEGUP é o órgão responsável por 
coordenar, supervisionar, articular, integrar e avaliar o desenvolvimento da 
política de segurança pública nos órgãos integrantes do Sistema de Segu-
rança Pública e defesa Social – SiEdS;
coNSidEraNdo o art. 6º da lei nº 7.584/2011, no qual dispõe que comi-
tê Integrado de Gestores de Segurança Pública - CIGESP é órgão colegiado 
composto pelos dirigentes titulares dos órgãos constituintes do Sistema 
Estadual de Segurança Pública e defesa Social - SiEdS, de natureza con-
sultiva, que tem por finalidade propor, debater, analisar e decidir ações de 
caráter técnico, administrativo e operacional, a serem executadas pelos ór-
gãos integrantes do Sistema, acompanhando e avaliando seus resultados;
coNSidEraNdo a necessidade de padronização e normatização de diretri-
zes, no âmbito dos setores de inteligência e operacionais do SiEdS para o 
Enfrentamento às ações criminosas contra instituições Bancárias e Trans-
portadoras de Valores;
coNSidEraNdo a aprovação da proposta feita pela Secretaria adjunta de 
inteligência e análise criminal - Siac/SEGUP no ciGESP quanto a criação 
do comitê Permanente de Enfrentamento às ações criminosas contra ins-
tituições Bancárias e Transportadoras de Valores, conforme estabelecido na 
2ª reunião ordinária do ciGESP, ocorrida em 15/02/2022.
rESolVE:
art.1º - instituir no âmbito do Sistema Estadual de Segurança Pública e 
defesa Social - SiEdS, o comitê Permanente de Enfrentamento às ações 
criminosas contra instituições Bancárias e Transportadoras de Valores, 
que tem por objetivo a construção de um plano estratégico para padroni-
zar as diretrizes quanto a normatização e prevenção na temática aborda-
da, promovendo melhorias na atuação dos setores de inteligência e opera-
cionais dos órgãos que compõe o SIEDS;
art 2º - a Secretaria adjunta de inteligência e análise criminal - Siac/SE-
GUP ficará encarregada do planejamento, desenvolvimento e coordenação 
das ações a serem implementadas;
art 3º - o comitê Permanente será composto pelos representantes, prefe-
rencialmente, titulares dos setores dos órgãos do SIEDS e presidido pela 
Siac/SEGUP, listados abaixo:
• 01 (um) Representante da SIAC/SEGUP;
• 01 (um) Representante do GRAESP/SEGUP;
• 01 (um) Representante do GFLU/SEGUP;
• 01 (um) Representante da ASI/SEAP;
• 01 (um) Representante do DGO/PMPA;
• 01 (um) Representante do CINT/PMPA;
• 01 (um) Representante do BOPE/PMPA;
• 01 (um) Representante da DPI/PCPA;
• 01 (um) Representante do NIP/PCPA;
• 01 (um) Representante da DRCO/PCPA;
• 01 (um) Representante do CORE/PCPA;
• 01 (um) Representante do CBMPA;
13 - 01 (um) representante da Gi/PcEPa;
14 - 01 (um) representante do dETraN;
art 4º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 25 de fevereiro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social do Pará
Presidente do comitê integrado da Segurança Pública (ciGESP)
lei Estadual nº 7.584/11, art. 6º§1º

Protocolo: 767939

Portaria Nº 010, de 11 de FeVereiro de 2022.
instala o comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social na 3ª 
riSP (ciSPEdS GUaMá) e dá outras providências.
o SEcrETário dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social do 
ESTado do Pará e PrESidENTE do coMiTÊ iNTEGrado dE GESTorES dE 
SEGUraNÇa PÚBlica, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos 
art. 6º e incisos i, iV e V do art. 22 da lei Estadual nº 7.584, de 28 de de-
zembro de 2011, que dispõe sobre a reorganização do Sistema Estadual de 
Segurança Pública e defesa Social - SiEdS, e da reestruturação organizacio-
nal da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social – SEGUP,
considerando a PorTaria Nº 010, dE 14 dE JaNEiro dE 2021, que institui 
os comitês integrados de Segurança Pública e defesa Social (ciSPEdS).
rESolVE:
art. 1º. instalar no âmbito da 3ª região integrada de Segurança Pública 
(3ª riSP) o comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social (ciS-
PEDS - GUAMÁ), órgão colegiado, de atuação permanente, para a realiza-
ção de diagnósticos de segurança pública, bem como realizar o planeja-
mento tático regional, organização, execução, monitoramento, avaliação 
e discussão dos resultados de ações integradas de segurança pública e 
defesa social na respectiva região.
art. 2º. designar as autoridades abaixo relacionadas para a composição do 
comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social da 3ª riSP:
i - comandante do comando de Policiamento regional iii;
ii - Superintendente regional do Guamá;
iii - comandante do 2º Grupamento Bombeiro Militar;
iV - coordenador de operações do detran;
V - Gerente da Coordenadoria Regional I - Polícia Científica do Pará;
Vi – comandante do coPE/SEaP.
• 1º. Designar o Comandante do Comando dePoliciamento Regional III 
como coordenador do ciSPEdS- GUaMá.
• 2º. A Coordenação do CISPEDS terá duração de 01 (um) ano devendo o 
colegiado decidir pela nomeação do novo coordenador na primeira quinze-
na do mês de janeiro do ano subsequente, respeitando a alternância entre 
os órgãos pertencentes ao colegiado.
art. 3º. compete à Secretaria adjunta de Gestão operacional (SaGo) co-
ordenar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações e operações integradas 
de segurança pública e de defesa civil, conforme art. 34 da lei nº 7.584, 
de 28 de dezembro de 2011, solucionando os casos omissos junto ao Se-
cretário de Segurança Pública e defesa Social.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém - Pa, 11 de fevereiro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Segurança Pública e defesa Social
Presidente do comitê integrado de Gestores de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 767795
Portaria Nº 011, de 11 de FeVereiro de 2022.
instala o comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social na 4ª 
riSP(ciSPEdS TocaNTiNS) e dá outras providências.
o SEcrETário dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social 
do ESTado do Pará e PrESidENTE do coMiTÊ iNTEGrado dE GESTo-
rES dE SEGUraNÇa PÚBlica, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelos art. 6º e incisos i, iV e V do art. 22 da lei Estadual nº 7.584, de 28 de 
dezembro de 2011, que dispõe sobre a reorganização do Sistema Estadual de 
Segurança Pública e defesa Social - SiEdS, e da reestruturação organizacio-
nal da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social – SEGUP,
considerando a PorTaria Nº 010, dE 14 dE JaNEiro dE 2021, que institui 
os comitês integrados de Segurança Pública e defesa Social (ciSPEdS).
rESolVE:
art. 1º. instalar no âmbito da 4ª região integrada de Segurança Públi-
ca (4ª riSP) o comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social 
(CISPEDS - TOCANTINS), órgão colegiado, de atuação permanente, para 
a realização de diagnósticos de segurança pública, bem como realizar o 
planejamento tático regional, organização, execução, monitoramento, ava-
liação e discussão dos resultados de ações integradas de segurança pública 
e defesa social na respectiva região.
art. 2º. designar as autoridades abaixo relacionadas para a composição do 
comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social da 4ª riSP:
i - comandante do comando de Policiamento regional iX;
ii - Superintendente regional do Baixo Tocantins;
iii - comandante do 15º Grupamento Bombeiro Militar;
iV - Gerente de operação e fiscalização de Trânsito do detran;
V - Gerente de Núcleo Avançado da Polícia Científica do Pará;
Vi – diretor do centro de recuperação regional de abaetetuba.
• 1º. Designar o Comandante do Comando dePoliciamento Regional IX 
como coordenador do ciSPEdS- TocaNTiNS.
• 2º. A Coordenação do CISPEDS terá duração de 01 (um) ano devendo o 
colegiado decidir pela nomeação do novo coordenador na primeira quinze-
na do mês de janeiro do ano subsequente, respeitando a alternância entre 
os órgãos pertencentes ao colegiado.
art. 3º. compete à Secretaria adjunta de Gestão operacional (SaGo) co-
ordenar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações e operações integradas 
de segurança pública e de defesa civil, conforme art. 34 da lei nº 7.584, 
de 28 de dezembro de 2011, solucionando os casos omissos junto ao Se-
cretário de Segurança Pública e defesa Social.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém - Pa, 11 de fevereiro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Segurança Pública e defesa Social
Presidente do comitê integrado de Gestores de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 767796



50  diário oficial Nº 34.884 Terça-feira, 08 DE MARÇO DE 2022

Portaria Nº 012, de 11 de FeVereiro de 2022.
instala o comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social na 5ª 
riSP (ciSPEdS MaraJÓ oriENTal) e dá outras providências.
o SEcrETário dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social 
do ESTado do Pará e PrESidENTE do coMiTÊ iNTEGrado dE GESTo-
rES dE SEGUraNÇa PÚBlica, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelos art. 6º e incisos i, iV e V do art. 22 da lei Estadual nº 7.584, de 28 de 
dezembro de 2011, que dispõe sobre a reorganização do Sistema Estadual de 
Segurança Pública e defesa Social - SiEdS, e da reestruturação organizacio-
nal da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social – SEGUP,
considerando a PorTaria Nº 010, dE 14 dE JaNEiro dE 2021, que institui 
os comitês integrados de Segurança Pública e defesa Social (ciSPEdS).
rESolVE:
art. 1º. instalar no âmbito da 5ª região integrada de Segurança Públi-
ca (5ª riSP) o comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social 
(CISPEDS - MARAJÓ ORIENTAL), órgão colegiado, de atuação permanente, 
para a realização de diagnósticos de segurança pública, bem como realizar 
o planejamento tático regional, organização, execução, monitoramento, 
avaliação e discussão dos resultados de ações integradas de segurança 
pública e defesa social na respectiva região.
art. 2º. designar as autoridades abaixo relacionadas para a composição do 
comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social da 5ª riSP:
i - comandante do comando de Policiamento regional Xi;
II - Superintendente Regional do Marajó Oriental;
iii - comandante do 18º Grupamento Bombeiro Militar;
iV - coordenador de operações do detran;
V - Representante Regional da Polícia Científica do Pará;
Vi–coordenadora das Unidades Prisionais do interior.
• 1º. Designar o Superintendente Regional do Marajó Orientalcomo Coor-
denador do ciSPEdS- MaraJÓ oriENTal.
• 2º. A Coordenação do CISPEDS terá duração de 01 (um) ano devendo o 
colegiado decidir pela nomeação do novo coordenador na primeira quinze-
na do mês de janeiro do ano subsequente, respeitando a alternância entre 
os órgãos pertencentes ao colegiado.
art. 3º. compete à Secretaria adjunta de Gestão operacional coordenar, 
supervisionar, monitorar e avaliar as ações e operações integradas de se-
gurança pública e de defesa civil, conforme art. 34 da lei nº 7.584, de 28 
de dezembro de 2011, solucionando os casos omissos junto ao Secretário 
de Segurança Pública e defesa Social.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém - Pa, 11 de fevereiro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Segurança Pública e defesa Social
Presidente do comitê integrado de Gestores de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 767797
Portaria Nº 013, de 11 de FeVereiro de 2022.
instala o comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social na 6ª 
riSP (ciSPEdS caETÉ) e dá outras providências.
o SEcrETário dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social 
do ESTado do Pará e PrESidENTE do coMiTÊ iNTEGrado dE GESTo-
rES dE SEGUraNÇa PÚBlica, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelos art. 6º e incisos i, iV e V do art. 22 da lei Estadual nº 7.584, de 28 de 
dezembro de 2011, que dispõe sobre a reorganização do Sistema Estadual de 
Segurança Pública e defesa Social - SiEdS, e da reestruturação organizacio-
nal da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social – SEGUP,
considerando a PorTaria Nº 010, dE 14 dE JaNEiro dE 2021, que institui 
os comitês integrados de Segurança Pública e defesa Social (ciSPEdS).
rESolVE:
art. 1º. instalar no âmbito da 6ª região integrada de Segurança Pública 
(6ª riSP) o comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social (ciS-
PEDS - CAETÉ), órgão colegiado, de atuação permanente, para a realiza-
ção de diagnósticos de segurança pública, bem como realizar o planeja-
mento tático regional, organização, execução, monitoramento, avaliação 
e discussão dos resultados de ações integradas de segurança pública e 
defesa social na respectiva região.
art. 2º. designar as autoridades abaixo relacionadas para a composição do 
comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social da 6ª riSP:
i - comandante do comando de Policiamento regional Vii;
ii - Superintendente regional do caeté;
iii - comandante do 19º Grupamento Bombeiro Militar;
iV - Gerente de operação e fiscalização de Trânsito do detran;
V - Gerente da Coordenadoria Regional I - Polícia Científica do Pará;
Vi–diretor do centro de recuperação regional de capanema.
• 1º. Designar o Comandante dePoliciamento Regional VII como Coorde-
nador do ciSPEdS- caETÉ.
• 2º. A Coordenação do CISPEDS terá duração de 01 (um) ano devendo o 
colegiado decidir pela nomeação do novo coordenador na primeira quinze-
na do mês de janeiro do ano subsequente, respeitando a alternância entre 
os órgãos pertencentes ao colegiado.
art. 3º. compete à Secretaria adjunta de Gestão operacional coordenar, 
supervisionar, monitorar e avaliar as ações e operações integradas de se-
gurança pública e de defesa civil, conforme art. 34 da lei nº 7.584, de 28 
de dezembro de 2011, solucionando os casos omissos junto ao Secretário 
de Segurança Pública e defesa Social.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém - Pa, 11 de fevereiro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Segurança Pública e defesa Social
Presidente do comitê integrado de Gestores de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 767798

Portaria Nº 014, de 11 de FeVereiro de 2022.
instala o comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social na 7ª 
riSP (ciSPEdS caPiM) e dá outras providências.
o SEcrETário dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social 
do ESTado do Pará e PrESidENTE do coMiTÊ iNTEGrado dE GESTo-
rES dE SEGUraNÇa PÚBlica, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelos art. 6º e incisos i, iV e V do art. 22 da lei Estadual nº 7.584, de 28 de 
dezembro de 2011, que dispõe sobre a reorganização do Sistema Estadual de 
Segurança Pública e defesa Social - SiEdS, e da reestruturação organizacio-
nal da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social – SEGUP,
considerando a PorTaria Nº 010, dE 14 dE JaNEiro dE 2021, que institui 
os comitês integrados de Segurança Pública e defesa Social (ciSPEdS).
rESolVE:
art. 1º. instalar no âmbito da 7ª região integrada de Segurança Pública 
(7ª riSP) o comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social (ciS-
PEDS - CAPIM), órgão colegiado, de atuação permanente, para a realiza-
ção de diagnósticos de segurança pública, bem como realizar o planeja-
mento tático regional, organização, execução, monitoramento, avaliação 
e discussão dos resultados de ações integradas de segurança pública e 
defesa social na respectiva região.
art. 2º. designar as autoridades abaixo relacionadas para a composição do 
comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social da 7ª riSP:
i - comandante do comando de Policiamento regional Vi;
ii - Superintendente regional do capim;
iii - comandante do 1º Grupamento de Proteção ambiental do corpo 
de Bombeiros Militar;
iV - Gerente de operação e fiscalização de Trânsito do detran;
V - Gerente da Coordenadoria Regional I - Polícia Científica do Pará;
Vi–diretor do centro de recuperação regional de Paragominas.
• 1º. Designar o Comandante do Comando dePoliciamento Regional VI 
como coordenador do ciSPEdS- caPiM.
• 2º. A Coordenação do CISPEDS terá duração de 01 (um) ano devendo o 
colegiado decidir pela nomeação do novo coordenador na primeira quinze-
na do mês de janeiro do ano subsequente, respeitando a alternância entre 
os órgãos pertencentes ao colegiado.
art. 3º. compete à Secretaria adjunta de Gestão operacional coordenar, 
supervisionar, monitorar e avaliar as ações e operações integradas de se-
gurança pública e de defesa civil, conforme art. 34 da lei nº 7.584, de 28 
de dezembro de 2011, solucionando os casos omissos junto ao Secretário 
de Segurança Pública e defesa Social.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém - Pa, 11 de fevereiro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Segurança Pública e defesa Social
Presidente do comitê integrado de Gestores de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 767800
Portaria Nº 015, de 11 de FeVereiro de 2022.
instala o comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social na 8ª 
riSP(ciSPEdS MaraJÓ ocidENTal) e dá outras providências.
o SEcrETário dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social 
do ESTado do Pará e PrESidENTE do coMiTÊ iNTEGrado dE GESTo-
rES dE SEGUraNÇa PÚBlica, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelos art. 6º e incisos i, iV e V do art. 22 da lei Estadual nº 7.584, de 28 de 
dezembro de 2011, que dispõe sobre a reorganização do Sistema Estadual de 
Segurança Pública e defesa Social - SiEdS, e da reestruturação organizacio-
nal da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social – SEGUP,
considerando a PorTaria Nº 010, dE 14 dE JaNEiro dE 2021, que institui 
os comitês integrados de Segurança Pública e defesa Social (ciSPEdS).
rESolVE:
art. 1º. instalar no âmbito da 8ª região integrada de Segurança Pública 
(8ª riSP) o comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social (ciS-
PEDS - MARAJÓ OCIDENTAL), órgão colegiado, de atuação permanente, 
para a realização de diagnósticos de segurança pública, bem como realizar 
o planejamento tático regional, organização, execução, monitoramento, 
avaliação e discussão dos resultados de ações integradas de segurança 
pública e defesa social na respectiva região.
art. 2º. designar as autoridades abaixo relacionadas para a composição do 
comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social da 8ª riSP:
i - comandante do comando de Policiamento regional Xii;
ii - Superintendente regional do Marajó Ocidental;
iii - comandante do 11º Grupamento Bombeiro Militar;
iV - Gerente de operação e fiscalização de Trânsito do detran;
V - Representante Regional da Polícia Científica do Pará;
Vi – diretor do centro de recuperação regional de Breves.
• 1º. Designar o Comandante dePoliciamento Regional XII como Coordena-
dor do ciSPEdS- MaraJÓ ocidENTal.
• 2º. A Coordenação do CISPEDS terá duração de 01 (um) ano devendo o 
colegiado decidir pela nomeação do novo coordenador na primeira quinze-
na do mês de janeiro do ano subsequente, respeitando a alternância entre 
os órgãos pertencentes ao colegiado.
art. 3º. compete à Secretaria adjunta de Gestão operacional (SaGo) co-
ordenar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações e operações integradas 
de segurança pública e de defesa civil, conforme art. 34 da lei nº 7.584, 
de 28 de dezembro de 2011, solucionando os casos omissos junto ao Se-
cretário de Segurança Pública e defesa Social.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém - Pa, 11 de fevereiro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Segurança Pública e defesa Social
Presidente do comitê integrado de Gestores de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 767801
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Portaria Nº 016, de 11 de FeVereiro de 2022.
instala o comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social na 9ª 
riSP (ciSPEdS laGo dE TUcUrUÍ) e dá outras providências.
o SEcrETário dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social 
do ESTado do Pará e PrESidENTE do coMiTÊ iNTEGrado dE GESTo-
rES dE SEGUraNÇa PÚBlica, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelos art. 6º e incisos i, iV e V do art. 22 da lei Estadual nº 7.584, de 28 de 
dezembro de 2011, que dispõe sobre a reorganização do Sistema Estadual de 
Segurança Pública e defesa Social - SiEdS, e da reestruturação organizacio-
nal da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social – SEGUP,
considerando a PorTaria Nº 010, dE 14 dE JaNEiro dE 2021, que institui 
os comitês integrados de Segurança Pública e defesa Social (ciSPEdS).
rESolVE:
art. 1º. instalar no âmbito da 9ª região integrada de Segurança Públi-
ca (9ª riSP) o comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social 
(CISPEDS - LAGO DE TUCURUÍ), órgão colegiado, de atuação permanente, 
para a realização de diagnósticos de segurança pública, bem como realizar 
o planejamento tático regional, organização, execução, monitoramento, 
avaliação e discussão dos resultados de ações integradas de segurança 
pública e defesa social na respectiva região.
art. 2º. designar as autoridades abaixo relacionadas para a composição do 
comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social da 9ª riSP:
i - comandante do comando de Policiamento regional iV;
ii - Superintendente regional do lago de Tucuruí;
iii - comandante do 8º Grupamento Bombeiro Militar;
iV - chefe de operações do ciretran Tucuruí;
V - Gerente da Coordenadoria Regional II - Polícia Científica do Pará;
Vi – diretor da Unidade Prisional de Tucuruí.
• 1º. Designar o Comandante do Comando dePoliciamento Regional IVco-
mo coordenador do ciSPEdS - laGo dE TUcUrUÍ.
• 2º. A Coordenação do CISPEDS terá duração de 01 (um) ano devendo o 
colegiado decidir pela nomeação do novo coordenador na primeira quinze-
na do mês de janeiro do ano subsequente, respeitando a alternância entre 
os órgãos pertencentes ao colegiado.
art. 3º. compete à Secretaria adjunta de Gestão operacional coordenar, 
supervisionar, monitorar e avaliar as ações e operações integradas de se-
gurança pública e de defesa civil, conforme art. 34 da lei nº 7.584, de 28 
de dezembro de 2011, solucionando os casos omissos junto ao Secretário 
de Segurança Pública e defesa Social.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém - Pa, 11 de fevereiro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Segurança Pública e defesa Social
Presidente do comitê integrado de Gestores de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 767802
Portaria Nº 017, de 11 de FeVereiro de 2022.
instala o comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social na 10ª 
riSP (ciSPEdS caraJáS) e dá outras providências.
o SEcrETário dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social 
do ESTado do Pará e PrESidENTE do coMiTÊ iNTEGrado dE GESTo-
rES dE SEGUraNÇa PÚBlica, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelos art. 6º e incisos i, iV e V do art. 22 da lei Estadual nº 7.584, de 28 de 
dezembro de 2011, que dispõe sobre a reorganização do Sistema Estadual de 
Segurança Pública e defesa Social - SiEdS, e da reestruturação organizacio-
nal da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social – SEGUP,
considerando a PorTaria Nº 010, de 14 de janeiro de 2021, que institui 
os comitês integrados de Segurança Pública e defesa Social (ciSPEdS).
rESolVE:
art. 1º. instalar no âmbito da 10ª região integrada de Segurança Públi-
ca (10ª riSP) o comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social 
(CISPEDS - CARAJÁS), órgão colegiado, de atuação permanente, para a 
realização de diagnósticos de segurança pública, bem como realizar o pla-
nejamento tático regional, organização, execução, monitoramento, avalia-
ção e discussão dos resultados de ações integradas de segurança pública e 
defesa social na respectiva região.
art. 2º. designar as autoridades abaixo relacionadas para a composição 
do comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social da 10ª riSP:
i - comandante do comando de Policiamento regional ii;
ii - Superintendente regional carajás;
iii - comandante do 16º Grupamento Bombeiro Militar;
iV - coordenador de operações do detran;
V - Gerente da Coordenadoria Regional II - Polícia Científica do Pará;
Vi – diretor do complexo Penitenciário de Marabá.
• 1º. Designar o Comandante do Comando dePoliciamento Regional IIcomo 
coordenador do ciSPEdS - caraJáS.
• 2º. A Coordenação do CISPEDS terá duração de 01 (um) ano devendo o 
colegiado decidir pela nomeação do novo coordenador na primeira quinze-
na do mês de janeiro do ano subsequente, respeitando a alternância entre 
os órgãos pertencentes ao colegiado.
art. 3º. compete à Secretaria adjunta de Gestão operacional coordenar, 
supervisionar, monitorar e avaliar as ações e operações integradas de se-
gurança pública e de defesa civil, conforme art. 34 da lei nº 7.584, de 28 
de dezembro de 2011, solucionando os casos omissos junto ao Secretário 
de Segurança Pública e defesa Social.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém - Pa, 11 de fevereiro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Segurança Pública e defesa Social
Presidente do comitê integrado de Gestores de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 767803

Portaria Nº 021, de 11 de FeVereiro de 2022.
instala o comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social na 14ª 
riSP(ciSPEdS-alTo XiNGU) e dá outras providências.
o SEcrETário dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social 
do ESTado do Pará e PrESidENTE do coMiTÊ iNTEGrado dE GESTo-
rES dE SEGUraNÇa PÚBlica, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelos art. 6º e incisos i, iV e V do art. 22 da lei Estadual nº 7.584, de 28 de 
dezembro de 2011, que dispõe sobre a reorganização do Sistema Estadual de 
Segurança Pública e defesa Social - SiEdS, e da reestruturação organizacio-
nal da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social – SEGUP,
considerando a PorTaria Nº 010, dE 14 dE JaNEiro dE 2021, que institui 
os comitês integrados de Segurança Pública e defesa Social (ciSPEdS).
rESolVE:
art. 1º. instalar no âmbito da 14ª região integrada de Segurança Públi-
ca (14ª riSP) o comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social 
(CISPEDS - ALTO XINGU), órgão colegiado, de atuação permanente, para 
a realização de diagnósticos de segurança pública, bem como realizar o 
planejamento tático regional, organização, execução, monitoramento, ava-
liação e discussão dos resultados de ações integradas de segurança pública 
e defesa social na respectiva região.
art. 2º. designar as autoridades abaixo relacionadas para a composição 
do comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social da 14ª riSP:
i - comandante do comando de Policiamento regional Xiii;
ii - Superintendente regional do alto Xingu;
iii - comandante do 1oº Grupamento Bombeiro Militar.
iV - Gerente de operação e fiscalização de Trânsito do detran;
V - Gerente da Coordenadoria Regional II - Polícia Científica do Pará;
• 1º. Designar o Superintendente Regional do Alto Xingucomo Coordena-
dor do ciSPEdS- alto Xingu.
• 2º. A Coordenação do CISPEDS terá duração de 01 (um) ano devendo o 
colegiado decidir pela nomeação do novo coordenador na primeira quinze-
na do mês de janeiro do ano subsequente, respeitando a alternância entre 
os órgãos pertencentes ao colegiado.
art. 3º. compete à Secretaria adjunta de Gestão operacional (SaGo) co-
ordenar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações e operações integradas 
de segurança pública e de defesa civil, conforme art. 34 da lei nº 7.584, 
de 28 de dezembro de 2011, solucionando os casos omissos junto ao Se-
cretário de Segurança Pública e defesa Social.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém - Pa, 11 de fevereiro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Segurança Pública e defesa Social
Presidente do comitê integrado de Gestores de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 767842
Portaria Nº 022, de 11 de FeVereiro de 2022.
instala o comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social na 15ª 
riSP (ciSPEdS TaPaJÓS) e dá outras providências.
o SEcrETário dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social 
do ESTado do Pará e PrESidENTE do coMiTÊ iNTEGrado dE GESTo-
rES dE SEGUraNÇa PÚBlica, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelos art. 6º e incisos i, iV e V do art. 22 da lei Estadual nº 7.584, de 28 de 
dezembro de 2011, que dispõe sobre a reorganização do Sistema Estadual de 
Segurança Pública e defesa Social - SiEdS, e da reestruturação organizacio-
nal da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social – SEGUP,
considerando a PorTaria Nº 010, dE 14 dE JaNEiro dE 2021, que institui 
os comitês integrados de Segurança Pública e defesa Social (ciSPEdS).
rESolVE:
art. 1º. instalar no âmbito da 15ª região integrada de Segurança Públi-
ca (15ª riSP) o comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social 
(CISPEDS - TAPAJÓS), órgão colegiado, de atuação permanente, para a 
realização de diagnósticos de segurança pública, bem como realizar o pla-
nejamento tático regional, organização, execução, monitoramento, avalia-
ção e discussão dos resultados de ações integradas de segurança pública e 
defesa social na respectiva região.
art. 2º. designar as autoridades abaixo relacionadas para a composição 
do comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social da 15ª riSP:
i - comandante do comando de Policiamento regional X;
II - Superintendente Regional do Tapajós;
iii - comandante do 7º Grupamento Bombeiro Militar;
iV - chefe de operação e fiscalização da ciretran “a” itaituba;
V - Gerente da Coordenadoria Regional III - Polícia Científica do Pará;
Vi – diretor do centro de recuperação regional de itaituba.
• 1º. Designar o Comandantedo 7º Grupamento Bombeiro Militarcomo co-
ordenador do CISPEDS - Tapajós.
• 2º. A Coordenação do CISPEDS terá duração de 01 (um) ano devendo o 
colegiado decidir pela nomeação do novo coordenador na primeira quinze-
na do mês de janeiro do ano subsequente, respeitando a alternância entre 
os órgãos pertencentes ao colegiado.
art. 3º. compete à Secretaria adjunta de Gestão operacional coordenar, 
supervisionar, monitorar e avaliar as ações e operações integradas de se-
gurança pública e de defesa civil, conforme art. 34 da lei nº 7.584, de 28 
de dezembro de 2011, solucionando os casos omissos junto ao Secretário 
de Segurança Pública e defesa Social.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém - Pa, 11 de fevereiro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Segurança Pública e defesa Social
Presidente do comitê integrado de Gestores de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 767844
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Portaria Nº 019, de 11 de FeVereiro de 2022.
instala o comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social na 12ª 
riSP(ciSPEdS BaiXo aMaZoNaS) e dá outras providências.
o SEcrETário dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social 
do ESTado do Pará e PrESidENTE do coMiTÊ iNTEGrado dE GESTo-
rES dE SEGUraNÇa PÚBlica, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelos art. 6º e incisos i, iV e V do art. 22 da lei Estadual nº 7.584, de 28 de 
dezembro de 2011, que dispõe sobre a reorganização do Sistema Estadual de 
Segurança Pública e defesa Social - SiEdS, e da reestruturação organizacio-
nal da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social – SEGUP,
considerando a PorTaria Nº 010, dE 14 dE JaNEiro dE 2021, que institui 
os comitês integrados de Segurança Pública e defesa Social (ciSPEdS).
rESolVE:
art. 1º. instalar no âmbito da 12ª região integrada de Segurança Públi-
ca (12ª riSP) o comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social 
(CISPEDS - BAIXO AMAZONAS), órgão colegiado, de atuação permanente, 
para a realização de diagnósticos de segurança pública, bem como realizar 
o planejamento tático regional, organização, execução, monitoramento, 
avaliação e discussão dos resultados de ações integradas de segurança 
pública e defesa social na respectiva região.
art. 2º. designar as autoridades abaixo relacionadas para a composição 
do comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social da 12ª riSP:
i - comandante do comando de Policiamento regional i;
ii - Superintendente regional do Médio e Baixo amazonas;
iii - comandante do 4º Grupamento Bombeiro Militar;
iV - coordenador de operações do detran;
V - Gerente da Coordenadoria Regional III - Polícia Científica do Pará;
Vi – diretor do diretor centro de recuperação agrícola Silvio Hall Moura (Santarém).
• 1º. Designar a Gerente da Coordenadoria Regional III como Coordenado-
ra do ciSPEdS- Baixo amazonas.
• 2º. A Coordenação do CISPEDS terá duração de 01 (um) ano devendo o 
colegiado decidir pela nomeação do novo coordenador na primeira quinze-
na do mês de janeiro do ano subsequente, respeitando a alternância entre 
os órgãos pertencentes ao colegiado.
art. 3º. compete à Secretaria adjunta de Gestão operacional (SaGo) co-
ordenar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações e operações integradas 
de segurança pública e de defesa civil, conforme art. 34 da lei nº 7.584, 
de 28 de dezembro de 2011, solucionando os casos omissos junto ao Se-
cretário de Segurança Pública e defesa Social.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém - Pa, 11 de fevereiro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Segurança Pública e defesa Social
Presidente do comitê integrado de Gestores de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 767814
Portaria Nº 018, de 11 de FeVereiro de 2022.
instala o comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social na 11ª 
riSP (ciSPEdS XiNGU) e dá outras providências.
o SEcrETário dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social 
do ESTado do Pará e PrESidENTE do coMiTÊ iNTEGrado dE GESTo-
rES dE SEGUraNÇa PÚBlica, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelos art. 6º e incisos i, iV e V do art. 22 da lei Estadual nº 7.584, de 28 de 
dezembro de 2011, que dispõe sobre a reorganização do Sistema Estadual de 
Segurança Pública e defesa Social - SiEdS, e da reestruturação organizacio-
nal da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social – SEGUP,
considerando a PorTaria Nº 010, dE 14 dE JaNEiro dE 2021, que institui 
os comitês integrados de Segurança Pública e defesa Social (ciSPEdS).
rESolVE:
art. 1º. instalar no âmbito da 11ª região integrada de Segurança Públi-
ca (11ª riSP) o comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social 
(CISPEDS - XINGU), órgão colegiado, de atuação permanente, para a rea-
lização de diagnósticos de segurança pública, bem como realizar o plane-
jamento tático regional, organização, execução, monitoramento, avaliação 
e discussão dos resultados de ações integradas de segurança pública e 
defesa social na respectiva região.
art. 2º. designar as autoridades abaixo relacionadas para a composição 
do comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social da 11ª riSP:
i - comandante do comando de Policiamento regional Viii;
ii - Superintendente regional do Xingu;
iii - comandante do 9º Grupamento Bombeiro Militar;
iV - Gerente de operação e fiscalização de Trânsito do detran;
V - Gerente da Coordenadoria Regional IV - Polícia Científica do Pará;
VI – Diretora do Centro de Recuperação Masculino de Vitória do Xingu.
• 1º. Designar o Superintendente Regional do Xingucomo Coordenador 
do ciSPEdS- XiNGU.
• 2º. A Coordenação do CISPEDS terá duração de 01 (um) ano devendo o 
colegiado decidir pela nomeação do novo coordenador na primeira quinze-
na do mês de janeiro do ano subsequente, respeitando a alternância entre 
os órgãos pertencentes ao colegiado.
art. 3º. compete à Secretaria adjunta de Gestão operacional coordenar, 
supervisionar, monitorar e avaliar as ações e operações integradas de se-
gurança pública e de defesa civil, conforme art. 34 da lei nº 7.584, de 28 
de dezembro de 2011, solucionando os casos omissos junto ao Secretário 
de Segurança Pública e defesa Social.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém - Pa, 11 de fevereiro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Segurança Pública e defesa Social
Presidente do comitê integrado de Gestores de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 767813
Portaria Nº 020, de 11 de FeVereiro de 2022.
instala o comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social na 13ª 
riSP(ciSPEdS-araGUaia) e dá outras providências.
o SEcrETário dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social 
do ESTado do Pará e PrESidENTE do coMiTÊ iNTEGrado dE GESTo-

rES dE SEGUraNÇa PÚBlica, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelos art. 6º e incisos i, iV e V do art. 22 da lei Estadual nº 7.584, de 28 de 
dezembro de 2011, que dispõe sobre a reorganização do Sistema Estadual de 
Segurança Pública e defesa Social - SiEdS, e da reestruturação organizacio-
nal da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social – SEGUP,
considerando a PorTaria Nº 010, dE 14 dE JaNEiro dE 2021, que institui 
os comitês integrados de Segurança Pública e defesa Social (ciSPEdS).
rESolVE:
art. 1º. instalar no âmbito da 13ª região integrada de Segurança Públi-
ca (13ª riSP) o comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social 
(CISPEDS - ARAGUAIA), órgão colegiado, de atuação permanente, para a 
realização de diagnósticos de segurança pública, bem como realizar o pla-
nejamento tático regional, organização, execução, monitoramento, avalia-
ção e discussão dos resultados de ações integradas de segurança pública e 
defesa social na respectiva região.
art. 2º. designar as autoridades abaixo relacionadas para a composição 
do comitê integrado de Segurança Pública e defesa Social da 13ª riSP:
i - comandante do comando de Policiamento regional V;
ii - Superintendente regional do araguaia;
iii - comandante do 1oº Grupamento Bombeiro Militar.
iV - Gerente de operação e fiscalização de Trânsito do detran;
V - Gerente da Coordenadoria Regional II - Polícia Científica do Pará;
Vi – diretor do centro de recuperação regional de redenção.
• 1º. Designar o Comandante doComando dePoliciamento Regional V como 
coordenador do ciSPEdS - araguaia.
• 2º. A Coordenação do CISPEDS terá duração de 01 (um) ano devendo o 
colegiado decidir pela nomeação do novo coordenador na primeira quinze-
na do mês de janeiro do ano subsequente, respeitando a alternância entre 
os órgãos pertencentes ao colegiado.
art. 3º. compete à Secretaria adjunta de Gestão operacional (SaGo) co-
ordenar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações e operações integradas 
de segurança pública e de defesa civil, conforme art. 34 da lei nº 7.584, 
de 28 de dezembro de 2011, solucionando os casos omissos junto ao Se-
cretário de Segurança Pública e defesa Social.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém - Pa, 11 de fevereiro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Segurança Pública e defesa Social
Presidente do comitê integrado de Gestores de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 767817

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

resULtado do editaL de cHaMaMeNto PÚBLico 
Nº 001/2019 - PMPa
a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará torna público para conhecimen-
to dos interessados, os habilitados no EdiTal dE cHaMaMENTo PÚBlico 
nº 001/2019-PMPa, nos termos da PorTaria N.º 090/2019–GaB. cMd., 
dE 30 dE Maio dE 2019, cujo objeto é a renovação do credenciamento de 
empresas que confeccionam, distribuem e comercializam uniformes, dis-
tintivos, insígnias e equipamentos de proteção individual de uso restrito 
e exclusivo da Polícia Militar do Estado do Pará, estando aptos para o cre-
denciamento as seguintes empresas:

ord. empresa cNPJ Localidade/sede

01 P. S. fiGUEirEdo lTda-ME / EliTE daS 
fardaS 32.326.130/0001-05 Quadra 10, lote 14, folha 28, Nova 

Marabá, Marabá, Pará.

02 c. coSTa doS SaNToS coMÉrcio – ME / 
SÓ BiZÚ & cia 08.759.762/0001-88 Travessa lindolfo aranha, 565 B, 

centro, altamira, Pará.

03 HardEN iNdÚSTria E coMÉrcio lTda 15.326.929/0001-82 avenida Senador lemos, 13, Umarizal, 
Belém, Pará.

Homologo e declaro credenciadas todas às empresas acima, pelo período 
de 02 (dois) anos, por atenderem os requisitos legais constantes no Edital 
de chamamento Público nº 001/2019-PMPa.Quartel em icoaraci/Pa, 03 
de março de 2022. JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior–cEl PM rG 
18.044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 768033
resULtado do editaL de cHaMaMeNto PÚBLico 
Nº 001/2019 - PMPa
a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará torna público para conhecimen-
to dos interessados, os habilitados no EdiTal dE cHaMaMENTo PÚBlico 
nº 001/2019 - PMPa, nos termos da PorTaria N.º 090/2019 – GaB. cMd., dE 
30 dE Maio dE 2019, cujo objeto é o credenciamento de empresas que confec-
cionam, distribuem e comercializam uniformes, distintivos, insígnias e equipa-
mentos de proteção individual de uso restrito e exclusivo da Polícia Militar do Es-
tado do Pará, estando aptos para o credenciamento as seguintes empresas:

ord. empresa cNPJ Localidade/sede

01 dG acESSÓrio coMÉrcio E arTiGoS 
MiliTarES lTda 31.578.043/0001-82 Travessa WE 25, nº 661, cidade Nova, 

ananindeua, Pará.

02 TaM coElHo TáTica MiliTaria / TáTico 
E cia 34.219.898/0001-05 avenida Marechal deodoro, nº 447, 

ianetama, castanhal, Pará.

03 JoSEli MElo da coSTa / SElVa arTiGoS 
MiliTarES 23.661.131/0001-15 Travessa álvaro Braz, nº 196, centro, 

capitão Poço, Pará.



diário oficial Nº 34.884   53Terça-feira, 08 DE MARÇO DE 2022

Homologo e declaro credenciadas todas às empresas acima, pelo período 
de 02 (dois) anos, por atenderem os requisitos legais constantes no Edital 
de chamamento Público nº 001/2019 - PMPa. Quartel em icoaraci/Pa, 02 
de março de 2022. JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl PM rG 
18.044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 768048

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 265/21/di/dF, contida no doE nº 34.630 do 
dia 07/07/2021; onde Lê-se: Servidores: SGT PM Silvio fernando ferraz 
dos Santos; cPf: 354.063.802-49; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM amilson 
ferreira lobato; cPf: 396.594.702-82; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Mano-
el José Moraes Pontes; cPf: 391.479.672-34; Valor: r$ 3.956,40. cB PM 
Paulo césar Serra Necy; cPf: 629.073.282-04; Valor: r$ 3.798,00. cB PM 
Paulo fernando dias Barros; cPf: 937.186.242-49; Valor: r$ 3.798,00. 
Leia-se: Servidores: SGT PM Silvio fernando ferraz dos Santos; cPf: 
354.063.802-49; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM amilson ferreira lobato; 
cPf: 396.594.702-82; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Wesley Barbosa leite; 
cPf: 819.804.423-04; Valor: r$ 3.956,40; SGT PM Manoel José Moraes 
Pontes; cPf: 391.479.672-34; Valor: r$ r$ 3.956,40. cB PM Paulo césar 
Serra Necy; cPf: 629.073.282-04; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Paulo fer-
nando dias Barros; cPf: 937.186.242-49; Valor: r$ 3.798,00. ordENa-
dor: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra;

Protocolo: 767936
errata da Portaria Nº 2179/22/di/dF, contida no doE nº 34.761 
do dia 10/11/2022; onde Lê-se: Servidores: SGT PM Gledson Moreira 
Barata; cPf: 753.433.392-04; Valor: r$ 263,76. cB PM Thomas da con-
ceição lopes; cPf: 003.078.092-69; Valor: r$ 253,20. cB PM Jose raiceli-
son Silva da rocha; cPf: 002.487.042-06; Valor: r$ 253,20. cB PM Willen 
lima dos Santos; cPf: 950.080.632-00; Valor: r$ 253,20. cB PM robson 
renan Bezerra de andrade; cPf: 006.212.812-47; Valor: r$ 253,20. Sd 
PM renan carlos alves Soares; Valor: r$ 253,20. Sd PM daniel Kenedy de 
oliveira Gomes; cPf: 003.949.072-64. Valor: r$ 253,20. Leia-se: Servi-
dores:SGT PM Gledson Moreira Barata; cPf: 753.433.392-04; Valor: r$ 
263,76. cB PM Thomas da conceição lopes; cPf: 003.078.092-69; Va-
lor: r$ 253,20. cB PM Jose raicelison Silva da rocha; cPf: 002.487.042-
06; Valor: r$ 253,20. cB PM Willen lima dos Santos; cPf: 950.080.632-
00; Valor: r$ 253,20. cB PM robson renan Bezerra de andrade; cPf: 
006.212.812-47; Valor: r$ 253,20. Sd PM renan carlos alves Soares;-
cPf:031.345.512-09; Valor: r$ 253,20. Sd PM daniel Kenedy de oliveira 
Gomes; cPf: 003.949.072-64; Valor: r$ 253,20. Sd PM Gerald felipe Sou-
sa Barbosa; cPf:037.809.742-31;Valor: r$ 253,20. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 767870
errata da Portaria Nº 279/22/di/dF, contida no doE nº 34.863 
do dia 11/02/2022; onde Lê-se: Servidores: SGT PM daniel dos San-
tos Bezerra; cPf: 392.473.172-15; Valor: r$ 1.450,68. SGT PM clau-
dia rogéria Nobre alves; cPf: 281.744.372-15; Valor: r$ 1.450,68. 
Leia-se: Servidores: SGT PM claudia rogéria Nobre alves; cPf: 
281.744.372-15; Valor: r$ 1.450,68. Sd PM Gabriel danilo Silva Matos; 
cPf:905.648.202-53; Valor: r$ 1.392,60. ordenador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 768169

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 006/2022/cPL/PMPa
Pae Nº 2022/97304
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: 

cUrso de adaPtaÇÃo À GradUaÇÃo de 3º sarGeNtos – cGs PMPa 2022 – tUrMa i
diSciPliNa docENTE cPf Valor
SUPErViSor WaNdErlEY coSTa da SilVa 585.546.452-00 r$ 1.337,00

TUTor JoSÉ dE JESUS PalHETa JÚNior 402.117.702-72 r$ 5.460,00
ToTal r$ 6.797,00

Valor ToTal coM PaTroNal r$ 8.156,40

do oBJETo: “contratação de docentes para o curso de adaptação à Gra-
duação de 3º Sargento - cGS PMPa 2022 – Turma i”.
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$ 8.156,40 
(oito mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação 
(projeto/atividade): 8832 - capacitação dos agentes de segurança públi-
ca; Elemento de despesa: 3.3.90.36 - Pagamento de Pessoal; 3.3.90.47 
- obrigações Tributárias e contributivas; Plano interno: 1050008832c; 
fonte de recurso: 0101 (recursos ordinários).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE-GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 07 de março de 2022
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 768090

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
ProcESSo PaE Nº 2022/97304
O Comandante-Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de 
licitação nº 006/2022/cPl/PMPa visando à “contratação de docentes para o 
curso de adaptação à Graduação de 3º Sargento - cGS PMPa 2022 – Turma i”.
Valor: r$ 8.156,40 
(oito mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).
Belém - Pa, 07 de março de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 768091

.

.

aPostiLaMeNto
.

seXto aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 034/2019–ccc/PMPa;Pelo presente fica apostilado o Contrato Ad-
ministrativo nº 034/2019-ccc/PMPa;celebrado entra a PMPa e a Empre-
sa NorTE TUriSMo lTda EPP, cujo objeto consiste na “contratação de 
Pessoa Jurídica Especializada Na Prestação de Serviço de agenciamento 
de Viagens;fica incluída da dotação orçamentária abaixo descrita;Uo: 
00001;UG: 260101;Programa: 1502 - Segurança Pública;ação(projeto/
atividade): 8832 - capacitação dos agentes de Segurança Pública;Ele-
mento de despesa: 3.3.90.33.11 - Passagens para o Pais;Plano interno: 
1050008832c;fonte de recurso: 0106 e/ou 0306 (recursos Provenien-
te de Transferência - convênios e outros);Belém/Pa, 07 de Março de 
2022;JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior–cEl QoPM rG 18044;co-
mandante Geral da PMPa.

Protocolo: 768175

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo – PUBLicaÇÃo
Portaria Nº 275/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido ElSoN lUiZ 
BriTo da SilVa, cEl PM, Mf 5281075/1, do efetivo do (a) cPcdH/dGo; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – aQUi-
SiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro);or-
denador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 276/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido rUTH aNdrÉa 
dE SoUZa caMPoS, MaJ PM, Mf 5887542/1, do efetivo do (a) dal; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 300,00; 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: 768251

diÁria
.

Portaria Nº 993/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
carNaVal SEGUro); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: curuçá-Pa; Período: 25/02 a 02/03/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 
PM José dagoberto Neves lino; cPf: 399.717.752-04; Valor: r$ 870,40. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 768323
Portaria Nº 966/22/di/dF – objetivo: (oP. carNaVal SEGUro 
2022); fundamento 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 Sandro 
Marcelo alcantara Pompeu; cPf: 439.849.752-87; Valor: r$ 1.318,80. or-
denador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 967/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; des-
tino: Belém-Pa; Período: 02 a 04/05/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM fábio Teixeira Batista; 
cPf: 381.517.072-91; Valor: r$ 659,40. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 968/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Novo repartimento-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 02 a 03/03/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: cB PM diego dos Santos 
ribeiro; cPf: 001.955.302-17; Valor: r$ 253,20. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 969/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; des-
tino: Juruti-Pa; Período: 15 a 17/03/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 02 de pousada; Servidores: Sd PM Bruno ferreira da Silva; 
cPf: 025.074.152-07; Valor: r$ 633,00. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 970/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; des-
tino: Belém-Pa; Período: 09 a 11/03/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM fábio Teixeira Batista; 
cPf: 381.517.072-91; Valor: r$ 659,40.ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 971/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; destino: 
Parauapebas-Pa; Período: 18 a 21/02/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM raimundo Marques 
Barros Silva; cPf: 780.496.522-20; Valor: r$ 791,28. SGT PM Geovane do 
Nascimento costa; cPf: 891.621.292-87; Valor: r$ 791,28. cB PM Wilson 
Gonçalves; cPf: 899.515.902-25; Valor: r$ 759,60. Sd PM Heverson Sou-
za de Verçosa; cPf: 028.103.035-92; Valor: r$ 759,60. Sd PM leandro 
Eduardo de Sousa; cPf: 969.793.992-68; Valor: r$ 759,60. Sd PM Emer-
son de Sousa Viana; cPf: 012.836.482-37; Valor: r$ 759,60. Sd PM Elie-
zer farias Gaspar; cPf:015.061.633-35; Valor: r$ 759,60. Sd PM Edvan 
da costa Silva; cPf: 008.346.282-10; Valor: r$ 759,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 972/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Marabá-Pa; Período: 11 a 14/02/2022; Quantidade de diárias: 03 de ali-
mentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Wallacy antonio da costa 
cruz; cPf: 292.853.212-91; Valor: r$ 791,28. SGT PM claudionor Gomes 
dos Santos filho; cPf: 881.651.322-53; Valor: r$ 791,28. cB PM diogo 
francisco Souza de Moraes; cPf: 957.370.302-53; Valor: r$ 759,60. cB 
PM claudia alves ribeiro; cPf: 694.756.872-20; Valor: r$ 759,60 .orde-
nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 973/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: cametá-Pa; Período: 21/02/2022; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação; Servidores: cB PM cicero romão Silva dos Santos; cPf: 
645.954.632-00; Valor: r$ 126,60. cB PM francis freny da Silva Pensa-
dor; cPf: 488.812.442-68; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 974/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; destino: 
Belém-Pa; Período: 14 a 16/03/2022; Quantidade de diárias: 02 de ali-
mentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Manoel da Graça Silva; 
cPf: 234.539.402-10; Valor: r$ 527,52. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 975/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; destino: 
Parauapebas-Pa; Período: 18 a 21/02/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Weslen Sobreira San-
tos; cPf: 760.750.013-87; Valor: r$ 846,66. Sd PM ronny da conceição 
costa; cPf: 005.737.742-18; Valor: r$ 759,60. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 976/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; destino: 
Parauapebas-Pa; Período: 18 a 21/02/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cEl PM dayvid Sarah lima; 
cPf: 636.431.462-72; Valor: r$ 949,56. SGT PM José Soares de Sousa; 
cPf: 847.594.962-20; Valor: r$ 791,28. SGT PM Jose antonio cardoso 
oliveira; cPf: 979.166.683-00; Valor: r$ 791,28. cB PM Edison de Sousa 
E Sousa; cPf: 836.565.102-53; Valor: r$ 759,60. cB PM robson fabrício 
Parra Sousa; cPf: 959.326.232-68; Valor: r$ 759,60. cB PM rodolfo Go-
mes Gonçalves; cPf: 985.204.662-49; Valor: r$ 759,60. Sd PM igor rafa-
el Borges lopes; cPf: 037.980.063-26; Valor: r$ 759,60. Sd PM Edem ce-
zar fernandes de oliveira; cPf: 989.785.432-00; Valor: r$ 759,60. Sd PM 
fábio Moreira lopes; cPf: 040.870.191-95; Valor: r$ 759,60. Sd PM Jhoni 
castro rodrigues; cPf: 529.869.002-59; Valor: r$ 759,60. Sd PM arthur 
Guilherme Pimentel lindoso; cPf: 040.182.503-55; Valor: r$ 759,60. Sd 
PM diego lessa araújo; cPf: 013.725.922-02; Valor: r$ 759,60. ordena-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 977/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Marabá-Pa; Período: 11 a 14/02/2022; Quantidade de diárias: 03 de ali-
mentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Jackson Wendell lopes 
de almeida; cPf: 722.732.752-34; Valor: r$ 791,28. SGT PM Nariel de 
oliveira anselmo; cPf: 638.525.352-04; Valor: r$ 791,28. cB PM Jona-
than Paes ferreira; cPf: 001.054.392-90; Valor: r$ 759,60. cB PM Elder 
alexandre Vasconcelos da Silva; cPf: 963.628.042-87; Valor: r$ 759,60. 
cB PM Stive alan Silva de lima Pinheiro; cPf: 002.775.642-47; Valor: r$ 
759,60. Sd PM Kleber franklin de Souza Martins; cPf: 958.934.072-53; Va-
lor: r$ 759,60. Sd PM Jean alves dos Santos Pereira; cPf: 023.398.671-50; 
Valor: r$ 759,60. Sd PM denis Maués Macedo; cPf: 003.187.242-51; Valor: 
r$ 759,60. .ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
RA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 978/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; destino: 
rondon do Pará-Pa; Período: 31/01 a 10/02/2022; Quantidade de diárias: 
10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: cB PM alex Sandro olivei-
ra da Paixão; cPf: 905.960.482-20; Valor: r$ 2.532,00. Sd PM Ubirajara 
Silva lima; cPf: 977.302.542-04; Valor: r$ 2.532,00. .ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 979/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; des-
tino: afuá-Pa; Período: 06 a 10/03/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Manoel da Graça Silva; 
cPf:234.539.402-10;Valor: r$ 1.055,04. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 768291
Portaria Nº 947/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
altamira-Pa; Período: 23/02 a 09/03/2022; Quantidade de diárias: 15 de 
alimentação e 14 de pousada; Servidores: SGT PM antônio rosa da cos-
ta Junior; cPf: 307.255.502-87; Valor: r$ 3.824,52. SGT PM raimundo 
Wellington abreu costa; cPf: 791.192.552-68; Valor: r$ 3.824,52. cB PM 
alessandro Gonçalves Brandão; cPf:002.464.462-50; Valor: r$ 3.671,40. 
cB PM rodrigo Malony ribeiro itaparica: cPf:009.982.822-78: Valor: r$ 
3.671,40. cB PM Jhony denys Soeiro Gomes; cPf: 003.814.152-36; Va-
lor: r$ 3.671,40. Sd PM diuberto da costa Santos; cPf: 840.425.912-
72; Valor: r$ 3.671,40. Sd PM raienie Hevelyng omena Martins; cPf: 
981.902.022-00; Valor: r$ 3.671,40. Sd PM anderson ricardo Pinto cos-
ta; cPf: 033.459.722-63; Valor:r$ 3.671,40. ordenador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 948/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; destino: 
Novo repartimento-Pa; Período: 04 a 07/02/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: cB PM deyveson William 
Melo da Silva; cPf: 007.537.462-55 Valor: r$ 759,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 949/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; des-
tino: Juruti-Pa; Período: 23 a 25/02/2022; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 02 de pousada; Servidor: SGT PM carlos alberto Maia de 
oliveira Junior; cPf: 579.442.532-68; Valor: r$ 527,52. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 950/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Mãe do rio-Pa; 
destino: São Miguel do Guamá-Pa; Período: 10/02/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidor: cB PM Wilker Marcelo reis Bernardo; 
cPf: 008.277.882-58; Valor r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 951/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Portel-Pa; des-
tino: Belém-Pa; Período: 13 a 15/02/2022; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 02 de pousada; Servidor: SGT PM anderson carlos Vale 
do Nascimento; cPf: 739.963.352-53; Valor: r$ 527,52. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 952/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
altamira-Pa; Período: 23/02 a 09/03/2022; Quantidade de diárias: 15 de 
alimentação e 14 de pousada; Servidores: SGT PM Elialdo Souza ferreira; 
cPf: 427.771.512-53; Valor: r$ 3.824,52. SGT PM claudiomiro costa da 
Silva; cPf: 455.590.312-91; Valor: r$ 3.824,52. cB PM Patricia andreia 
Santos oliveira; cPf: 791.382.092-68; Valor: r$ 3.671,40. Sd PM ansel-
mo Silva de oliveira; cPf: 009.097.172-81; Valor: r$ 3.671,40. ordena-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 955/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; destino: 
anapu-Pa; Período: 25/02 a 07/03/2022; Quantidade de diárias: 10 de ali-
mentação; Servidores: SGT PM alex da rocha Pereira; cPf: 816.675.742-
72; Valor: r$ 1.318,80. cB PM Gutemberg Veloso da conceição; cPf: 
008.138.922-10; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM Walas Sales Silva Galvão; 
cPf: 021.903.632-25; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM Joyce amanda da Silva 
lima; cPf: 005.246.312-55; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 956/22/di/dF – objetivo: Escolta de Preso; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santana do ara-
guaia-Pa; destino: redenção-Pa; Período: 18/02/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Juliana de oliveira an-
drade; cPf: 866.549.932-68; Valor: r$ 131,88. SGT PM Janel alves Silva; 
cPf: 755.219.622-04; Valor: r$ 131,88. cB PM Neurimar dias aires; cPf: 
933.924.861-91; Valor: r$ 126,60. Sd PM abdégno farias Junior; cPf: 
057.183.703-46; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aU-
GUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 957/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; desti-
no: Uruará-Pa; Período: 25/02 a 07/03/2022; Quantidade de diárias: 10 
de alimentação; Servidores: SGT PM Paulo Henrique de oliveira Pinto; 
cPf: 764.036.452-34; Valor: r$ 1.318,80. cB PM cledson de Souza Sil-
va; cPf: 840.783.162-04; Valor: r$ 1.266,00. cB PM Girlandia Guilherme 
dos Santos Quaresma; cPf: 002.059.643-03; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM 
aldemir de Sousa rocha; cPf: 008.232.302-01; Valor: r$ 1.266,00. 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 958/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Soure-Pa; Período: 17 a 18/02/2022; Quantidade de diárias: 02 de ali-
mentação e 01 de pousada; Servidores: Sd PM José lucas Santos dos 
Santos; cPf: 017.162.412-27; Valor: r$ 379,80. Sd PM lucas Marsi Souza 
campelo da costa; cPf: 898.996.362-15; Valor: r$ 379,80. Sd PM deri-
ck Vanderson Pimentel cardoso; cPf: 850.436.212-49; Valor: r$ 379,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 959/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; des-
tino: Belém-Pa; Período: 08 a 10/02/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 02 de pousada; Servidor: Sd PM daniel Nogueira Brasil; 
cPf: 041.380.322-82; Valor: r$ 633,00. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 960/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: cametá-Pa; desti-
no:Mocajuba-Pa; Período: 23/02/2022; Quantidade de diárias: 01 de ali-
mentação; Servidores: TEN PM fábio Gaia Pereira; cPf: 491.205.902-10; 
Valor: r$ 141,11. cB PM rittz de freitas cruz; cPf: 528.336.902-15; Valor: 
r$ 126,60. Sd PM Helinho ferreira costa; cPf: 015.143.142-66; Valor: r$ 
126,60. Sd PM Walber contente Sanches; cPf: 040.236.042-75; Valor: r$ 
126,60.ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 961/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: cametá-Pa; destino: 
Mocajuba-Pa; Período: 25/02/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimen-
tação; Servidores: TEN PM rodrigo castro Santos; cPf: 912.786.862-15; 
Valor: r$ 141,11. cB PM Elvys Pacheco Magalhães; cPf: 004.279.552-46; 
Valor: r$ 126,60. Sd PM Edileno américo Viana; cPf: 929.233.642-87; Valor: 
r$ 126,60. Sd PM adilson Monteiro raiol; cPf: 977.785.592-34; Valor: r$ 
126,60.ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 962/22/di/dF – objetivo: chamado da Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; desti-
no: itaituba-Pa; Período: 14 a 16/03/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 02 de Pousada; Servidor: Sd PM raimundo Pereira Pinto; 
cPf:901.269.472-87; Valor: r$ 633,00. .ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 963/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; desti-
no: chaves-Pa; Período: 20 a 22/02/2022; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM felipe diego lopes da 
Silva; cPf: 011.942.612-99; Valor: r$ 564,44. SGT PM deilton lima de 
Moraes; cPf:886.618.902-25; Valor: r$ 527,52. cB PM Eder da Gama 
E Gama; cPf: 830.025.292-49; Valor: r$ 506,40. cB PM andré luiz da 
fonseca leão; cPf: 004.996.972-27; Valor: r$ 506,40. cB PM Paulo Ederson 
Marques lobato; cPf: 789.150.312-53; Valor: r$ 506,40. Sd PM daniel So-
ares Torres da Silva Junior; cPf: 028.938.062-60; Valor: r$ 506,40.Sd PM 
ruan Vitor Tavares Uchoa da Silva; cPf:010.783.232-16; Valor: r$ 506,40. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 768087
Portaria Nº 980/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; destino: 
Belém-Pa; Período: 14 a 16/02/2022; Quantidade de diárias: 03 de ali-
mentação e 02 de pousada; Servidor: TEN PM Karpjianne carvalho lopes; 
cPf: 797.726.172-34; Valor: r$ 705,55. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 981/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; des-
tino: Óbidos-Pa; Período: 14/02 a 05/03/2022; Quantidade de diárias: 20 
de alimentação e 19 de pousada; Servidores: SGT PM raimundo Nonato 
Junior Pantoja Pinheiro; cPf: 605.161.352-87; Valor: r$ 5.143,32. cB PM 
israel Silva de castro; cPf: 916.476.732-91; Valor: r$ 4.937,40. cB PM 
Katia Maria Sousa Pereira; cPf: 892.997.952-15; Valor: r$ 4.937,40. Sd 
PM raimundo Pereira Pinto; cPf: 901.269.472-87; Valor: r$ 4.937,40. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 982/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; des-
tino: Óbidos-Pa; Período: 14/02 a 05/03/2022; Quantidade de diárias: 20 
de alimentação e 19 de pousada; Servidor: cB PM antonio da Silva oliveira 
Junior; cPf: 946.661.642-00; Valor: r$ 4.937,40. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 983/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; des-
tino: Óbidos-Pa; Período: 14/02 a 05/03/2022; Quantidade de diárias: 20 
de alimentação e 19 de pousada; Servidor: Sd PM rebecca Mesquita Ge-
maque do carmo; cPf: 004.980.832-09; Valor: r$ 4.937,40. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 984/22/di/dF – objetivo: ações de Polícia judiciária Mi-
litar; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-
Pa; destino: Porto de Moz-Pa; Período: 20 a 21/01/2022; Quantidade de 

diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: TEN PM francinaldo 
Barroso Quaresma; cPf: 655.270.892-00; Valor: r$ 423,33. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 985/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Santarém-Pa; Período: 26/02 a 23/03/2022; Quantidade de diárias: 26 de 
alimentação e 25 de pousada; Servidor: SGT PM José rubens Marques da 
Silva; cPf: 595.169.502-30; Valor: r$ 6.725,88. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 986/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; desti-
no: Belém-Pa; Período: 22 a 23/02/2022; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM idenilson Gaspar de 
carvalho; cPf: 397.141.872-49; Valor: r$ 423,33.
SGT PM Hananeel almeida costa; cPf: 992.181.601-25; Valor: r$ 395,64. 
SGT PM Manoel Borges da Silva filho; cPf: 627.205.892-68; Valor: r$ 
395,64.cB PM luan da cruz igreja; cPf: 012.998.662-39; Valor: r$ 379,80.
Sd PM ricardo Pereira de Sá Sobrinho; cPf: 019.798.313-86; Valor: r$ 
379,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 987/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: redenção-Pa; des-
tino: Belém-Pa; Período: 31/01 a 02/02/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 02 de pousada; Servidor: cEl PM Paulo daniel ribeiro da 
Silva; cPf: 450.893.612-15; Valor: r$ 791,30. ordenador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 988/22/di/dF – Objetivo: Afim de atender Chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
abaetetuba-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 10/03/2022; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Manoel João da concei-
ção rodrigues da Silva; cPf: 925.264.702-34; Valor: r$ 131,88. SGT PM 
ronaldo fayal de freitas; cPf:741.967.152-49; Valor: r$ 131,88. orde-
nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 989/22/di/dF – objetivo: curso de instrutor de Edu-
cação física ;fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: rio de Janeiro-Pa; Período: 27/02 a 28/03/2022; Quan-
tidade de diárias: 30 de alimentação e 30 de pousada; Servidor: TEN PM 
Marcus Vinícius costa da Silveira; cPf: 847.484.862-87; Valor: r$ 12.871,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 990/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; destino: 
Belém-Pa; Período: 18/03 a 02/04/2022; Quantidade de diárias: 15 de 
alimentação; Servidor: TEN PM Gabrielle cristina domingos cordeiro; cPf: 
020.344.422-10; Valor: r$ 3.116,65. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 991/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: redenção-Pa; des-
tino: Belém-Pa; Período: 02 a 05/03/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN cEl PM roni cleiber olivei-
ra alves; cPf: 623.051.402-82; Valor: r$ 949,56. TEN PM Sean Medeiros 
aragão; cPf: 026.729.973-73; Valor: r$ 846,66. Sd PM italo Marcos fer-
reira Sousa; cPf: 029.080.541-40; Valor: r$ 759,60. Sd PM Victor reis 
de Souza; cPf: 008.017.432-90; Valor: r$ 759,60. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 992/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
limoeiro do ajuru-Pa; Período: 21/02 a 04/03/2022; Quantidade de diá-
rias: 12 de alimentação e 11 de pousada; Servidor: Sd PM felipe Gomes 
dos Santos; cPf: 017.639.952-67; Valor: r$ 2.911,80. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 768389

t.
.

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 34.846 
de 28/01/2022, referente as diárias, portarias nº 133/22-df, que gerou o 
protocolo de publicação: 754442.

Protocolo: 767827

.

.

oUtras MatÉrias
.

3° terMo aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica e oPe-
racioNaL coM eNcarGos N° 009/2019. oBJETo: “acréscimo de 
18 (dezoito) cotas mensais de GcJo ao Termo de cooperação Técnica e 
operacional com Encargos nº 009/2019 a contar do mês de março de 
2022”. aSSiNaTUra: 04/03/2022. ParTES:  PolÍcia MiliTar do ESTa-
do do Pará - cEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – co-
mandante Geral da PMPa; cEl QoPM Marco aNToNio SiroTHEaU ro-
driGUES - SEcrETário, EM EXErcÍcio da SEaP/Pa.

Protocolo: 768250
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FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 004/2022 – cPL/FasPMPa
ProcESo Nº 005/2022 – cPl/faSPMPa
o fundo de assistência Social da Polícia Militar do Pará – faSPMPa, através 
de seu pregoeiro, comunica que promoverá licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo MENor PrEÇo GloBal Por iTEM, conforme abaixo:
objeto: o presente pregão eletrônico tem por objeto a “contratação de 
pessoa jurídica para prestação de serviços especializados de “SEGUro dE 
aUToMoVEiS, sendo 5 (cinco), veículos marca cHEVrolET/TiPo SPiN 1.8 
aT PrEMiEr, QUaNTidadE dE PaSSaGEiroS 7 (sete) lUGarES, aNo dE 
faBricaÇÃo 2021, aNo ModElo 2022, cor BraNca 4 (quatro) PorTaS, 
COMBUSTIVEL GASOLINA/ÁLCOOL – FLEX”, a fim de atender as necessidades 
deste  fUNdo dE aSSiSTÊNcia Social da PolÍcia MiliTar– faSPM/Pa, 
conforme ajustes e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
data de abertura: 22/03/2022
Horário da Abertura: 10h00m (horário oficial de Brasília-DF)
Endereços eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
Maiores informações: (091) 3344-2070
Belém, 07 de março de 2022.
MoiSES coSTa da coNcEiÇÃo - cEl PM rG 18338
diretor do faSPM

Protocolo: 767838

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°026/2022-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 servidor NilSoN cardoSo BaHia rG nº15657 cPf n° 
379.851.322-87 Mf nº 512626601, aUX. adM da loJa dE fardaMENTo 
do faSPM, para atender o social, bem como na utilização de condução 
para hemodiálise, clínicas, hotéis, aeroportos etc., para que as ativida-
des deste faSPM não venham sofrer soluções de continuidade e também 
atender as demandas internas do faSPM. Utilizar o adiantamento no valor 
total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), para despesa de caráter eventual, 
na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; Sendo r$ 4.000,00 
(Quatro Mil reais) na 339039 (Serv. 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: 767781

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

aPostiLaMeNto
.

contrato: 009/2021 – clÍNica irMÃoS SaMPaio lTda – coNcEPT SaÚdE.
objeto: alteração da conta Bancária da empresa.
data de assinatura: 04/03/2022
contratada: clÍNica irMÃoS SaMPaio lTda – coNcEPT SaÚdE
ordenador: lÍSio EdUardo caPEla HErMES cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU.

Protocolo: 767935

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará torna públi-
co que realizará a REVOGAÇÃO do Processo Licitatório RDC Eletrônico nº 
010/2021, objeto: rEforMa E aMPliaÇÃo do Bloco oPEracioNal E 
acoModaÇÕES do coMaNdo GEral. Motivo: em decorrência de fato 
superveniente, devido à instabilidade no sistema comprasnet, de gerência 

do Ministério da Economia, módulo RDC-Eletrônico, o que inviabiliza a ope-
racionalização do certame, detectado pelo cBMPa no início de fevereiro de 
2022 e, até esta data sem previsão de retorno à normalidade.
Belém-Pará, 07 de março de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 767956
aViso de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará torna pú-
blico que realizará a REVOGAÇÃO do Processo Licitatório RDC Eletrônico 
nº 009/2021, objeto: coNSTrUÇÃo do PÓrTico E NoVa GUarda do 
QUarTEl do coMaNdo GEral. Motivo: em decorrência de fato super-
veniente, devido à instabilidade no sistema comprasnet, de gerência do 
Ministério da Economia, módulo RDC-Eletrônico, o que inviabiliza a opera-
cionalização do certame, detectado pelo cBMPa no início de fevereiro de 
2022 e, até esta data sem previsão de retorno à normalidade.
Belém-Pará, 07 de março de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 767953

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 28/2022-dGPc/Pa/da 
BeLÉM-Pa, 03 de MarÇo de 2022.
o delegado Geral da Polícia civil, no uso das atribuições que são conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94...
coNSidEraNdo os termos da lei complementar nº 022/94, de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado-Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo n° 2022/16760, 
originado por ofício nº 179/2021-diME/Pc-Pa, dE 29/12/2021, em que 
a delegada deisy Ney ramos de castro lemos, diretora de informática, 
Manutenção e Estatística - diME, reporta-se à diretoria de administração, 
relatando que a empresa c2a Serviços em Tecnologia da informática - 
EIRELI foi notificada dia 17/12/2021, pelo inadimplemento do Contrato 
nº 090/2021-PC/PA, no entanto não apresentou as devidas justificativas;
CONSIDERANDO os termos da Notificação, fl. 02, encaminhada à contratada, 
informando quanto à inexecução parcial do contrato nº 090/2021-Pc/Pa;
CONSIDERANDO os termos do Contrato nº 090/2021-PC/PA, firmado entre 
a Polícia civil do Estado do Pará e a empresa c2a SErViÇoS EM TEcNolo-
Gia da iNforMáTica EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 08.672.139/0001-
93, estabelecida na avenida Gentil Bittencourt, nº 554-a, bairro Nazaré, 
Belém/Pa, cEP: 66035-340, que tem por objeto contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de impressão (outsourcing), decor-
rente do Pregão Eletrônico nº 03/2021, com prazo de vigência de 24 (vinte 
e quatro) meses, a contar da data da assinatura, 19/08/2021;
coNSidEraNdo os termos da Manifestação Jurídica Nº 038/2022-coN-
JUr, que sugere a instauração de Processo administrativo, respeitando 
o devido processo legal, garantindo o direito ao contraditório e à ampla 
defesa à empresa contratada, a fim de verificar possível descumprimento 
contratual, bem como, aplicação da penalidade cabível;
coNSidEraNdo ainda, os termos do ofício nº 12/2022-GaB/da/Pc-Pa, de 
13/01/2022, expedido pelo delegado Marcos fabiano a. de Souza, diretor 
de administração da Polícia civil do Estado do Pará, que informa a neces-
sidade de confecção de Portaria para instauração de comissão de Processo 
administrativo, com o objetivo de apurar a motivação e responsabilidades 
quanto à inexecução do Contrato nº 090/2021- PC/PA, firmado com a em-
presa c2a Serviços em Tecnologia da informática - EirEli;
coNSidEraNdo ainda, os termos dos artigos 77 e seguintes, e artigos 86 
e seguintes, da lei nº 8.666/93, os quais preveem as sanções administra-
tivas nos casos de descumprimento das cláusulas contratuais,
rESolVE:
i - iNSTaUrar processo administrativo com o objetivo de apurar, no prazo 
de 60 (sessenta) dias, responsabilidades, pelo fato acima narrado;
ii – dESiGNar os servidores abaixo relacionados para que componham a 
comissão que irá apurar motivação e responsabilidades quanto ao inadim-
plemento contratual acima narrado:
• MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ LEMOS - Delegado de Polícia Civil, ma-
trícula n° 5113253 - Presidente da comissão do Processo administrativo;
• ELZA LISBOA FRANCÊS - Assistente Administrativo, 
matrícula n° 5209242 - Membro;
• DÉBORA EMMYLLY DE OLIVEIRA ARRUDA - Coordenadora de Assuntos 
Jurídicos ii - matrícula nº 5956144 - Membro;
iii - dETErMiNar à diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 768398
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Portaria N.º 27/2022-dGPc/Pa/da 
BeLÉM-Pa, 25 de FeVereiro de 2022.
o delegado Geral da Polícia civil, no uso das atribuições que são conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94...
coNSidEraNdo os termos da lei complementar nº 022/94, de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado-Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo n° 2021/1419257, 
originado por despacho do Setor de contratos e convênios desta Polícia 
civil do Estado do Pará, em que a servidora Jéssica amaral, chefe de Servi-
ços, reporta-se à diretoria de administração, relatando inexecução contra-
tual por parte da empresa GESErV coMÉrcio dE PaPElaria E SErViÇoS 
EirEli, referente ao contrato nº 82/2021-Pc/Pa;
CONSIDERANDO os termos da Notificação, fl. 03, encaminhada à contra-
tada, informando quanto ao descumprimento parcial do contrato, tendo 
em vista que não houve entrega do item 6 (seis), descrito no item 1.3, da 
cláusula PriMEira do contrato nº 082/2021-Pc/Pa;
CONSIDERANDO os termos do Contrato nº 82/2021-PC/PA, firmado entre a 
Polícia civil do Estado do Pará e a empresa GESErV coMÉrcio dE PaPElaria 
E SErViÇoS EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 33.931.812/0001-00, estabe-
lecida na rua lauro Sodré, centro, Bujaru/Pa, cEP: 68670-000, Telefone: 
(91) 98558-1951, e-mail: geservcomercio@gmail.com, que tem por objeto 
aquisição de material de consumo para a divisão de rede da diretoria de in-
formática, Manutenção e Estatística- diME, decorrente do Pregão nº 09/2021, 
com início do prazo de vigência a contar de 11/08/2021 à 11/08/2022;
coNSidEraNdo os termos da Manifestação Jurídica Nº 2563/2021-coN-
JUr, que sugere a instauração de Processo administrativo, respeitando 
o devido processo legal, garantindo o direito ao contraditório e à ampla 
defesa à empresa contratada, a fim de verificar possível descumprimento 
contratual, bem como, aplicação da penalidade cabível;
coNSidEraNdo ainda, os termos do ofício nº 07/2022-GaB/da/Pc-Pa, de 
11/01/2022, expedido pelo delegado Marcos fabiano a. de Souza, diretor 
de administração da Polícia civil do Estado do Pará, que informa a neces-
sidade de confecção de Portaria para instauração de comissão de Processo 
administrativo, com o objetivo de apurar a motivação e responsabilidades 
quanto à inexecução do Contrato nº 82/2021-PC/PA, firmado com a em-
presa GESErV coMÉrcio dE PaPElaria E SErViÇoS EirEli;
coNSidEraNdo ainda, os termos dos artigos 77 e seguintes, e artigos 86 
e seguintes, da lei nº 8.666/93, os quais preveem as sanções administra-
tivas nos casos de descumprimento das cláusulas contratuais,
rESolVE:
i - iNSTaUrar processo administrativo com o objetivo de apurar, no prazo 
de 60 (sessenta) dias, responsabilidades, pelo fato acima narrado;
ii – dESiGNar os servidores abaixo relacionados para que componham a 
comissão que irá apurar motivação e responsabilidades quanto ao inadim-
plemento contratual acima narrado:
• MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ LEMOS - Delegado de Polícia Civil, ma-
trícula n° 5113253 - Presidente da comissão do Processo administrativo;
• ELZA LISBOA FRANCÊS - Assistente Administrativo, 
matrícula n° 5209242 - Membro;
• DÉBORA EMMYLLY DE OLIVEIRA ARRUDA - Coordenadora de Assuntos 
Jurídicos ii - matrícula nº 5956144 - Membro;
iii - dETErMiNar à diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 768396

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Belém-Pa, segunda-feira, 07 de março de 2022.
Portaria N.º 029/2022-dGPc/diVersos
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa, aNa MicHEllE 
GoNÇalVES SoarES ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a PorTaria N°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outu-
bro de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
i – dESiGNar nos termos da lei n° 8666/93 o servidor aUGUSTo ViNÍ-
ciUS riBEiro BarroS, chefe de Serviço, matrícula n°5904208/3, para 
acompanhar como fiScal a execução do contrato nº 30/2022 – Pc/Pa, 
firmado com a EMPRESA SOLUTI – SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGEN-
TES S/a, cNPJ nº 09.461.647/0001-95, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada em certificação digital para fornecimento de dispo-
sitivos de armazenamento tipo tokens, certificados digitais e visitas locais, 
e no seu impedimento o servidor lUiZ roolSEVErT MaciEl fErrEira, 
assistente administrativo, matrícula n°73423/1, que assistirá o referido 
contrato com as mesmas atribuições, no âmbito da Polícia civil do Estado 
do Pará, desde o início até o término da vigência contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos 
quantitativos e qualitativos;

b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado 
em desacordo com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa

Protocolo: 767874

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 56/2022-aai/GaB/correGePoL de 22/02/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta da servidora a.c.M.B., 
Mat. nº 54180059, o qual, em tese, teria tido condutas arbitrárias e incom-
patíveis com a função policial, o que gerou o SiMP nº 000754-245/2021, 
fatos ocorridos durante a operação de desocupação na fazenda Peres, no 
município do acará, tudo conforme of. nº 052/2022-MP/PJacará encami-
nhado via PaE nº 2022/157670 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 iVoNE fErNaNdES SHErriNG - corrEGEdoria GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as provi-
dências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 57/2022-aai/GaB/correGePoL de 22/02/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor P.H.c.o., 
mat. nº 5940102, o qual teria, em tese, agido de forma arbitrária e incom-
patível com a função policial contra o nacional a.l.r.l.J. e sua família, fato 
ocorrido em São félix do Xingu em 28/10/2021, tudo conforme despacho/
coiNT/cGPc de 28/01/2022 e demais conexos conforme 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 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 provi-
dências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 58/2022-aai/GaB/correGePoL de 22/02/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar responsabili-
dades, face o teor do of. nº 043/2022-MP/PJP e dos anexos, os quais refe-
rem-se a pedidos de apuração dos fatos denunciados no SiMP nº 057090-
003/2021 feitos pelo MP à dP de Portel, que não tiveram resposta e nem o 
devido andamento, tudo conforme despacho/coiNT/cGPc de 02/02/2022 
e demais fatos conexos, conforme 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 rENaTo loPES Tarallo - corrEGEdoria GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as provi-
dências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 59/2022-aai/GaB/correGePoL de 22/02/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor J.o.S.M., 
mat. nº 8400790, o qual, em tese, teria tido condutas arbitrárias e in-
compatíveis com a função policial, o que gerou o Proc. nº 0800092-
85.2022.814.0105 e a expedição de Medidas Protetivas contra o servidor, 
fatos ocorridos em Concórdia do Pará, conforme Despacho/COINT/CGPC de 
14/02/2022 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 JaNaÍNa cEdraN BErGaMiNi dE oliVEira - 
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corrEGEdoria rEGioNal da ZoNa do SalGado - 3ª riSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as provi-
dências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 60/2022-aai/GaB/correGePoL de 22/02/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor J.E.r.c., 
mat. nº 5940392, face o teor do of. nº 004/2022-MP/PJSiP/1ªPJ de 
21/01/2022, onde é informada a ausência de respostas e cumprimento das 
diligências solicitadas no iPl nº 352/2021.100003-0 (Proc. nº 0801007-
45.2021.814.0049), o qual foi instaurado na drco, tudo conforme despa-
cho/coiNT/cGPc de 03/02/2022 e demais fatos conexos, conforme 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 cláUdio foNSEca E GoMES - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as provi-
dências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 61/2022-aai/GaB/correGePoL de 22/02/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabili-
dades pelo atraso, em tese, no cumprimento das diligências requeridas 
no Boc nº 274/2020.100104-8 (Proc. 0816326-10.2020.814.0301), as 
quais, segundo of. nº 65/2022-4ªVii/SJ ao Parquet, não foram cumpridas 
pela divisão de atendimento ao adolescente/daTa, tudo conforme of. nº 
001/2022-MPPa/4ªPJcEaP-TcSP 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 da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) 
dias proceda a apuração.
dPc carMEN SUElY SoUZa da SilVa - corrEGEdoria GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as provi-
dências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 62/2022-aai/GaB/correGePoL de 22/02/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias e respon-
sabilidades na fuga dos presos E.S. e d.B.S., ocorrida em 22/11/2021 
da carceragem da dP de Novo Progresso, fato que ocasionou o BoP nº 
107/2021.001485-4 de 23/11/2021, tudo conforme despacho/coiNT/
cGPc de 28/02/2022 e demais fatos conexos conforme 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 EdiNaldo SilVa dE SoUSa - 
corrEGEdoria rEGioNal do TaPaJÓS – 15ªriSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, 
para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 63/2022-aai/GaB/correGePoL de 23/02/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor V.S.d., mat. 
nº 5894804, o qual, em tese, teria tido condutas arbitrárias e incompatíveis 
com a função policial, o que gerou por parte da vítima M.G.P.S. o BoP nº 
484/2022.100002-1 (iPl nº 484/2022.100003-6), e no M.P a Nf. nº 00218-
070/2022, fato ocorrido no Município de Santa Maria das Barreiras, conforme 
despacho/coiNT/cGPc de 03/02/2022 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
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 64/2022-aai/GaB/correGePoL de 23/02/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta, em tese, indevida e 
incompatível com a atuação policial da servidora f.r.r.l., Mat. nº 57192638 
concernente a utilização de bens e símbolos da Polícia civil do Estado do Pará 
em propagandas nas redes sociais, para empresa particular, conforme despa-
cho/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 presi-
dência 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
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 65/2022-aai/GaB/correGePoL de 23/02/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias da morte por 
confronto do nacional G.r.N., durante abordagem policial, fato ocorrido 
em 07/01/2021 no município de Brasil Novo, fato que gerou o BoP nº 
137/2022.100013-0 (iPl nº 137/2022.100004-9), conforme despacho/
coiNT/cGPc de 28/01/2022 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 presi-
dência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias proceda a apuração.
dPc GodofrEdo MarTiNS BorGES - 
corrEGEdoria rEGioNal do XiNGU – 11ªriSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, 
para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 66/2022-aai/GaB/correGePoL de 23/02/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades face 
ao vazamento de informações junto a imprensa, referente a operação que 
visa a elucidação do crime de homicídio ocorrido no município de redenção 
o que gerou o iPl nº 00073/2022.100021-0, conforme despacho/coiNT/ 
cGPc de 28/01/2022, of. SN/2022-PcPa/dPi/SraP de 18/01/2022 (PaE 
2022/80764) 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 presi-
dência 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
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 67/2022-aai/GaB/correGePoL de 24/02/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta dos servidores 
E.c.S. Mat. nº 5412170 e M.a.M.G. Mat. nº 5853362, os quais, teriam, em 
tese, ausentado-se na audiência da Justiça referente ao Proc. 0805135-
16.2021.814.0015-TJPa - 1ª Vara criminal de castanhal, ocorrida no dia 
03/02/2022, segundo PaE 2022/176701 encaminhado em 11/02/2022 e 
demais conexos conforme 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 presi-
dência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias proceda a apuração.
dPc JaNaÍNa cEdraN BErGaMiNi dE oliVEira - corrEGEdoria rE-
GioNal da ZoNa do SalGado - 3ª riSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, 
para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 68/2022-aai/GaB/correGePoL de 24/02/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabilidades 
pelo atraso, em tese, no cumprimento das diligências requeridas no Boc nº 
274/2020.100145-4 (Proc. 0876092-91.2020.814.0301), as quais, segundo 
of. nº 067/2022-4ª Vara da infância e Juventude da capital ao Parquet, não 
foram cumpridas pela divisão do atendimento ao adolescente-daTa, tudo 
conforme of. nº 002/2022-MPPa/ 4PJcEaP-TcSP 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 presi-
dência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias proceda a apuração.
dPc carMEN SUElY SoUZa da SilVa - 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
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 69/2022-aai/GaB/correGePoL de 24/02/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e apurar a conduta do servi-
dor, que teria, em tese, deixado de adotar as medidas legais (aPfd) cabí-
veis, referente a apresentação feita pela Polícia Militar do Nacional M.a.M., 
o qual teria causado danos ao patrimônio público no Hospital Municipal 
frei Eliseu Eisman, no município de Terra Santa em 09/01/2022, conforme 
despacho/coiNT/cGPc de 28/01/2022 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 presi-
dência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias proceda a apuração.
dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - 
corrEGEdoria rEGioNal do TaPaJÓS – 15ªriSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, 
para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 70/2022-aai/GaB/correGePoL de 24/02/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor M.K.a., 
mat. nº 57233636 o qual não teria realizado os trâmites procedimentais 
cabíveis ao acidente de trânsito ocorrido no município de almeirim, onde 
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havia suspeita de alcoolemia, tudo conforme despacho/coiNT/cGPc de 
26/01/2022, of. 300/2021-MPPa/PJalM com a N.f. nº 000788-152/2021 e 
demais conexos, conforme 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 presi-
dência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias proceda a apuração.
dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - 
corrEGEdoria rEGioNal do TaPaJÓS – 15ªriSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, 
para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 71/2022-aai/GaB/correGePoL de 24/02/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar o extravio/furto de uma arma 
da Pc, tipo Pistola, TaUrUS PT840, nº de Série SKZ56713 e PaT.: P67567, 
consoante BoP nº 11/2022.100475-9, fato ocorrido em 07/02/2022, con-
forme 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 in-
terna sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 
30(trinta) dias proceda a apuração.
dPc Maria do Socorro ViEira MarQUES - 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
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 72/2022-aai/GaB/correGePoL de 24/02/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias do extravio de 
uma arma da Pc, tipo Pistola, TaUrUS .40, nº de Série SKZ56472 e PaT.: 
P67327, fato ocorrido em 26/09/2021 no município de crato-cE, conso-
ante o teor do BoP nº 44-5308/2021 registrado na delegacia regional de 
crato, 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 VicTor coSTa liMa lEal - 
corrEGEdoria rEGioNal do SUdESTE do Para – 10ªriSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, 
para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS
corregedor-Geral da Polícia civil

Protocolo: 768176

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saUde
Portaria Nº061 de 02/03/2022-daF
SErVidor: cESar fiGUEirEdo cUrSiNo
carGo: Perito criminal MaTrÍcUla 5833876/1
PErÍodo: 27/12/2021 à 30/12/2021.
LiceNÇa saUde
Portaria Nº062 de 02/03/2022-daF
SErVidor: BrUNo JoSE GaSPar da SilVa
carGo: auxiliar Tecnico de Perícia MaTrÍcUla 5719002/2
PErÍodo: 27/12/2021 à 31/12/2021.
LiceNÇa saUde
Portaria Nº063 de 03/03/2022-daF
SErVidor: aVEliNo JoSE caValcaNTi BiSNETo
carGo: Perito Médico legista MaTrÍcUla 5958541/1
PErÍodo: 21/07/2021 à 31/07/2021.

Protocolo: 768085

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico n° 013/2022 - Pae N° 2021/779282
Objeto: Aquisição de Máquinas Fotográficas, para atender as necessidades des-
ta Polícia Científica do Pará (sede) e as Unidades Regionais, Núcleos Avançados.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.
pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 925453)
local de abertura: 
Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 925453)
data de abertura: 21 de março de 2022, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Maria do Socorro da Silva de Almeida
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 768299

Pregão eletrônico nº 012/2022 - Pae - 2021/931969
objeto:aquisição de Munições para a realização de exames de Balística 
neste Núcleo de Balística Forense da Polícia Científica do Pará.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.po-
liciacientifica.pa.gov.br ou 
www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 18 de março de 2022, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Maria do Socorro da Silva de Almeida
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 768110

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 082/22-GaB/dGPcP de 04 de MarÇo de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, a lei n° 6.823/06 e
o processo n° 2022/215578.
r E S o l V E:
r E M o V E r a servidora PÂMEla aNdradE SilVa, aux.Téc. de Perí-
cias, matrícula n° 5935431/2, da Sede em Belém da Polícia Científica para 
coordenadoria regional ii a contar de 01.03.2022.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 04 de Março de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 767823
desPacHo de JULGaMeNto
Proc.: Pad nº. 010/2021 – e protocolo nº. 2021/1240785
ante todo o exposto dEcido. Em conformidade com o que dispõe o art. 
5º-B em seu inciso i da lei 6282/2000, comprovadas a autoria e a materia-
lidade do descumprimento de dever funcional, coNcordo PlENaMENTE 
com o relatório da comissão processante que passa a integrar a presente 
decisão, atento para a gravidade da infração cometida, pelo que entendo 
pela aplicação da pena de SUSPENSÃo de 01 (um) dia ao servidor JorGE 
lUiZ coNcEiÇÃo rodriGUES, matrícula 57195375/1 por infringência ao 
art. 178, inciso XiV da lei nº 5810/94, bem como a devida restituição ao 
erário do valor do objeto pleiteado no processo. dê-se ciência, Publique-
se. Registre-se. Após o trânsito em julgado comunique-se a COAD, para 
as providências legais. Belém/Pa, 17 de fevereiro de 2022. daNiEllE SilVa 
DE ANDRADE LIMA GUERRA - Corregedora da Polícia Científica do Pará - PCP

Protocolo: 768055
aViso
A Policia Cientifica do Pará, através da Comissão Especial de Seleção, 
designada pela PORTARIA Nº 336/2021 – GAB para fins de cumpri-
mento da decisão judicial proferida nos autos do processo 0870487-
33.2021.8.14.0301 convoca o candidato HEraldo HErBErT MaUro 
NETo para realização de entrevistas com o membro da comissão HiNToN 
BarroS cardoSo JUNior, Perito Médico legista, diretor do instituto Mé-
dico legal a ser realizada em 17.03.2022 das 09h00min às 10h00min com 
15 minutos de tolerância.
Belém, 08 de Março de 2022.
EdValdo rodriGUES dE caSTro
Presidente da comissão Especial – Port. 336/2021 – GaB

Protocolo: 768076

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 683/2022-dG/cGP, de 25/02/2022
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante no Memorando nº 07/2021-cfc, 
através do protocolo nº 2021/628917,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor Joaquim José aguiar rodrigues, assistente de Trân-
sito, matrícula 80845574/1, lotado na Corregedoria, Gratificação por Re-
gime Especial de Trabalho de Tempo integral, em substituição à servidora 
izabel cristina Paes de lira Queiroz, Técnica, matrícula 3267199/1, e de-
verá cumprir o expediente diário de 08:00 às 17:00h, enquanto perdurar 
a necessidade de serviço.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 01/03/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 682/2022-dG/cGP, de 25/02/2022
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante no processo nº 2022/123926,
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r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor celso Nazareno da Silva, Motorista, matrícula 
3573/1, lotado na Gerência de Transporte, Gratificação por Regime Es-
pecial de Trabalho de Tempo integral, com base em 40% do vencimento 
do cargo efetivo, em substituição à servidora izabel cristina Paes de lira 
Queiroz, Técnica, matrícula 3267199/1, e deverá cumprir o expediente 
diário de 08:00 às 17:00h, enquanto perdurar a necessidade de serviço.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 01/03/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 681/2022-dG/cGP, de 25/02/2022
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante no processo nº 2022/123926,
r E S o l V E:
EXCLUIR a Gratificação por Regime Especial de Trabalho de Tempo Inte-
gral, com base em 40% do vencimento do cargo efetivo, concedida através 
da Portaria 4071/2019-dG/cGP, à servidora izabel cristina Paes de lira 
Queiroz, Técnica, matrícula 3267199/1, deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 01/03/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 768256

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 12/2021 – detraN/Pa
o departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, através de 
sua Pregoeira, comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão Ele-
trônico do tipo MENor PrEÇo GloBal Por iTEM, conforme objeto abaixo:
oBJETo:
a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de limpeza, higienização, desinfecção, conser-
vação predial e jardinagem com fornecimento de mão de obra, equipamen-
tos de proteção individual e coletiva, uniformes e materiais necessários 
para execução dos serviços nas áreas internas e externas da Sede dE-
TraN, Postos de Serviços e cirETraNS do Estado do Pará, conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
aBErTUra: 23/03/2022
Hora: 10h00 (Horário de Brasília/df)
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925447 - departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa.
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: 
a partir da disponibilização do Edital no coMPraSGoVErNaMENTaiS, até 
as 9h59 (Horário de Brasília – df) do dia 23/03/2022.
a íntegra do edital poderá ser obtida no Portal de compras do Governo fe-
deral – coMPraSGoVErNaMENTaiS www.comprasgovernamentais.gov.br, 
bem como no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará 
– coMPraSPará, www.compraspara.pa.gov.br e no sítio departamento de 
Trânsito do Estado do Pará www.detran.pa.gov.br.
Belém/Pa, 03 de março de 2022.
PaTricia rEGiNa lEoTTY da cUNHa
Pregoeira
Visto: rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
diretora Geral
dETraN/Pa

Protocolo: 767912

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 648/2022-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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/196814;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
cláudia lima da cunha, matrícula nº 3265978/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
300,00 (TrEZENToS rEaiS) e destina-se a suprir as despesas de passa-
gens e locomoções no municipio de Santa izabel do Pará.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-300,00
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 654/2022-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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/216837;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora rita 
de cássia Varela Pinheiro, matrícula nº 57194031/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destina-se a suprir a despesa emergenciais 
e de pronto pagamento no municipio de Santarém.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339036-r$-1.000,00
3339039-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 13/03 à 02/04/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 656/2022-daF/cGP, de 24/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/216985;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Erick alexandre Martins Miranda, matrícula nº 5673909/7.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destina-se a suprir a despesa emergenciais 
e de pronto pagamento nos municipios de Mocajuca e Baião.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 500,00
3339036-r$-1.000,00
3339039-r$- 500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 02/03 à 05/03/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 669/2022-daF/cGP, de 24/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/139531;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Benedito fernandes da Silva Junior, matrícula nº 57202014/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.480,00 (TrÊS Mil QUaTrocENToS E oiTENTa rEaiS) e destina-se a 
suprir a despesa emergenciais da ciretran de redenção.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 2.200,00
3339036-r$-400,00
3339039-r$-880,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 673/2022-daF/cGP, de 25/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/220848;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Valnice Maciel de almeida, matrícula nº 57188884/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destina-se a custear despesas de desloca-
mento aos municípios de Santarém, Marabá e redenção.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-1.000,00
3339036-r$-1.000,00
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: 23/03 a 12/04/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 767930
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Portaria Nº 361/2022-daF/cgp, de 02/02/2022
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 
Processo nº 2022/76971;
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 Bragança no período de 14/02 à 11/03/2022, a 
fim de realizar serviços de retaguarda de habilitação no referido municipio.

nome matricula
carmem ariadne cavalcanti dos Santos 57198699 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 371/2022-daF/cgp, de 02/02/2022
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 
Processo nº 2022/113186;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Acará no período de 16/02 à 04/03/2022, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículos, em operação de fiscalização de 
trânsito, acompanhar os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de 
veículo de carga na balança localizada no Km 0 da rodovia Pa-155, bem 
como cumprir cronograma de ações determinadas pela dTo.

nome matricula
rodolfo rannieri Pacheco Bastos 57196573 /2

cláudia dos Santos Menezes almeida 57230594 /1
roseane de fátima cardoso damaso 57200357 /1

inês Maria Miléo Guerreiro 8080089 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 387/2022-daF/cgp, de 03/02/2022
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 
Processo nº 2022/115527;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos ser-
vidoress abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Marituba no período de 16/02 à 04/03/2022, a 
fim de realizar controle de fluxo de veículos,ações de fiscalização de trânsi-
to, bem como 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
Klécio de Tarcio Brito Pereira 57214999 /1
fábio rodrigo Braga Santiago 57197560 /2

Hiran costa Mesquita 5805201 /3
Hércules farias da rocha 57209343 /2

João carlos Penna de araújo 57209449 /2
Sandro araújo da costa 57211244 /2

Haroldo Thiago Monteiro de oliveira 57230558 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 473/2022-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 
Processo nº 2022/139336;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Ulianopolis no período de 07 à 10/02/2022, a fim de 
ministrar curso de capacitação para Gestores do municipio acima citado.

nome matricula
José Bento andrade Gouvêa Júnior 80845362 /5

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 655/2022-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 
Processo nº 2022/216385;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Mocajuba – 02 e 03/03/2022, Baião/Belém – 04 e 

05/03/2022, a fim de acompanhar o Processo de Municipalidade de Trânsi-
to, nos referidos municípios.

nome matricula
Erick alexandre Martins Miranda 5673909/7
Maria regina de araújo fialho 57175784/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 658/2022-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 
Processo nº 2022/46543;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezoito (18) diárias a servidora abaixo espe-
cificada, referente ao deslocamento do Município de Belém para o municí-
pio de Santa izabel do Pará nos períodos de 07/03 à 11/03/2022, 14/03 à 
18/03/2022, 21/03 à 01/04/2022, a fim de realizar retaguarda de proces-
sos de habilitação na ciretran do referido município.

nome matricula
cláudia lima da cunha 3265978/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 708/2022-daF/cgp, de 03/03/2022
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 
Processo nº 2022/227658;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de Santana do araguaia – 09/03 à 13/03/2022, 
conceição do araguaia – 14/03 à 17/03/2022, redenção - 18/03 à 
21/03/2022, São félix do Xingú – 22/03 à 25/03/2022, Tucumã – 26/03 à 
29/03/2022, ourilândia do Norte – 30/03 à 02/04/2022, Xinguará/Belém – 
03/04 à 07/04/2022, a fim de realizar visita técnica e organizacional para 
verificação das condições dos mobiliários novos entregues e levantamento 
de necessidades visando a aquisição de novos mobiliários e bens da linha 
branca (eletrodomésticos) nas cirETraNS acima citadas.

nome matricula
Sávio Breno Santos da Silva 5946779 /2
osman rocha Briglia Neto 3158713 /1

Michel augusto Sant’ana dollinger 80845429 /1
Mauro alexandre dos Santos Souza 54185722 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 626/2022-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 
Processo nº 2022/199596;
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 
Belém para os municípios de Tailândia – 08 à 11/03/022, Marabá – 12 à 
15/03/2022, Eldorado dos carajás – 16 à 18/03/2022, Parauapebas/Belém 
– 19 à 22/03/2022, a fim de realizar levantamento técnico onde serão re-
alizados serviços especializados de recuperação, ampliação e implantação 
de sinalização viárias das vias dos municipios (cT 005/2021- lote 03 e cT 
010/2021- lote 10).

nome matricula
Jorge Henrique Santos lima 3261743 /1
João luiz dias albuquerque 57196791 /1

lorena da Silva Bahia 80845536 /1
arlindo ferreira cordovil filho 3255409/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 767928
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Portaria N° 739/2022-daF/cGP, de 07/03/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados nas cirETraN’S 
“a” e “B”, trinta (30) dias de férias no mês de aBril/2022, nos períodos 
conforme especificados a seguir.

nome Matrícula Exercício concessão lotação
antonio Bianor de Sousa 19283/1 27.02.2021/2022 18.04 a 17.05.2022 SoUrE

carlos rodrigues da rosa Junior 5959285/1 10.03.2021/2022 04.04 a 03.05.2022 caSTaNHal
fledys do Nascimento Sousa 54182422/3 11.04.2021/2022 11.04 a 10.05.2022 alTaMira

Gilmar Maia 57216612 /1 04.05.2018/2019 01.04 a 30.04.2022 maraba
Heber Paulo ferreira da cruz 57214965 /1 31.03.2020/2021 04.04 a 03.05.2022 breves
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João Elias ferreira lopes 3267792/1 26.04.2020/2021 01.04 a 30.04.2022 abaetetuba
Mara luiza do rosário Galúcio 57190471/2 18.02.2021/2022 04.04 a 03.05.2022 SaNTarÉM

olavo Glicério de athayde cavalcante 3267890 /1 06.04.2021/2022 22.04 a 21.05.2022 bragança
Paulo roberto Vasconcelos da Silva 80846043/4 29.03.2021/2022 04.04 a 03.05.2022 MoNTE alEGrE

Winicius Pereira da Silva 5956982/1 10.09.2020/2021 01.04 a 30.04.2022 SaNTaNa do araGUaia

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria N° 738/2022-daF/cGP, de 07/03/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados na SEdE deste de-
partamento, trinta (30) dias de férias no mês de aBril/2022, nos períodos 
conforme especificados a seguir.

nome Matrícula Exercício concessão lotação
ana Neri Monteiro lopes 3266702/1 06.11.2020/2021 04.04 a 03.05.2022 dHcrV/cHc/GcdHc
andré dos reis Piquet 57198260 /1 02.07.2019/2020 01.04 a 30.04.2022 dTo/GofTc

antonio olinto cei ribeiro de almeida 5947624/1 03.04.2021/2022 03.04 a 02.05.2022 dTo
antonio rafael rodrigues Queiroz 57227951/1 04.05.2018/2019 01.04 a 30.04.2022 dTo/GofTc
aullo cezar alves de azevedo Maia 57198588/1 01.07.2020/2021 04.04 a 03.05.2022 dTo/GofTc

Britis Helena Valente do carmo 57202136 /2 03.05.2019/2020 01.04 a 30.04.2022 dTo/GofTc
cassio Vinicius da Silva e Silva 5958745 /1 15.02.2021/2022 16.04 a 15.05.2022 dTo/GofTc “a”

carlanda alves de Souza 80845197/2 03.04.2020/2021 18.04 a 17.05.2022 ProJUr/PENalidadES
carmen lúcia amaral de oliveira 80845675/1 01.02.2021/2022 04.04 a 03.05.2022 cNP/GaESTraN
cláudio José fonseca Monteiro 57228801 /1 19.05.2019/2020 01.04 a 30.04.2022 dTo/GofTc

Ednei Junior Saldanha damasceno 5958561 /1 04.02.2021/2022 04.04 a 03.05.2022 dTo/GofTc “a”
Ednelson Gomes ribeiro 57195534/1 27.03.2021/2022 04.04 a 03.05.2022 daf/cl/GTraN

Eduardo Valério amaral cavalcante 57198618 /1 04.07.2020/2021 30.04 a 29.05.2022 dTo/GofTc
Edwaldo Venturiere Pereira 57197155/1 30.05.2020/2021 04.04 a 03.05.2022 dTi/cdS

Elaene Maria Pires da E. ferreira 3264653/1 18.04.2021/2022 18.04 a 17.05.2022 dHcrV/crV/GarV
Elivaldo da Silva rodrigues 57195880/1 02.04.2021/2022 04.04 a 03.05.2022 daf/cl/GP

Elvis Nazareno da Silva Miranda 80845553/1 01.02.2020/2021 04.04 a 03.05.2022 dTo/cEd/GEPTraN
fladerny Marques dos Santos 57192569 /2 07.07.2020/2021 04.04 a 03.05.2022 dti

Gilson Wilton da costa de Brito 57195470/1 31.03.2021/2022 01.04 a 30.04.2022 daf/cl/GTraN
Gisélia Maria Pereira dos Santos 2019604/1 13.05.2020/2021 15.04 a 14.05.2022 daf/cl/GcoM

Gustavo alex dos Santos de oliveira 57226721 /1 20.04.2020/2021 01.04 a 30.04.2022 dTo/GofTc
Haroldo alencar de Sousa Neto 5947287/1 18.03.2021/2022 01.04 a 30.04.2022 dTi

Helen Vanessa araújo dos Santos 57198702/1 07.07.2019/2020 04.04 a 03.05.2022 dTo/cEd/GEPTraN
Humberto celso rosa 57195441 /2 17.05.2019/2020 01.04 a 30.04.2022 dTo/GofTc

inês Maria Mileo 8080089 /1 03.05.2019/2020 01.04 a 30.04.2022 dTo/GofTc
ivaneide cardoso de lima 57194018/1 18.02.2021/2022 04.04 a 03.05.2022 dHcrV/crV/GarV
Jefferson Rodrigues Souza 4219631 /2 11.02.2021/2022 01.04 a 30.04.2022 dTo/GofTc “a”

Jefferson Luiz Santos da Silva 57197136 /2 04.05.2015/2016 01.04 a 30.04.2022 dTo/GofTc
Jhuliane Santos rodrigues 5958751 /1 08.02.2021/2022 01.04 a 30.04.2022 dTo/GofTc “a”

Jofre costa e cunha 54191302 /2 06.05.2019/2020 01.04 a 30.04.2022 dTo/GofTc
José Enderson ferreira rodrigues 55587647/1 06.03.2020/2021 25.04 a 24.05.2022 dTi/cdS

José ferreira Sales 57194791/2 15.05.2019/2020 01.04 a 30.04.2022 cNSo
José Humberto daniel lisboa 5557135 /2 21.07.2019/2020 01.04 a 30.04.2022 dTo/GofTc

José ricardo Siqueira de Miranda 57175492 /2 19.12.2018/2019 04.04 a 03.05.2022 dTi/cdS
Josedeque Sousa dos Santos 5880971/2 01.02.2021/2022 04.04 a 03.05.2022 dHcrV/crV/GarV

Kelly Maia Santana 57228950 /1 05.05.2019/2020 01.04 a 30.04.2022 dTo/GofTc
laurinaldo Serra rabelo 3262383/1 10.03.2021/2022 01.04 a 30.04.2022 daf/cl/GTraN
leonardo reis Holanda 57196020/1 14.04.2020/2021 01.04 a 30.04.2022 dTi/cdS

lília Maria carvalho da Silva dantas 3262707/1 14.03.2021/2022 04.04 a 03.05.2022 dTo/cET
lorena da Silva Bahia 80845536/1 01.02.2020/2021 04.04 a 03.05.2022 dTo/cET
loris Soares Barbosa 80845487/1 01.02.2021/2022 01.04 a 30.04.2022 daf/coM. lEilÃo

luís Mário contente farias 3216667/1 27.11.2020/2021 18.04 a 17.05.2022 daf/ciM
Mara lúcia da Silva Souza 2010399/1 16.03.2021/2022 12.04 a 11.05.2022 cNP

Márcio José de Vilhena Santos 57195638/1 04.04.2021/2022 04.04 a 03.05.2022 dTo/cEd/GPPPEd
Maria das Graças raiol Garcez 3262464/1 01.11.2020/2021 20.04 a 19.05.2022 dHcrV/crV

Maria de Nazaré Benício Gomes 3154009/1 30.01.2020/2021 04.04 a 03.05.2022 dTo/cEd/GEPTraN
Marivaldo lima de araújo 5820588 /1 10.05.2019/2020 01.04 a 30.04.2022 dTo/GofTc

Mauro Clóvis Gomes da Silva 57227318 /1 27.04.2019/2020 01.04 a 30.04.2022 dTo/GofTc
Milena Bahia de Melo 5919927/2 29.07.2020/2021 05.04 a 04.05.2022 daf/ciM
Misael da Silva Emin 57203791/3 07.07.2019/2020 04.04 a 03.05.2022 daf/cGof/Gc

Naum Bastos de Souza Santos 57227682 /1 03.05.2019/2020 01.04 a 30.04.2022 dTo/GofTc
Nívia Guedes Gorayeb 57195550 /2 03.05.2019/2020 01.04 a 30.04.2022 dTo/GofTc

Normando Queiroz Borges 57194381 /2 21.05.2019/2020 01.04 a 30.04.2022 dTo/GofTc
odinéa Pereira dos reis 57193851/2 18.03.2021/2022 01.04 a 30.04.2022 cNciNT

orlando lima 3263177/1 06.04.2021/2022 04.04 a 03.05.2022 dHcrV/cHc/GETP
Paulo Sérgio antunes dos Santos 57175441 /3 07.05.2019/2020 01.04 a 30.04.2022 dTo/GofTc

rafael Gomes araújo 54195872/2 01.02.2021/2022 01.04 a 30.04.2022 cETraN
raimunda Telma dos Santos Miranda 80845426/1 01.02.2021/2022 18.04 a 17.05.2022 daf/cdiNf/GB

Sílvio Martins Borges 54189194/2 22.04.2021/2022 22.04 a 21.05.2022 daf/cl/GTraN
Valdecy Barros almeida 3262154/1 14.07.2019/2020 01.04 a 30.04.2022 dHcrV/crV/GViV

Wellington carlos Henrique Martins 54195738 /2 05.01.2020/2021 01.04 a 30.04.2022 dTo/GofTc
Wil Maurício de aragão rocha 57200272 /1 21.07.2019/2020 01.04 a 30.04.2022 dTo/GofTc

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 726/2022-daF/cGP, de 04/03/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando n° 76/2022-cofT, 
datado de 25/02/2022, protocolado sob o nº 2022/239446,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora PaloMa MENdES doS SaNToS, agente de fiscali-
zação de Trânsito, matrícula 5958758 /1, lotada na coordenadoria de ope-
rações e fiscalização de Trânsito, trinta (30) dias de fÉriaS, no período de 

01.03 a 30.03.2022, referentes ao exercício 09.02.2021/2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 04/03/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 725/2022-daF/cGP, de 04/03/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando n° 132/2022-Gof-
Tc”a”, datado de 24/02/2022, protocolado sob o nº 2022/234624,
r E S o l V E:
coNcEdEr os servidores abaixo relacionados, lotados neste departamento 
de Trânsito, trinta (30) dias de férias no mês de MarÇo/2022, nos perío-
dos conforme especificados a seguir.

nome Matrícula Exercício concessão lotação
ariSTÓTElES NaTiVidadE BarrETo dE o. NETo 5958937 /1 23.02.2021/2022 10.03 a 08.04.2022 dTo/GofTc “a”

MarcoS ElioNai MarQUES Garcia dE SoUZa 5958546 /1 03.02.2021/2022 10.03 a 08.04.2022 dTo/GofTc “a”
rENaN PaTricK dE carValHo MarÇal 5958761 /1 09.02.2021/2022 10.03 a 08.04.2022 dTo/GofTc “a”

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas

Protocolo: 768065

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 071/2022/dGP/GaB/seaP, de 01 de FeVereiro de 2022.
o SEcrETário dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária, no uso de suas atri-
buições legais;
coNSidEraNdo a lei complementar nº 8.937, de 2 de dezembro de 
2019, que dispõe sobre a Secretaria de Estado de administração Peniten-
ciária (SEaP);
coNSidEraNdo a etapa de investigação Social prevista no Edital nº 01/
SEaP/SEPlad, de 29 de junho de 2021, do concurso Público para provi-
mento no cargo de Policial Penal.
rESolVE:
Art. 1º INSTITUIR a Comissão de Investigação Social para fins de avaliação 
dos dados apurados na investigação de antecedentes pessoais, a qual con-
siderará apto ou inapto o candidato ao concurso Público para provimento 
no Cargo de Policial Penal, de acordo com as regras definidas no Edital.
art. 2º a comissão de investigação Social poderá solicitar, a qualquer tem-
po durante a investigação, outros documentos necessários à comprovação 
de dados ou esclarecimento de fatos e situações envolvendo o candidato.
art. 3º dESiGNar os servidores abaixo relacionados a constituírem a co-
missão de investigação Social:
• PRESIDENTE: SAMUELSON YOITI IGAKI (ASI);
• MEMBRO: CARLOS OLAVO MESCHEDE DA SILVEIRA (ASI);
• MEMBRO: SHEILA CRISTINA FARO REIS (GAB);
• MEMBRO: LUIZ FERNANDO PAES DE QUEIROZ (DGP);
• MEMBRO: JOAO BATISTA SILVA BARBOSA (DAP);
• MEMBRO: PAULO ROCHA CUNHA (EAP).
art. 4º dETErMiNar à diretoria de Gestão de Pessoas (dGP) que adote as 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JarBaS VaScoNcElo S do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 767858

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 90/2022-GaB/seaP/Pa
Belém, 06 de março de 2022.
designa Servidor (a) para responder pelo Grupo de ações Penitenciárias 
durante período de ausência do Titular.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto na lei n° 8.937, de 2 de dezembro de 2019;
coNSidEraNdo as diretrizes de gestão pública do Governo do Estado do Pará;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar a servidora ESlaiNE alVES alMEida, Matrícula 
nº. 5949931/1, para responder pelo Grupo de ações Penitenciárias, no pe-
ríodo de 05 a 23 de março de 2022, em substituição do titular JUlio cESar 
VENcESlaU NariS, Matrícula nº. 5939047, que estará ausente em razão 
de viagem para cumprimento de atividades institucionais.
art. 2º - dETErMiNar à diretoria de Gestão de Pessoas que adote as devi-
das providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 768039
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.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 066/2022 – GaB/seaP
Belém/Pa, 18 de fevereiro de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º - designar a servidora aNdrESa PErEira SilVa - Matrícula fun-
cional nº 5923172 como fiscal titular e a servidora LIANE CRISTINA DA 
TRINDADE REIS - Matrícula Funcional nº 54181906 como fiscal suplente 
do contrato administrativo nº 033/2022/SEaP, celebrado entre a empresa 
laNcE NorTE diSTriBUidora dE EQUiPaMENToS ElETro-ElETrÔNi-
coS lTda-ME, cujo objeto é a aquisição de materiais (ESTEToScÓPioS) 
para suprimento das necessidades das equipes de saúde prisionais das 52 
unidades penitenciárias administradas pela Secretaria de Estado de admi-
nistração Penitenciária – SEaP/Pa..
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 768025

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
a Secretaria de Estado de administração Penitenciária - SEaP/Pa, por meio 
do seu Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições, adJUdica o objeto do regime diferenciado de contratações 
Públicas Nº 002/2021- SEaP/Pa, em favor da empesa EXEcUTiVa SErVi-
ÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 06.336.443/0001-34. Após, 
constatada a regularidade dos atos procedimentais, decide HoMoloGar, 
para efeitos legais, o resultado final do mencionado certame que declarou 
vencedora a referida empresa pelo critério de julgamento de menor preço, 
sob o regime de empreitada global, conforme abaixo discriminado:

oBJETo: rEforMa E adEQUaÇÃo do ESPaÇo fÍSico do GaP, localizado na Br-316, km 53 distrito de americano s/nº, 
no município de Santa izabel Pa

Valor orÇado PEla SEaP/Pa r$ 1.717.860,45
EMPrESa VENcEdora Valor ofErTado

EXEcUTiVa SErViÇoS TÉcNicoS ESPEcialiZadoS lTda r$ 1.270.920,75

JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará

Protocolo: 768120

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 576/2022 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 07 de MarÇo de 2022.
Nome: HEVaNdErSoN araUJo dE MiraNda, Matrícula nº 5440709/1; 
cargo: agente Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 23/02/2022 a 14/03/2022. (20) dias
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 767984
aViso de sUsPeNsÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 06/2022 – seaP/Pa
a Secretaria de Estado de administração Penitenciária, através da comis-
são de licitação, comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico nº 
06/2022- SEaP/Pa, Processo administrativo nº 2022/91759, cujo objeto 
a escolha da proposta maus vantajosa para aquisição de MEdicaMENToS 
destinados aos serviços dos 07 (sete) Espaços de Saúde todas pertencen-
tes à Secretaria de Estado de administração
Penitenciária – SEaP/Pa, com data de abertura agendada para 18/03/2022 
às 10H:00min, está SUSPENSo em razão da necessidade da regularização 
das publicações nas impressas, em obediência ao princípio da publicidade. 
a nova data de abertura será publicada nos mesmos moldes da primeira publicação.
Gabriela S. a. Barros
coordenadoria de licitação – cl / SEaP/Pa

Protocolo: 767987
Portarias de FUNÇÃo GratiFicada
Portaria N°473/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 04 de março de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar a servidora, JUliaNa liMa fEiToSa, matrícula funcio-
nal n° 5950091/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Equi-
pe Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de recuperação regional 
Silvio Hall de Moura - crrSHM, no período de 01/03/2022 a 30/03/2022, 

em substituição ao titular WaNdErSoN BrUNEo MoUra BENTES, matrí-
cula funcional n° 5950149/1, que está em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 768349
decisÃo de recUrso adMiNistratiVo
reGiMe diFereNciado de coNtrataÇÕes PÚBLicas 
Nº 002/2021- seaP/Pa
a comissão Permanente de licitação da Secretaria de Estado de adminis-
tração Penitenciária, no bojo do processo 2021/859394, do regime dife-
renciado de contratações Públicas – rdc Nº 002/2021 – SEaP/Pa, que 
tem como objeto a escolha da proposta mais vantajosa para rEforMa E 
adEQUaÇÃo do ESPaÇo fÍSico do GaP, localizado na Br-316, km 53 
distrito de americano s/nº, no município de Santa izabel Pa, sob regime 
de Empreitada por Preço Global, torna público o resultado do julgamento 
do recurso administrativo interposto pela empresa: iNoVarE EMPrEENdi-
MENToS E SErViÇoS lTda. considerando  a análise da razão do recurso à 
vista das normas estabelecidas no ato convocatório, bem como dos docu-
mentos apresentados nas diligências realizadas, com fulcro no art.109, § 
4º, da lei nº 8.666/93 decide por:
coNHEcEr do recurso interposto pela empresa iNoVarE EMPrEENdiMEN-
TOS E SERVIÇOS LTDA no processo licitatório referente ao Edital do Re-
gime diferenciado de contratações Públicas – rdc Nº 002/2021 – SEaP/
Pa e, no mérito, NEGar ProViMENTo mantendo a empresa EXEcUTiVa 
SErViÇoS TÉcNicoS ESPEcialiZadoS lTda vencedora do certame.
a íntegra desta decisão foi disponibilizada, via correio eletrônico, bem 
como no sítio www.compraspara.pa.gov.br, podendo, ainda, ser solicitado 
cópia nesta SEAP através do e-mail cl.seappa@gmail.com.
Nícolas Pinto alves
Presidente da cPl/dlcc/SEaP
coNHEÇo do recurso administrativo, raTificaNdo a decisão da comis-
são Permanente de licitação.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 768125
terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 004/2021 – seaP/Pa
a Secretaria de Estado de administração Penitenciária - SEaP/Pa, por meio 
do seu Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições e após, constatada a regularidade dos atos procedimentais, de-
cide HOMOLOGAR, para efeitos legais, o resultado final do mencionado cer-
tame que declarou vencedora a empresa aSa coNSTrUÇÕES lTda - EPP, 
cNPJ 16.686.141/0001-96, pelo critério de julgamento de menor preço, 
sob o regime de empreitada global; e adJUdicar o objeto do processo lici-
tatório em epígrafe em favor da empesa acima descrita, conforme abaixo:
lote 1 - reforma da Unidade Penitenciária do Presídio Estadual Metropo-
litano i – PEM i no valor de r$ 2.893.217,96 (dois milhões e oitocentos e 
noventa e três mil, duzentos e dezessete reais e noventa e seis centavos);
lote 2 - reforma da Unidade Penitenciária do Presídio Estadual Metropoli-
tano ii – PEM ii no valor de r$ 1.957.057,66 (Um milhão e novecentos e 
cinquenta e sete mil e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos) e
lote 3 - reforma da Unidade Penitenciária do centro de recuperação Pe-
nitenciário do Pará ii – crPP ii no valor de r$ 1.210.545,02 (Um milhão e 
duzentos e dez mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e dois centavos).
Belém-Pa, 07 de março de 2022.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 768006
decisÃo de recUrso adMiNistratiVo
concorrência Pública nº 004/2021- seaP/Pa
a comissão Permanente de licitação da Secretaria de Estado de adminis-
tração Penitenciária, no bojo do processo 2021/208064, da coNcorrÊN-
cia PÚBlica nº 004/2021, que tem como objeto a escolha da proposta 
mais vantajosa para reforma das Unidades Penitenciárias do Presídio Es-
tadual Metropolitano i – PEM i, Presídio Estadual Metropolitano ii – PEM 
ii e centro de recuperação Penitenciário do Pará ii – crPP ii, localiza-
dos nos municípios de Marituba e Santa izabel do Pará – Pa, sob regime 
de Empreitada por Preço Global, torna público o resultado do julgamento 
dos recursos administrativos interpostos pelas empresas: ESTrUTUral 
coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli e iNoVarE EMPrEENdiMENToS, 
coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda. considerando  a análise das razões de 
recurso à vista das normas estabelecidas no ato convocatório, bem como 
dos documentos apresentados nas diligências realizadas, com fulcro no 
art.109, § 4º, da lei nº 8.666/93 decide por:
coNHEcEr do recurso interposto pela empresa ESTrUTUral coNSTrU-
ÇÕES E SERVIÇOS EIRELI no processo licitatório referente ao Edital da 
concorrência Pública SEaP n.º 004/2021 e, no mérito, NEGar ProViMEN-
To mantendo a empresa aSa coNSTrUÇÕES lTda vencedora do certame.
coNHEcEr do recurso interposto pela empresa iNoVarE EMPrEENdiMENToS, 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA no processo licitatório referente ao Edital da 
concorrência Pública SEaP n.º 004/2021, e no mérito, NEGar ProViMENTo 
para mantendo a empresa aSa coNSTrUÇÕES lTda vencedora do certame.
a íntegra desta decisão foi disponibilizada, via correio eletrônico, bem 
como no sítio www.compraspara.pa.gov.br, podendo, ainda, ser solicitado 
cópia nesta SEAP através do e-mail cl.seappa@gmail.com.
Gabriela Sabino assunção Barros
Presidente da comissão Permanente de licitação
coNHEÇo do recurso administrativo, raTificaNdo a decisão da comis-
são Permanente de licitação.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 768002
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Portaria N°475/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 07 de março de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1° - dESiGNar o servidor EdiElSoN SilVa dE VilHENa, matrícula 
funcional n° 5952401/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor 
de Serviços Técnicos Penitenciários de controle de Prontuários - GSTP, 
com lotação no centro de Triagem Masculino de abaetetuba - cTMaBT, no 
período de 01/03/2022 a 30/03/2022, em substituição ao titular JoSE ro-
Naldo SilVa SaNTaNa, matrícula funcional n° 8400694/1, que está em 
gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 768355
Portaria N.º 73/2022/dGP/GaB/ seaP
Belém, 07 de março de 2022.
o SEcrETario dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária, no uso de suas atri-
buições legais;
coNSidEraNdo a lei complementar nº 8.937, de 2 de dezembro de 
2019, que dispõe sobre a Secretaria de Estado de administração Peniten-
ciária (SEaP).
CONSIDERANDO a necessidade de identificação, padronização e normati-
zação do uso do Brasão da Polícia Penal.
rESolVE:
art. 1º iNSTiTUir o Brasão da Polícia Penal da Secretaria de Estado de 
administração Penitenciária (SEaP).
§ 1º o Brasão da Polícia Penal será representado pela seguinte insígnia:

art. 2º o Brasão da Polícia Penal é de uso exclusivo dos ocupantes do cargo 
de Policial Penal.
§ 1º o Brasão da Polícia Penal poderá ser utilizado em fardamentos, 
acessórios de segurança e documentos oficiais.
§ 2º o Brasão da Polícia Penal deverá ser utilizado somente durante a 
realização de serviços e operações oficiais da Secretaria de Estado de Ad-
ministração Penitenciária (SEaP).
art. 3º fica vedado o uso do Brasão do Polícia Penal fora do serviço, salvo 
em casos excepcionais, desde que haja a prévia autorização desta Secre-
taria de Estado de administração Penitenciária (SEaP).
art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretario de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 768437

secretaria de estado
de cULtUra

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 086/22 de 07.03.2022
Servidora: anna augusta Marinho e Silva
cargo: auxiliar de administração, referência iii
Matrícula: 31739-1
Período de Gozo: 01.02.2022 a 27.02.2023, 360 (trezentos e sessenta) dias
referente aos Triênios: 01.02.2000 a 31.01.2018.

Protocolo: 768330

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 087 de 07.03.2022
Processo nº 2021/1383224
Servidor: fErNaNdo VilHENa JUNior
Matrícula: 5933317-3
cargo: Gerente de operação e Serviços Gerais
objeto: designado como fiscal do contrato a ser celebrado entre a Secre-
taria de Estado de cultura - SEcUlT e a empresa MaiS GaS iNdÚSTria 
dE GaZES lTda, inscrita no cNPJ sob o nº. 25089951-0001/00, para a 
prestação de serviço único de recarga anual de extintores, para atender a 
SEcUlT e suas unidades.

Protocolo: 768309

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 092 de 07 de MarÇo de 2022
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE cUlTUra, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pela PorTaria Nº 091/2019, publicada no 
Diário Oficial do Estado em 18.02.2019, c/c o Art. 35 do Regimento Interno 
da Secretaria de Estado de cultura, aprovado pelo decreto nº 1.434, de 13 
de dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
- os termos do Processo administrativo nº 2022/257930, referente à ade-
são nº 001/2022.
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor NElSoN lUÍS carValHo dE oliVEira, matrícula 
nº 57190169/2, ocupante do cargo de Diretor de Projetos, como fiscal do 
contrato a ser celebrado entre esta Secretaria de Estado de cultura – SE-
cUlT e a empresa arQMaX EQUiPaMENToS Para EScriTÓrio lTda, ins-
crita no cNPJ/Mf sob o nº 11.232.573/0001-67, cujo objeto é contratação 
de pessoa jurídica para à aquisição de mobiliário (arquivos deslizantes) 
para atender as necessidades do Palacete Faciola e do Museu do Marajó, 
em atendimento à Secretaria de Estado de cultura – SEcUlT.
ii – 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 07 de março de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 768369

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de adesÃo À ata de reGistro de PreÇos
Processo administrativo Nº 2022/257930
a Secretaria de Estado de cultura torna público o processo de adesão à ata 
de registro de Preços, oriunda do Pregão Eletrônico SrP n° 94/2020, cujo 
órgão gerenciador é o HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO - UASG: 160322, 
para a aquisição de mobiliário (arquivos deslizantes) para atender as necessi-
dades do Palacete Faciola e do Museu do Marajó. Data de Assinatura da ATA: 
10/03/2021. Vigência da aTa: 12 meses. fornecedor registrado: arQMaX 
EQUiPaMENToS Para EScriTÓrio lTda, cNPJ 11.232.573/0001-67, End: 
rua aluisio azevedo, 47 – Vargem Grande – Pinhais/Pr.
eXtrato de coNtrato
Processo administrativo: 2022/257930; adesão de aTa: 001/2022; 
contrato administrativo: 005/2022; objeto: contratação de pessoa jurí-
dica para à aquisição de mobiliário (arquivos deslizantes) para atender 
as necessidades do Palacete Faciola e do Museu do Marajó, em atendi-
mento à Secretaria de Estado de cultura – SEcUlT; data de assinatu-
ra: 07/03/2022; Vigência: 07/03/2022 à 31/12/2022; Empresa con-
tratada: arQMaX EQUiPaMENToS Para EScriTÓrio lTda, cNPJ 
11.232.573/0001-67; Valor Global: r$1.278.708,00; dotação orçamentá-
ria: Projeto atividade: 7590; fonte de recurso: 0101000000/0301000000 
(recursos ordinários); Natureza da despesa: 449052 – EQUiPaMENTo E 
MaTErial PErMaNENTE. PTrES: 157590; Pi: 103rEVPalBE; fUNcioNal 
ProGraMáTica: 13.391.1503-7590.
Belém(Pa), 07 de Março de 2022
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura

Protocolo: 767897
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 004/2022
a Secretaria de Estado de cultura, neste ato, representada pela Excelentís-
sima Senhora Secretária de Estado de cultura, UrSUla Vidal SaNTiaGo 
dE MENdoNÇa, no uso de suas atribuições legais, rESolVE autorizar a 
contratação, mediante iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fundamento 
no art. 25, inciso ii, da lei federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
no valor de r$ 19.110,00 (dezenove mil e cento e dez reais) da adT SEr-
ViÇoS E arTES lTda, cNPJ 40.172.478/0001-13, para a prestação de ser-
viços de mentoria, na execução do EdiTal SEcUlT 001/2022 – Preamar de 
arte e cultura de 2022, conforme processo administrativo 2022/155575.
Belém-Pa, 07 de março de 2022.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura-SEcUlT

Protocolo: 768428
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FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 082 de 07 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 2022/189964
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “rEcoNHEci-
MENTo cUlTUral oNliNE” referente à iN 027/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) 
servidor(a) MarcEla cÔrrEa fraNco, matrícula nº: 5934241/1, cargo: as-
sessora Especial 1, Setor/local de Trabalho: daf, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 
5935624/2, cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES..
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 767999
Portaria Nº 83 de 07 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, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994
rESolVE:
i - EXoNErar, a partir de 01/03/2022, a servidora, 

NoMe carGo cÓdiGo/
PadrÃo

camila Passos Barbalho Gerente do Núcleo de comunicação GEP-daS-011.3

ii - NoMEar, a partir de 01/03/2022 

NoMe carGo cÓdiGo/
PadrÃo

Eliane Socorro Gonçalves Melo 
de Matos Gerente do Núcleo de comunicação GEP-daS-011.3

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 768366

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 027/2022
Pae: 2022/ 189964
objeto: ProJETo “rEcoNHEciMENTo cUlTUral oNliNE” no qual os artis-
tas: MaTHEUS cUNHa, GÊMEoS do forrÓ, daNiEl araÚJo, lEoZiNHo 
forroZEiro, THaÍS PorPiNo, aNTÔNio MarcoS, rodolfo oliVEira, 
forrÓ coMBaTE, ZEZiNHo doS TEcladoS se apresentarão em formato 
digital – liVE e gravações de vídeos em 11/03/2022, das 13h às 23h, no mu-
nicípio de Garrafão do Norte/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 66/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00042; 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: VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
28.041.982/0001-89 e f5 ProdUÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ: 
36.071.815/0001-09
Valor Total: r$ 91.000,00
data: 07/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 027/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 027/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 07/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 767996

.

oUtras MatÉrias
.

ProrroGaÇÃo de editaL seMear Nº 001/2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei;
Considerando que o período final de inscrições do Edital 001/2022-SEME-
AR, coincidiu em grande parte com o feriado de Carnaval, trazendo dificul-
dade no suporte aos inscritos;
considerando o aumento no número de inscrições em decorrência do plano 
de expansão na divulgação do Edital em questão, que vem sendo realizado;
resolve:
fica prorrogado o calendário do Edital SEMEar nº 001/2022, publicado no 
Diário Oficial nº 34.838, de 20 de janeiro de 2022, em especial o período 
de inscrição, conforme tabela subscrita.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará - fcP
croNoGraMa do editaL - Lei seMear 2022
Prorrogação de inscrição 

FLUXo PerÍodo
Período de inscrição/prorrogada até 18 de março

Triagem de documentação | Habilitação das Propostas 21 a 28 de março
lista Preliminar de Habilitados da inscrição 29 de março

recurso de Habilitação 30 de março a 04 de abril
lista final de Proponentes Habilitados 06 de abril

avaliação das Propostas por Parecerista 07a 18 deabril
Processamento de dados da avaliação final 19 a 28 de abril

resultado Preliminar dos Projetos Selecionados 29 de abril
Prazo para interposição de recursos 30 de abril a 05 de maio

Publicação lista final de Projetos Selecionados 10 de maio

Protocolo: 768007
Portaria coLetiVa Nº 76 - cGP/FcP de 07 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, 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, publi-
cados no doE nº 33782 de 16 de janeiro de 2019; e ainda o processo nº 
2019/36193 de 29/01/2019.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 77 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo ainda os termos dos Processos: 2021/1175851 e 
2022/48891;
forMaliZar licença assistência aos servidores abaixo: 

dias Periodo NoMe MatricULa carGo LaUdo

07 11 a 
17/01/2022

criSTiaNo 
BErNardo da crUZ 

loBo filHo
55588394/ 3 aSSiSTENTE adMi-

NiSTraTiVo 87024

30 07/10 a 
05/11/2021

SilVaNa dilENE 
GrEiJal NUNES 5893546/ 1 TEcNico dE adM

 E fiNaNcaS 85994

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 768079

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 029/2022 - FcG de 07.03.2022
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art. 6° da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
coNSidEraNdo o decreto de 14.01.2019, publicado no doe nº. 33.781 
de 15.01.2019;
rESolVE:
dESiGNar o servidor KlEBEr fariaS forTE – assistente de informática - 
matrícula nº. 5909561/1, para substituir em virtude de férias, no período 
de 08.03.2022 a 01.04.2022 o servidor lUiZ carloS rodriGUES PiNHEi-
ro – coordenador - matrícula nº. 54185978/5.
autorização: Processo nº. 2022/137344
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Ordenador: Maria da Glória Boulhosa Caputo-Superintendente da FCG

Protocolo: 767819
Portaria N°. 035/2022 de 07.03.2022
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art. 6° 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. 2021/1287665;
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rESolVE:
dESiGNar os servidores abaixo relacionados para compor a coMiSSÃo dE 
aValiaÇÃo do ProcESSo SElETiVo SiMPlificado – PSS - EdiTal Nº. 
01/2022, para a contratação em caráter temporário, de 01 (uma) vaga para 
auxiliar operacional, 01 (uma) vaga para Técnico de administração e finan-
ças-administração e 02 (duas) vagas para Técnico em Gestão de informática.
Presidente: aliNE dE oliVEira corrEa MENdES-if: 5906143/1
Membro: dESirÉE d’aNZicoUrT NaSciMENTo alVES-if: 7565485/3
Membro: JoNaTHaN BriTo rocHa-if: 5958347/1
Membro: aliNE da coSTa MoUra-if: 5891122/3
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo-Superintendente da fcG

Protocolo: 768221

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

Portaria N° 172/2022 de 07 de FeVereiro de 2022
a SEcrETária dE ESTado dE coMUNicaÇÃo, na constância do seu man-
dato, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no 
art.22, Xi da lei 7056 de 21 de novembro de 2007. considerando as com-
petências atribuídas à Secretaria do Estado de comunicação (SEcoM) no 
art. 22, X da lei supramencionada, resolve:
art. 1º- rEVoGar a PorTaria nº 020/2019 de 06 de fevereiro de 2019, 
publicado no doE nº 33.773, no dia 04 de janeiro de 2019.
art. 2º- fica delegada a competência a Secretária adjunta de comunicação 
de Estado, Mat. funcional , 5951681/2 - alinne Kellen Monteiro Passos, 
para exercer a função de ordenador de despesas da Secretaria de 
Estado de comunicação , juntamente com o signatário, autorizando 
despesas e movimentação dos recursos, conjuntamente com o diretor de 
administração e finanças.
art. 3 º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício.

Protocolo: 768394

.

.

diÁria
.

Portaria nº 160 de 23 de fevereiro de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais e
conforme Proc. nº2022/229020/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder a servidora relacionada; 2½ (duas diárias e meia), que se deslocou 
para o município de São Geraldo do araguaia no período de 21 a 23 de fevereiro 
de 2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: caroline rocha da Silva
MaTrÍcUla: 5947910
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 767946

.

.

FÉrias
.

Portaria nº 163 de 07 de MarÇo de 2022
a Secretária de Estado de comunicação, no uso de suas atribuições que lhe 
foram designadas através do decreto Governamental publicado no doE nº 
34.375 de 16 de outubro de 2020. considerando o que dispõe os arts. 74 
a 76 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr férias regulamentares, aos servidores abaixo relacionados, re-
ferente ao mês de aBril de 2022.

MatricULa NoMe carGo GoZo aQUisitiVo
 

5959231/1
faBio HENriQUE dE 

oliVEira dirETor 01/04/2022 a 
30/04/2022 2021/2022

5949318/1
alEX MaciEl No-
GUEira riBEiro

aSSESSor dE 
coMUNicaÇÃo ii

01/04/2022 a 
15/04/2022 2020/2021

5891674/3
GilBErTo adriaNo 
PaSTaNa MarÇal MoToriSTa

01/04/2022 a 
30/04/2022 2021/2022

5952139/1
GUilHErME JoSE 
MaUES Barra

SEcrETario dE 
dirEToria

01/04/2022 a 
30/04/2022 2021/2022

5952415/1 raQUEl BarroS 
SaNcHES

aSSESSor dE 
coMUNicaÇÃo i

11/03/2022 a 
25/03/2022 2020/2021

dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
SEcrETária dE ESTado dE coMUNicaÇÃo

Protocolo: 768302

..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022
Processo Nº 2022/165746
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios e Garrafas Térmicas.
responsável pelo certame: Benedito ivo Santos Silva
local de abertura: Portal comprasnet (UaSG:925807)
data da abertura: 18/03/2022
Hora da abertura: 10:00hs
dotação orçamentária:
funcional Programática: 65.201. 24.122.1297.8338
Elemento de despesa: 449052 / 339030
fonte recurso: 0101
Plano interno (Pi): 4120008338E / 4120008338c
ação: 231.451
retirada do Edital:
www.comprasgovernamentais.gov.br
www.compraspara.pa.gov.br
www.portalcultura.com.br
Belém, 08 de março de 2022.
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 767808
..

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

..

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa assistÊNcia
NoME: adriaNa rodriGUES da SilVa
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 22/11/21 a 20/01/22
MaTrÍcUla: 57203444/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE Vila ESPEraNca/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 206093a/1
NoME: ElaiNE do Socorro TriNdadE
coNcESSao: 30 diaS
PErÍodo: 08/11/21 a 07/12/21
MaTrÍcUla: 5889810  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE MoNSENHor MaNcio/BraGaNca
laUdo MÉdico: 84830
NoME: Marcia dE JESUS PiNHEiro PiMENTEl
coNcESSao: 29 diaS
PErÍodo: 03/01/2022 a 31/01/2022
MaTrÍcUla: 57232622/1  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE frEi coNSTaNcio/alMEiriM
laUdo MÉdico: 85194

Protocolo: 768067
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde
NoME: EliETE da cUNHa PElEGriNi
coNcESSao: 90 diaS
PErÍodo: 12/12/21 a 11/03/22
MaTrÍcUla: 54180422/1  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE PadrE SalES/caPaNEMa
laUdo MÉdico: 84986
NoME: EMilY PErEira lacErda
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 15/11/21 a 13/01/22
MaTrÍcUla: 5906117/1  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE JoSE lEiTE/coNc araGUaia
laUdo MÉdico: 318379/2021
NoME: laUrElio aUGUSTo coUTo da rocHa
coNcESSÃo: 180 diaS
PErÍodo: 27/01/22 a 25/07/22
MaTrÍcUla: 339350/1  carGo: Prof
loTaÇÃo: dEParT EdUc aTiV fiSicaS/BElEM
laUdo MÉdico: 84981
NoME: lUZilaNdia Maria BraNcHES TEiXEira
coNcESSÃo: 91 diaS
PErÍodo: 10/11/21 a 08/02/22
MaTrÍcUla: 5530709/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE aNToNio carValHo/SaNTarEM
laUdo MÉdico: 573/2021
NoME: MaNoEl da SilVa fErNaNdES
coNcESSÃo: 91 diaS
PErÍodo: 25/11/21 a 23/02/22
MaTrÍcUla: 6301339/1 carGo: ViGia
loTaÇÃo: EE JoSE SoUZa/oriXiMiNa
laUdo MÉdico: 594/2021
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NoME: MarciaNo JoSE ZaNElla
coNcESSÃo: 119 diaS
PErÍodo: 30/12/21 a 27/04/22
MaTrÍcUla: 54192913/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE BriGadEiro VEloSo/JacarEacaNGa
laUdo MÉdico: 635/2021
NoME: Marcia BarBoSa NoGUEira
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 03/11/21 a 31/01/22
MaTrÍcUla: 55587081/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE Maria SoUSa/rEdENcao
laUdo MÉdico: 318388/2021
NoME: Marcio coNcEicao BESSa dE SoUSa
coNcESSÃo: 45 diaS
PErÍodo: 16/11/21 a 30/12/21
MaTrÍcUla: 5734665/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE Placido caSTro/SaNTarEM
laUdo MÉdico: 590/2021
NoME: Marcio fraNciSco PErEira BarroSo
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 01/10/21 a 29/11/21
MaTrÍcUla: 57197230/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE dEoclEciaNo MorEira/coNc araGUaia
laUdo MÉdico: 318367/2021
NoME: MarGarida riBEiro Godoi
coNcESSÃo: 180 diaS
PErÍodo: 24/06/21 a 20/12/21
MaTrÍcUla: 5715318/3  carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE PalMa MUNiZ/rEdENcao
laUdo MÉdico: 318365/2021
NoME: MaUro lUiZ SoarES dE SoUZa
coNcESSÃo: 181 diaS
PErÍodo: 05/12/21 a 03/06/22
MaTrÍcUla: 57220478/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE JoSE SoUZa/oriXiMiNa
laUdo MÉdico: 597/2021
NoME: Maria dE faTiMa NoGUEira NoBrE
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 01/12/21 a 28/02/22
MaTrÍcUla: 5720540/2  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE alBErTiNa BarrEiroS/iTUPiraNGa
laUdo MÉdico: 12.873/2021
NoME: Maria dE loUrdES da SilVa Maia
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 21/12/21 a 18/02/22
MaTrÍcUla: 5342724/1  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE alM GUilloBEl/BElEM
laUdo MÉdico: 85190
NoME: Maria ElENicE MarQUES alVES
coNcESSÃo: 30 diaS
PErÍodo: 08/12/21 a 06/01/22
MaTrÍcUla: 6009263/1 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE acY PErEira/MaraBa
laUdo MÉdico: 12.874/2021
NoME: MiraNi SErTorio do NaSciMENTo
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 20/10/21 a 18/12/21
MaTrÍcUla: 57209525/1 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE lUZia fErNaNdES/MaraBa
laUdo MÉdico: 12.871/2021
NoME: raiMUNda rodriGUES flEirES
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 01/12/21 a 28/02/22
MaTrÍcUla: 5902655/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE EdUardo aNGEliM/ParaUaPEBaS
laUdo MÉdico: 12860/2021
NoME: ricardo liMa da coSTa
coNcESSÃo: 91 diaS
PErÍodo: 25/11/21 a 23/02/22
MaTrÍcUla: 5717779/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE MElViN JoNES/UrUara
laUdo MÉdico: 562/2021
NoME: roSaNGEla Maria MoraES SilVa
coNcESSÃo: 91 diaS
PErÍodo: 29/11/21 a 27/02/22
MaTrÍcUla: 57217139/1 carGo: SErVENTE
loTaÇÃo: EE diocESaNa fraNciSco/SaNTarEM
laUdo MÉdico: 585/2021
NoME: rUY GalVariNo dE MoUra coUTiNHo
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 24/10/21 a 22/12/21
MaTrÍcUla: 55588578/2  carGo: TEc GESTao
loTaÇÃo: aSSESSoria dE PlaNEJaMENTo/BElEM
laUdo MÉdico: 82847
NoME: SiMoNE BarroSo fiGUEira
coNcESSÃo: 91 diaS
PErÍodo: 26/11/21 a 24/02/22
MaTrÍcUla: 54181320/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE PEdro a caBral/SaNTarEM
laUdo MÉdico: 572/2021
NoME: SolaNY criSTiNa coSTa da SilVa
coNcESSÃo: 21 diaS

PErÍodo: 20/11/21 a 10/12/21
MaTrÍcUla: 5895357/2 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE WaldEMar MaUES/BElTErra
laUdo MÉdico: 607/2021
NoME: THaiS dE SoUSa aBUd
coNcESSao: 90 diaS
PErÍodo: 16/01/22 a 15/04/22
MaTrÍcUla: 57212624/2  carGo: Prof
loTaÇÃo: cE cElSo rodriGUES/St° aNToNio do TaUa
laUdo MÉdico: 85187

Protocolo: 768064

.

.

LiceNÇa Para cUrso
.

coNcessÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 1134/2022 - saGeP - 03/03/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado Pro-
fiSSioNal EM filoSofia Na UNiVErSidadE fEdEral do MaraNHÃo 
No PEriodo dE 31/03/2022 a 19/03/2024, a(o) SErVidor(a) JUliaNa 
TorrES caBEca, MaTricUla Nº5922758-3, ProfESSor claSSE i, loTa-
do(a) No(a) cE PalMira GaBriEl No MUNiciPio dE BarcarENa.

Protocolo: 767783
coNcessÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 1177/2022 - saGeP - 03/03/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado EM 
cUrricUlo E GESTÃo da EScola BaSica, Na UNiVErSiadE fEdEral 
do Para, No PEriodo dE 01/03/2022 a 31/07/2023, a(o) SErViro(a) 
MaNUEla carValHo rodriGUES, MaTricUla Nº 57204323-1, ProfES-
Sro claSSE ii, loTado(a) No(a) EE JUlia SEfEr, No MUNiciPio dE 
aNaNiNdEUa.

Protocolo: 767784
coNcessÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 1178/2022 - saGeP - 03/03/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado EM 
ciÊNciaS da rEliGiÃo, No PoNTifÍcia UNiVErSidadE caTÓlica dE 
GoiáS, No PErÍodo dE 21/02/2022 a 14/02/2024, a(o) SErVidor(a) 
THiaGo aUGUSTo araUJo PErEira, MaTricUla Nº 5896625-1, ProfES-
Sor claSSE i, loTado(a) No(a) EE Prof. arGENTiNa PErEira, No MU-
NiciPio dE BraGaNÇa.

Protocolo: 767786
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 1179/2022 - saGeP - 03/03/2022
ProrroGar a licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado do 
ProGraMa dE PÓS-GradUaÇÃo EM cUrricUlo E GESTÃo da EScola 
BáSica Na UNiVErSidadE fEdEral do Pará, do(a) SErVidor(a) Ma-
ria do Socorro SilVa da SilVa, MaTricUla Nº 57208308-1, ESPEcia-
liSTa EM EdUcaÇÃo claSSE ii, loTado(a) No(a) diViSÃo dE lEGiS-
laÇÃo E ENQUadraMENTo, No MUNiciPio dE BElÉM No PEriodo dE 
23/03/2022 a 31/07/2022.

Protocolo: 767787

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 019/2022 - saLe, de 16 de FeVereiro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da SEdUc, resolve:
art. 1º - designar o servidor ronaldo cateb Bitar, matrícula n.º 5946232-
1, cPf: 327.791.192.68, para atuar como Gestor do contrato Público nº 
005|2022, celebrado entre a SEdUc e a empresa EcoSoloS coNSTrU-
ÇÃo E coMÉrcio EirEli (cNPJ:11.209.875/0001-14), que tem por objeto 
a reforma da EEEfM Benício lopes (castanhal/Pa).
art. 2º - designar o servidor Eduardo dionísio Pamplona da Silva Junior, 
inscrito na Matrícula nº 57211250-1, cPf: 381.177.622-34, para atuar 
como fiscal de Execução do contrato Público nº 005|2022, celebrado en-
tre a SEdUc e a empresa EcoSoloS coNSTrUÇÃo E coMÉrcio EirEli 
(cNPJ:11.209.875/0001-14), que tem por objeto a reforma da EEEfM Be-
nício lopes (castanhal/Pa).
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor a contar de 21/01/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 768282

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
errata da HoMoLoGaÇÃo do
rdc Nº 004/2021-NLic/sedUc
Processo nº 2021/229466–Pae/sedUc
a Secretaria de Estado de Educação/SEdUc através do Núcleo de licitação - 
Nlic/SEdUc comunica aos interessados na publicação de HoMoloGaÇÃo do 
rEGiME difErENciado dE coNTraTaÇÕES Nº 004/2021 - Nlic/SEdUc, pu-
blicado no Diário Oficial do Estado n° 34.882 de 07/03/2022 a seguinte errata:
• ONDE LÊ-SE: 2020/229466-PaE/SEdUc
• LÊ-SE: 2021/229466-PaE/SEdUc
oNde se LÊ:
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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
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 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

 
   

Leia-se:

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
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$ 12.670.000,00

 
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$ 9.999.690,00
 

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$ 10.980.000,00
 

   

• Belém/PA, 07 de março de 2022.
• ELIETH DE FATIMA DA SILVA BRAGA

Protocolo: 767951
.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 52211/2022
oBJETiVo: instruir Processos administrativo disciplinar - Pad’s nºs 
1270347/2018 - PorTaria nº 364/2018- GaB/Pad e 1344/2018 - PorTaria 
nº 93/2021-GaB/Pad, nos municípios de Pacajá e Goianésia (Pa) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PacaJa / 08/03/2022 - 09/03/2022 Nº diárias: 1
PacaJa / GoiaNESia do Para / 09/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 2
GoiaNESia do Para / BElEM / 11/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoaNilcE carNEiro PErEira
MaTrÍcUla: 454745
cPf: 12746860244
carGo/fUNÇÃo:
aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: EliETH dE faTiMa da SilVa BraGa cPf: 28111435215

Protocolo: 767859
Portaria de diarias No. 52296/2022
oBJETiVo: instruir Processos administrativo disciplinar - Pad’s nºs 
1270347/2018 - PorTaria nº 364/2018- GaB/Pad e 1344/2018 - PorTaria 
nº 93/2021-GaB/Pad, nos municípios de Pacajá e Goianésia (Pa) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PacaJa / 08/03/2022 - 09/03/2022 Nº diárias: 1
PacaJa / GoiaNESia do Para / 09/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 2
GoiaNESia do Para / BElEM / 11/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aMElia daS GracaS caNTao SiMoES
MaTrÍcUla: 57229140
cPf: 39907252204
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 767869
Portaria de diarias No. 52297/2022
oBJETiVo: instruir Processos administrativo disciplinar - Pad’s nºs 
1270347/2018 - PorTaria nº 364/2018- GaB/Pad e 1344/2018 - PorTaria 
nº 93/2021-GaB/Pad, nos municípios de Pacajá e Goianésia (Pa) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PacaJa / 08/03/2022 - 09/03/2022 Nº diárias: 1
PacaJa / GoiaNESia do Para / 09/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 2
GoiaNESia do Para / BElEM / 11/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: NaTHalia dE NaZarETH fErrEira MoNTEiro
MaTrÍcUla: 5897320
cPf: 90649982215
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 767867

Portaria de diarias No. 52309/2022
oBJETiVo: conduzir o diretor da drTi para realizar serviços de inspeção 
de cHEcK liST na EE Santa rosa (Vigia).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ViGia / 04/03/2022 - 04/03/2022 Nº diárias: 0
ViGia / BElEM / 04/03/2022 - 04/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: darialdo BorGES dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57217127
cPf: 33076030272
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 768238
Portaria de diarias No. 52310/2022
OBJETIVO: Conduzir os técnicos da DRTI para realizarem serviços de fis-
calização da obra de reforma e ampliação na EEEM albertina Barreiras 
(Itupiranga) , fiscalização da obra de Construção da Escola Tecnológica 
(Xinguara) e levantamento das instaçãoes elétricas na EEEM Prof. acyr de 
Jesus Barros (conceição do araguaia) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTUPiraNGa / 07/03/2022 - 07/03/2022 Nº diárias: 0
iTUPiraNGa / XiNGUara / 07/03/2022 - 08/03/2022 Nº diárias: 1
XiNGUara / coNcEicao do araGUaia / 08/03/2022 - 10/03/2022 Nº diárias: 2
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 10/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: claUdio oliVEira NEGrEiroS
MaTrÍcUla: 942073
cPf: 25942786291
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 768241
Portaria de diarias No. 52332/2022
oBJETiVo: Vistoria técnica para aprovação dos terrenos para construção 
de creches Padrão SEdUc nos Municípios de Nova ipixuna, Bannach, re-
denção, Pau d´arco, cumarú do Norte, Santana do araguaia, Santa Maria 
das Barreiras, conceição do araguaia e Parauapebas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM NoVa iPiXUNa 07/03/2022 - 07/03/2022 Nº diárias: 0
NoVa iPiXUNa BaNNacH 07/03/2022 - 08/03/2022 Nº diárias: 1
BaNNacH rEdENcao 08/03/2022 - 09/03/2022 Nº diárias: 1
rEdENcao PaU darco 09/03/2022 - 10/03/2022 Nº diárias: 1
PaU darco cUMarU do NorTE 10/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 1
cUMarU do NorTE SaNTaNa do araGUaia 11/03/2022 - 12/03/2022 Nº diárias: 1
SaNTaNa do araGUaia SaNTa Maria daS BarrEiraS 12/03/2022 - 
14/03/2022 Nº diárias: 2
SaNTa Maria daS BarrEiraS coNcEicao do araGUaia 14/03/2022 - 
16/03/2022 Nº diárias: 2
coNcEicao do araGUaia ParaUaPEBaS 16/03/2022 - 17/03/2022 Nº diárias: 1
ParaUaPEBaS BElEM 17/03/2022 - 20/03/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: darlEi PiNHEiro dE frEiTaS
cPf: 00313794278
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 768233
Portaria de diarias No. 52335/2022
oBJETiVo: conduzir os técnicos da drTi para realizarem vistoria técnica 
para aprovação dos terrenos para construção de creches Padrão SEdUc 
nos Municípios de Nova ipixuna, Bannach, redenção, Pau d´arco, cumarú 
do Norte, Santana do araguaia, Santa Maria das Barreiras, conceição do 
araguaia e Parauapebas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / NoVa iPiXUNa / 07/03/2022 - 07/03/2022 Nº diárias: 0
NoVa iPiXUNa / BaNNacH / 07/03/2022 - 08/03/2022 Nº diárias: 1
BaNNacH / rEdENcao / 08/03/2022 - 09/03/2022 Nº diárias: 1
rEdENcao / PaU darco / 09/03/2022 - 10/03/2022 Nº diárias: 1
PaU darco / cUMarU do NorTE / 10/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 1
cUMarU do NorTE / SaNTaNa do araGUaia / 11/03/2022 - 
12/03/2022 Nº diárias: 1
SaNTaNa do araGUaia / SaNTa Maria daS BarrEiraS / 12/03/2022 - 
14/03/2022 Nº diárias: 2
SaNTa Maria daS BarrEiraS / coNcEicao do araGUaia / 14/03/2022 
- 16/03/2022 Nº diárias: 2
coNcEicao do araGUaia / ParaUaPEBaS / 16/03/2022 - 17/03/2022 Nº diárias: 1
ParaUaPEBaS / BElEM / 17/03/2022 - 20/03/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: claUdio JoSE frEiTaS SiQUEira
MaTrÍcUla: 5897139
cPf: 25435051215
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 768234
Portaria de diarias No. 52334/2022
oBJETiVo: Vistoria técnica para aprovação dos terrenos para construção 
de creches Padrão SEdUc nos Municípios de Nova ipixuna, Bannach, re-
denção, Pau d´arco, cumarú do Norte, Santana do araguaia, Santa Maria 
das Barreiras, conceição do araguaia e Parauapebas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM NoVa iPiXUNa 07/03/2022 - 07/03/2022 Nº diárias: 0
NoVa iPiXUNa BaNNacH 07/03/2022 - 08/03/2022 Nº diárias: 1
BaNNacH rEdENcao 08/03/2022 - 09/03/2022 Nº diárias: 1
rEdENcao PaU darco 09/03/2022 - 10/03/2022 Nº diárias: 1
PaU darco cUMarU do NorTE 10/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 1
cUMarU do NorTE SaNTaNa do araGUaia 11/03/2022 - 12/03/2022 Nº diárias: 1
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SaNTaNa do araGUaia SaNTa Maria daS BarrEiraS 12/03/2022 - 
14/03/2022 Nº diárias: 2
SaNTa Maria daS BarrEiraS coNcEicao do araGUaia 14/03/2022 - 
16/03/2022 Nº diárias: 2
coNcEicao do araGUaia ParaUaPEBaS 16/03/2022 - 17/03/2022 Nº diárias: 1
ParaUaPEBaS BElEM 17/03/2022 - 20/03/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: lUiZ flaVio da SilVa SaNTiaGo
cPf: 58760350253
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 768236
Portaria de diarias No. 52333/2022
oBJETiVo: Vistoria técnica para aprovação dos terrenos para construção 
de creches Padrão SEdUc nos Municípios de Nova ipixuna, Bannach, re-
denção, Pau d´arco, cumarú do Norte, Santana do araguaia, Santa Maria 
das Barreiras, conceição do araguaia e Parauapebas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM NoVa iPiXUNa 07/03/2022 - 07/03/2022 Nº diárias: 0
NoVa iPiXUNa BaNNacH 07/03/2022 - 08/03/2022 Nº diárias: 1
BaNNacH rEdENcao 08/03/2022 - 09/03/2022 Nº diárias: 1
rEdENcao PaU darco 09/03/2022 - 10/03/2022 Nº diárias: 1
PaU darco cUMarU do NorTE 10/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 1
cUMarU do NorTE SaNTaNa do araGUaia 11/03/2022 - 12/03/2022 Nº diárias: 1
SaNTaNa do araGUaia SaNTa Maria daS BarrEiraS 12/03/2022 - 
14/03/2022 Nº diárias: 2
SaNTa Maria daS BarrEiraS coNcEicao do araGUaia 14/03/2022 - 
16/03/2022 Nº diárias: 2
coNcEicao do araGUaia ParaUaPEBaS 16/03/2022 - 17/03/2022 Nº diárias: 1
ParaUaPEBaS BElEM 17/03/2022 - 20/03/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: JUaN PaBlo doS SaNToS crUZ
cPf: 12319675795
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 768231
Portaria de diarias No. 52308/2022
oBJETiVo: Serviços de inspeção de cHEcK liST na EE Santa rosa (Vigia).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ViGia / 04/03/2022 - 04/03/2022 Nº diárias: 0
ViGia / BElEM / 04/03/2022 - 04/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: iSraEl SoUZa carMoNa
MaTrÍcUla: 5958681
cPf: 89356101272
carGo/fUNÇÃo:
dirETor / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 768335
Portaria de diarias No. 52321/2022
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: raiMUNda SaNToS corrEa
MaTrÍcUla: 345652
cPf: 14211599291
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 768341
Portaria de diarias No. 52286/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorEES Para coNSTaTar a NEcESSSida-
dE dE BENS MÓVEiS Para aTENdEr a dEMaNda da EEEM Prof. rai-
MUNdo laUrEaNo da SilVa SoUZa No MUNicÍPio dE ParaGoMiNaS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaGoMiNaS / 09/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 2
ParaGoMiNaS / BElEM / 11/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marco aUrElio caBral BEZErra
MaTrÍcUla: 5903479
cPf: 79405614215
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 768338
Portaria de diarias No. 52307/2022
OBJETIVO: Serviços de fiscalização da obra de Reforma e Ampliação na 
EEEM Albertina Barreiras (Itupiranga) , fiscalização da obra de Construção 
da Escola Tecnológica (Xinguara) e levantamento das instaçãoes elétricas 
na EEEM Prof. acyr de Jesus Barros (conceição do araguaia) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTUPiraNGa / 07/03/2022 - 07/03/2022 Nº diárias: 0
iTUPiraNGa / XiNGUara / 07/03/2022 - 08/03/2022 Nº diárias: 1
XiNGUara / coNcEicao do araGUaia / 08/03/2022 - 10/03/2022 Nº diárias: 2
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 10/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: WaNdErSoN riBEiro dE liMa
MaTrÍcUla: 57221038
cPf: 63635321249
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 768351

Portaria de diarias No. 52295/2022
oBJETiVo: conduzir os técnicos da drTi para realizarem vistoria técnica 
para aprovação dos terrenos para construção de creches Padrão SEdUc 
nos Municípios de Tucuruí, Parauapebas, Bannach, 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: MaX WaNdEr caMPElo dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57204785
cPf: 61897353200
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 768348
Portaria de diarias No. 52322/2022
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: iVETE MiriaN doS rEiS SEPEda
MaTrÍcUla: 6400337
cPf: 39716759215
carGo/fUNÇÃo:
aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 768344
Portaria de diarias No. 52305/2022
oBJETiVo: levantamento técnico para retomada da construção da Escola 
Nova de 12 salas de aula, localizada no Município de Novo repartimento.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / NoVo rEParTiMENTo / 07/03/2022 - 08/03/2022 Nº diárias: 1
NoVo rEParTiMENTo / BElEM / 08/03/2022 - 09/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: MarcoS PaNToJa loBaTo
MaTrÍcUla: 54191552
cPf: 64332640268
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 768047
Portaria de diarias No. 52285/2022
oBJETiVo: coNSTaTar a NEcESSSidadE dE BENS MÓVEiS Para aTEN-
dEr a dEMaNda da EEEM Prof. raiMUNdo laUrEaNo da SilVa SoUZa 
No MUNicÍPio dE ParaGoMiNaS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaGoMiNaS / 09/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 2
ParaGoMiNaS / BElEM / 11/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: criSTiaNa TaVarES SilVEira
MaTrÍcUla: 5958848
cPf: 83454675200
carGo/fUNÇÃo:
SEcrETario / aSSESSoraMENTo
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 768044
Portaria de diarias No. 52330/2022
oBJETiVo: conduzir os técnicos da drTi para realizarem levantamento 
técnico para retomada da construção da Escola Nova de 12 salas de aula, 
localizada no Município de Novo repartimento.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / NoVo rEParTiMENTo / 07/03/2022 - 08/03/2022 Nº diárias: 1
NoVo rEParTiMENTo / BElEM / 08/03/2022 - 09/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: JoSE EliaS araUJo GaMa
MaTrÍcUla: 761249
cPf: 20787839272
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 768356
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Portaria de diarias No. 52331/2022
oBJETiVo: conduzir os técnicos da drTi para realizarem levantamento 
para finalização de contrato na EEEM Maria Benta Oliveira de Sousa, loca-
lizada no Município de redenção.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rEdENcao / 07/03/2022 - 07/03/2022 Nº diárias: 0
rEdENcao / BElEM / 07/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 4.5
NoME: PaUlo dE SoUSa SilVa
MaTrÍcUla: 198307
cPf: 07751445840
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 768360
Portaria de diarias No. 52336/2022
OBJETIVO: Realizar vistoria no imóvel onde funcionou o depósito da 5ª 
UrE, localizado na avenida curuá, Una nº 1888, Bairro Santa clara, Mun-
cípio de Santarém, visando resposta ao processo nº 2021/628034.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 10/03/2022 - 10/03/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 10/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: MEliSSa MarTiNEZ frEdErico
MaTrÍcUla: 55589243
cPf: 51690985291
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 768362

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de coNVocaÇÃo
a  P r e s i den t e  da  cPad,  c ons t i t u í da  nos  t e rmos  da  PorTa-
ria no 251/2019-GaB/Pad de 01/11/2019, publicada no doE Edi-
ção no 34.026 de 04/11/2019 (Proc. nº 1058551/2016), coN-
Voca  na  f o rma  do  a r t .  191 ,  §  1 ºda  l e i  5 . 810 /1994  r JU /
Pa, o servidor caNroBErT caSSiaNo fiGUEirEdo, matrícula no 557234-1.
considere o servidor NoTificado que a comissão processante con-
cluiu serem inacúmulaveis os cargos ocupados pelo disciplinado.
Esta comissão confere ao servidor o prazo de 15 (quinze) dias, para que exer-
ça a opção por um dos cargos/empregos/funções e a comprove, median-
te apresentação do pedido de exoneração dirigido à autoridade competen-
te e, se houver, a publicação do ato que concretizou o afastamento, na for-
ma prevista no art. 3º, § 2º, do decreto Estadual nº 1.950/17. caso haja ne-
cessidade, V.Sª pode solicitar, uma única vez, prorrogação desse prazo me-
diante requerimento apresentado a esta comissão. Se o direito de op-
ção não for exercido, presumir-se-á sua má-fé na acumulação de car-
gos, com a possibilidade de demissão de ambos, na forma previs-
ta no art. 191, § 1º da lei nº 5.810/94, bem como o dever de restituir aos co-
fres públicos os valores recebidos indevidamente.
________________________
Karina da Rocha Góes Araújo
Presidente da comissão
________________________
luciana Gomes caramelo
1º Membro/Secretária
_________________________
Kelton Monteiro de Menezes
2º Membro

Protocolo: 768252

.

.

oUtras MatÉrias
.

ata de reGistro de PreÇos N° 012/2022-sedUc
rdc Nº 004/2021-NLic/sedUc
sisteMa de reGistro de PreÇos
Processo nº 2021/229466
TiPo dE liciTaÇÃo: MENor PrEÇo Por GrUPo/loTE
objeto: contratação 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 edifi-
cações em completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secre-
taria de Educação do Estado do Pará, e em perfeito estado de condições 
para funcionamento.
data de assinatura: 07/03/2022
Vigência: 07/03/2022 a 07/03/2023
Empresa vencedora: ESTrUTUral coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli
cNPJ: 08.928.777/0001-22
Endereço: aV Perimetral, 1630, 1 andar, cEP: 66.095-780, Marco, Belém/Pa.
Tel.: (91) 32260599, e-mail: contratos@estrutural.net
representante legal: rafaEl fErrEira dE alENcar, titular, portador da 
carteira de identidade nº 3953158 SSP/Pa e cPf nº 765.934.522-20 

Lote/ 
reGiÃo 

PredoMi
NaNte

QUaNti-
dade

ediFica-
ÇÕes

MUNicÍ-
Pios

iteM MUNicÍPios
Nº de 
cre-
cHes

VaLor Por 
UNidade

VaLor 
GLoBaL

loTE 03 
araGUaia 4

9 cUMarÚ do 
NorTE 1 r$ 3.180.000,00 r$ 

3.180.000,00

10 MaraBá 1 r$ 3.160.000,00 r$ 
3.160.000,00

11 rEdENÇÃo 1 r$ 3.170.000,00 r$ 
3.170.000,00

12 BaNacH 1 r$ 3.160.000,00 r$ 
3.160.000,00

ToTal do loTE 03 r$ 
12.670.000,00

loTE 11
rio caPiM / 
TocaNTiNS

4

45 BUJarU 1 r$ 2.750.000,00 r$ 
2.750.000,00

46 coNcÓrdia 
do Pará 1 r$ 2.750.000,00 r$ 

2.750.000,00

47 acará 1 r$ 2.750.000,00 r$ 
2.750.000,00

48 ToMÉ aÇÚ 1 r$ 2.730.000,00 r$ 
2.730.000,00

ToTal do loTE 11 r$ 
10.980.000,00

ToTal da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS r$ 
23.650.000,00

foro: Belém/Pa
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 768254
ata de reGistro de PreÇos N° 014/2022-sedUc
rdc Nº 004/2021-NLic/sedUc
sisteMa de reGistro de PreÇos
Processo nº 2021/229466
TiPo dE liciTaÇÃo: MENor PrEÇo Por GrUPo/loTE
objeto: contratação 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 edifi-
cações em completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secre-
taria de Educação do Estado do Pará, e em perfeito estado de condições 
para funcionamento
data de assinatura: 07/03/2022
Vigência: 07/03/2022 a 07/03/2023
Empresa vencedora: NacioNal coNSTrUÇÕES & SErViÇoS TÉcNicoS EirEli
cNPJ: 02.934.270/0001-03
Endereço: TV angustura, 822, cEP: 66.120-230, Sacramenta, Belém/Pa.
Tel.: (91) 3224-4443 / 99162-6504, e-mail: laercio.salles@nacionalcons-
trucoes.com.br
representante legal: laErcio WaGNEr ViaNa SallES, titular, portador da 
carteira de identidade nº 1540031-SSP/Pa., e cPf/Mf. Nº 097.451.812-34 

Lote/ 
reGiÃo 

PredoMi
NaNte

QUaNti-
dade

ediFica-
ÇÕes

MUNicÍPios

iteM MUNicÍPios Nº de 
crecHes

VaLor Por 
UNidade

VaLor 
GLoBaL

loTE 21 
TaPaJÓS 3

96 iTaiTUBa 1 r$ 
3.110.566,86

r$ 
3.110.566,86

97 JacarEa-
caNGa 1 r$ 

3.156.535,82
r$ 

3.156.535,82

98 BElÉM 1 r$ 
3.095.243,87

r$ 
3.095.243,87

ToTal do loTE 21 r$ 
9.362.346,55

ToTal da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS r$ 9.362.346,55

foro: Belém/Pa
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 768258
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ata de reGistro de PreÇos N° 015/2022-sedUc
rdc Nº 004/2021-NLic/sedUc
sisteMa de reGistro de PreÇos
Processo nº 2021/229466
TiPo dE liciTaÇÃo: MENor PrEÇo Por GrUPo/loTE
objeto: contratação 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 edifi-
cações em completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secre-
taria de Educação do Estado do Pará, e em perfeito estado de condições 
para funcionamento
data de assinatura: 07/03/2022
Vigência: 07/03/2022 a 07/03/2023
Empresa vencedora: ENGEVEl coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli
cNPJ: 02.100.753/0001-02
Endereço: Av Romulo Maiorana, 700, Edif Torre Vitta Office Sala 1608, 
cEP: 66.093-605, Marco, Belém/Pa.
Tel.: (91) 2121-9846 – 999207-3732, e-mail: contratos@engevel.com
representante legal: Sr. lUiZ cláUdio VElaSco rodriGUES, titu-
lar, portador da carteira de identidade nº 2519609-SSP/Pa e cPf Nº 
670.508.672-68. 

Lote/ 
reGiÃo 

PredoMi
NaNte

QUaNti-
dade

ediFica-
ÇÕes

MUNicÍ-
Pios

iteM MUNicÍ-
Pios

Nº de 
crecHes

VaLor Por 
UNidade VaLor GLoBaL

loTE 28
BaiXo 

aMaZoNaS
4

122 faro 1 r$ 
3.520.000,00 r$ 3.520.000,00

123 JUrUTi 1 r$ 
3.520.000,00 r$ 3.520.000,00

124 TErra 
SaNTa 1 r$ 

3.520.000,00 r$ 3.520.000,00

125 aNaNiN-
dEUa 1 r$ 

3.000.000,00 r$ 3.000.000,00

ToTal do loTE 28 r$ 13.560.000,00

loTE 33
MaraJÓ/
rEGiÃo 

METroPo
liTaNa

4

142
cacHo-

Eira do 
arari

1 r$ 
2.920.000,00 r$ 2.920.000,00

143 SalVa-
TErra 1 r$ 

3.000.000,00 r$ 3.000.000,00

144 SoUrE 1 r$ 
3.000.000,00 r$ 3.000.000,00

145 BENEVi-
dES 1 r$ 

2.800.000,00 r$ 2.800.000,00

ToTal do loTE 33 r$ 11.720.000,00

ToTal da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS r$ 25.280.000,00

foro: Belém/Pa
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 768262
desiGNar
Portaria Nº.: 1141/2022 de 03/03/2022
de acordo com o Processo nº 222819/2022
designar ViViaN daS GraÇaS cUNHa liSBoa, Matrícula nº 5899931/1, 
Espec. em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-
Diretor (GED-2) da EEEM Centro Integrado de Formação Profissonal de 
cameta/cameta, a contar de 07/03/2022.
Portaria Nº.: 1140/2022 de 03/03/2022
de acordo com o Processo nº 161244/2022
designar JoSiaNE da SilVa oliVEira, Matrícula nº 5889346/1, Espec. 
em Educação, para responder interinamente pela função de diretor i (GEd-
3) da EEEf rui Barata/ananindeua, a contar de 07/03/2022.
Portaria Nº.: 1137/2022 de 03/03/2022
de acordo com o Processo nº 188580/2022
designar GiSElE GUaraNY SoarES, Matrícula nº 5901072/1, Espec. em 
Educação, para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-
2) da EEEfM armando correa/ananindeua, a contar de 07/03/2022.
Portaria Nº.: 1143/2022 de 03/03/2022
de acordo com o Processo nº 188025/2022
designar ValMir do NaSciMENTo SoUZa, Matrícula nº 5585643/3,Pro-
fessor, para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-2) 
da EEEM Padre Eurico/Vitoria do Xingu, a contar de 07/03/2022.
Portaria Nº.: 1142/2022 de 03/03/2022
de acordo com o Processo nº 415213/2021
designar adSoN NaSciMENTo fErrEira, Matrícula nº 57224224/1, assistente 
administrativo, para responder interinamente pela função de diretor i (GEd-3) 
da EEEfM Prof Teodato de rezende/Salinopolis, a contar de 07/03/2022.
Portaria nº.:1182/2022 de 03/03/2022
de acordo com o Processo nº 222778/2022
designar dilMa cardoSo PErEira, Matrícula nº 57208702/1, Especia-
lista em Educação, para responder interinamente pela função de diretor 
ii (GEd-3.1) da EEEM Julia Passarinho/cameta, a contar de 07/03/2022.
Portaria Nº.001144/2022 de 03/03/2022
de acordo com o Processo nº 166318/2022
designar odETE dE SoUZa cUNHa, Matrícula nº 5809541/1, Es-
pec. em Educação, para responder interinamente pela função de Vi-
ce-diretor (GEd-2) do cE. dr. almir Gabriel/oriximiná, a con-
tar de 07/03/2022.

Portaria Nº.001146/2022 de 03/03/2022
de acordo com o Processo nº 59882/2022
designar raQUEl NaTiVidadE dE oliVEira, Matrícula Nº405418/2, Es-
pec. em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-
diretor (GEd-2) da EEEfM. Prof. ruth rosita de Nazaré Gonzales/Be-
lém, a contar de 07/03/2022.
Portaria Nº.001147/2022 de 03/03/2022
de acordo com o Processo nº 166394/2022
des ignar  adENil  Maria alBUQUErQUE da SilVa,  Mat r í cu-
la nº 5593441/3, Professor, para responder interinamente pela fun-
ção de Vice-diretor (GEd-2) da EEEM. Padre José Nicolino de Souza/
Sede/oriximiná, a contar de 07/03/2022.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.001145/2022 de 03/03/2022
de acordo com o Processo nº 183583/2022
dispensar, a pedido, irENEia liTTiG SoNTaG da SilVa, Matricu-
la nº 5900254/1, Espec. em Educação, da função de diretor (GEd-
4) da EEEM. antonio Brasil/Sede/Tomé- açu, a contar de 07/03/2022.
Portaria Nº.: 1136/2022 de 03/03/2022
de acordo com o Processo Nº 7560/2022
dispensar, a pedido, criSTiNa Maria lEMoS da SilVa, Matrícula nº 
57208557/1, Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEM raymundo Martins Vianna/Belém, a contar de 07/03/2022.
Portaria Nº.: 1181/2022 de 03/03/2022
de acordo com o Processo nº 222778/2022
dispensar dilMa cardoSo PErEira, , Matrícula nº 57208702/1, Espec. 
em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEM Julia Passari-
nho/cameta, a contar de 07/03/2022.
Portaria Nº.: 1139/2022 de 03/03/2022
de acordo com o Processo nº 161244/2022
dispensar JoSiaNE da SilVa oliVEira, Matrícula nº 5889346/1, Espec. 
em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEf rui Barata/ana-
nindeua, a contar de 07/03/2022.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº. 00099/2022 de 22/02/2022
Nome:SoNia HElENa PaZ GUEdES
Matrícula:57213371/2cargo:Tecnico em G Publica
lotação:EE Visconde de Souza franco/Belém
Período:07/02/22 a 07/04/22
Triênios:05/07/17 a 06/02/22
Portaria Nº. 948/2022 de 24/02/2022
Nome:claUdia dE NaZarE fErNaNdES lEiTÃo
Matrícula:3265390/4cargo:administrador Escolar
lotação:EEEfM Prof Nagib celho Matni/Belém
Período:01/03/22 a 29/04/22
Triênios:30/05/12 a 29/05/15
Portaria Nº. 949/2022 de 24/02/2022
Nome:SUlENir caNdida da SilVa NaSciMENTo
Matrícula: 57216294/1cargo:Professor
lotação:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Período:13/02/22 a 13/04/22
Triênios:17/04/14 a 16/04/17
Portaria Nº. 950/2022 de 24/02/2022
Nome:KElliaNE PErEira da SilVa
Matrícula:5902033/1 cargo:Professor
lotação:EEEfM Prof carmem cardoso ferreira/abaetetuba
Período:26/02/22 a 26/04/22
Triênios:01/08/12 a 31/07/15
Portaria Nº. 951/2022 de 24/02/2022
Nome:roSiMErE fErNaNdES dE rEZENdE
Matrícula: 516678/1cargo:Professor
lotação:EE dr Gabriel Sales Pimenta/Maraba
Período:29/01/22 a 29/03/22 – 30/03/22 a 28/05/22
Triênios:11/04/10 a 10/04/13 – 11/04/13 a 10/04/16
Portaria Nº. 953/2022 de 24/02/2022
Nome:JoSE raiMUNdo corrEa dE oliVEira
Matrícula:5255244/1cargo:Professor
lotação:EE dom Pedro ii/Belém
Período:05/03/22 a 03/05/22
Triênios:13/02/92 a 12/02/95
Portaria Nº. 952/2022 de 24/02/2022
Nome:Maria do carMo araUJo GoMES
Matrícula:525740/1cargo:assist.administ.
lotação:divisão de Prestação de contas/Belém
Período:04/03/22 a 02/05/22
Triênios:28/03/01 a 27/03/04
Portaria Nº. 954/2022 de 24/02/2022
Nome:SUZaNa BErNadETE dE BodaS SoUSa
Matrícula: 5516714/1cargo:Professor
lotação:EE Macario dantas sede/S Geraldo do araguaia
Período:04/03/22 a 02/05/22
Triênios:13/10/04 a 12/10/07
Portaria Nº. 955/2022 de 24/02/2022
Nome:iVoNE MacHado SilViNo
Matrícula: 5902365/1cargo:Tecn. Em G Publica
lotação:depto. de Educação Especial/Belém
Período:07/03/22 a 05/05/22
Triênios:11/09/15 a 10/09/18
Portaria Nº. 956/2022 de 24/02/2022
Nome:rolaNGE NaZarE cardoSo riBEiro
Matrícula: 399183/1cargo:Professor
lotação:EE ruth Passarinho/Belém
Período:17/03/22 a 15/05/22
Triênios:13/08/87 a 12/08/90
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Portaria nº. 106/2022 de 25/02/2022
Nome:GilVaNEidE do Socorro liMa daMaScENo
Matrícula:5890687/1cargo:assist.administ.
lotação:divisão de cadastro/Belém
Período:02/04/22 a 31/05/22
Triênios:18/07/17 a 19/02/22
Portaria nº. 1106/2022 de 25/02/2022
Nome:carloS aUGUSTo dE alMEida BarBoSa
Matrícula:6320708/2cargo:Professor
lotação:depto. Educ. de ativid fisicas/Belém
Período:03/01/22 a 03/03/22
Triênios:01/08/05 a 31/07/08
Portaria nº. 1108/2022 de 25/02/2022
Nome:EdiNElMa fariaS PErEira
Matrícula:57224469/1cargo:assist.administ.
lotação:EEEM irma Stella Maria/abaetetuba
Período:01/04/22 a 30/05/22 – 31/05/22 a 29/07/22
Triênios:02/02/13 a 01/02/16 – 02/02/16 a 01/02/19
Portaria nº. 913/2022 de 24/02/2022
Nome:iaNa alBUQUErQUE SarE faial
Matrícula: 54191822/2cargo:Professor
lotação:EE instituto de Educação Estadual do Pará/Belém
Período:27/01/22 a 27/03/22
Triênios:19/07/14 a 18/07/17
LiceNÇa casaMeNto
Portaria Nº.: 1112/2022 de 25/02/2022
conceder licença casamento, a faBiola NaTaliE coElHo BraNdÃo, Ma-
tricula Nº 57188622/2 , Professor, lotada na EEEdona Helena Guilhon/
Belém, no período de 14/01/2022 a 21/01/2022.
LiceNÇa MaterNidade
Portaria nº.:1110/2022 de 25/02/2022
conceder licença Maternidade, a NiVEa Maria SilVa SoEiro, Matricula 
n57210458/1 , Espec. em Educação, lotada na EE Norma Guilhon/colares, 
no período de 03/06/2020 a 29/11/2020.
Portaria nº.:1111/2022 de 25/02/2022
conceder licença Maternidade, a GlEYcE dE NaZarE rodriGUES da Sil-
Va, Matricula n 5951497/1, assist.administ., lotada na EE Profa Maria ca-
mara Paes/Breves, no período de 04/10/2021 a 01/04/2022.
aProVaÇÃo escaLa de FÉrias
Portaria Nº.:237/2022 de 25/02/2022
Nome:NEUrSUliNa dE caSTro raBElo
Matrícula:57211067/1Período:01/04/22 à 30/04/22Exercício:2021
Unidade:EE. Barão do Tapajós/Santarém
Portaria nº.:1056/2022 de 25/02/2022
Nome: SaNdra MarGarETH PErEira da coSTa
Matrícula:752592/1 Período:01/04/22 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:EE dr anibal duarte/Belém
Portaria nº.:1057/2022 de 25/02/2022
Nome: Maria fErNaNda MarTiNS dE SoUSa
Matrícula:5188903/1 Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EE Manoel de Jesus Moraes/Belém
Portaria nº.:1058/2022 de 25/02/2022
Nome: iSaBEl Maria MorEira GUSMao
Matrícula:5901073/1 Período:18/04/22 à 01/06/22Exercício:2022
Unidade:EE augusto Meira/Belém
Portaria nº.:1059/2022 de 25/02/2022
Nome: Maria clEUSa fErrEira
Matrícula:778397/1 Período:06/04/22 à 04/06/22Exercício:2022
Unidade:EE Barao do rio Branco/Belém
Portaria nº.:1060/2022 de 25/02/2022
Nome: EliS dE caSSia BarradaS TaVarES
Matrícula:57208878/1 Período:02/05/22 à 15/06/22Exercício:2021
Unidade:EE Marluce Pacheco ferreira/Belém
Portaria nº.:1061/2022 de 25/02/2022
Nome: SYaNE fErrEira MarTiNS
Matrícula:5901244/1 Período:02/05/22 à 15/06/22Exercício:2021
Unidade:Erc alexandre Nicomedes/Belém
Portaria nº.:1062/2022 de 25/02/2022
Nome: Joao lUiZ TUloSa doS SaNToS
Matrícula:627658/1 Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EE Vereador Gonçalo duarte/Belém
Portaria nº.:1063/2022 de 25/02/2022
Nome: GiSElE do Socorro fErrEira GUiMaraES
Matrícula:57210545/1 Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEf antonio Sampaio/ananindeua
Portaria nº.:1064/2022 de 25/02/2022
Nome: clEoMarcio PErEira fErrÃo
Matrícula:57212100/1 Período:03/54/22 à 01/06/22Exercício:2022
Unidade:EE Gal Gurjão/Belém
Portaria nº.:1065/2022 de 25/02/2022
Nome: HiGor iVaN dE SoUSa PalHETa
Matrícula:5905175/1 Período:01/04/22 à 15/05/22Exercício:2021
Unidade:EE icui laranjeiras/ananindeua
Portaria nº.:1066/2022 de 25/02/2022
Nome: aNToNio GlEiSSoN SilVa da cUNHa
Matrícula:57224185/1 Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Nossa Senhora das Graças/Belém
Portaria nº.:1067/2022 de 25/02/2022
Nome: ElaNE MaNSoUr cardiNS
Matrícula:5889353/1 Período:16/06/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Magalhaes Barata/Belém

Portaria nº.:1068/2022 de 25/02/2022
Nome: aldEBaro dE aZEVEdo corrEa
Matrícula:57211474/1 Período:15/06/22 à 14/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Magalhaes Barata/Belém
Portaria nº.:1069/2022 de 25/02/2022
Nome: roSaNGEla Maria SilVa GoMES
Matrícula:57208547/1 Período:16/06/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Magalhaes Barata/Belém
Portaria nº.:1070/2022 de 25/02/2022
Nome: Maria roSENila riBEiro da coSTa
Matrícula:5801087/3 Período:16/05/22 à 29/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Bento XV/Belém
Portaria nº.:1071/2022 de 25/02/2022
Nome: VEriMar lUiZ alVES coSTa
Matrícula:232548/1 Período:16/05/22 à 29/06/22Exercício:2022
Unidade:EE domingos a Nunes/Belém
Portaria nº.:1072/2022 de 25/02/2022
Nome: Nadia BarroS dE carValHo
Matrícula:5889651/1 Período:16/05/22 à 29/06/22Exercício:2022
Unidade:EE domingos a Nunes/Belém
Portaria nº.:1073/2022 de 25/02/2022
Nome: HElBEr carMo da SilVa
Matrícula:57210139/1 Período:17/06/22 à 31/07/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Magalhaes Barata/Belém
Portaria nº.:1074/2022 de 25/02/2022
Nome: PaUlo HENriQUE aZEVEdo dE liMa
Matrícula:731153/1 Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Moradores da Terra firme/Belém
Portaria nº.:1075/2022 de 25/02/2022
Nome: iVETE SoUSa da SilVEira
Matrícula:57203101/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEf Moradores da Terra firme/Belém
Portaria nº.:1076/2022 de 25/02/2022
Nome: ENildo caNTUario caValcaNTE
Matrícula:6303234/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Moradores da Terra firme/Belém
Portaria nº.:1077/2022 de 25/02/2022
Nome: Maria NaTaliNa PaNToJa coSTa
Matrícula:57198913/3 Período:01/06/22 à 15/07/22Exercício:2021
Unidade:EE augusto Meira/Belém
Portaria nº.:1078/2022 de 25/02/2022
Nome: roBErTo SoUZa da coNcEiÇÃo
Matrícula:290831/1 Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE Elaine ismaelino de freitas/ananindeua
Portaria nº.:1079/2022 de 25/02/2022
Nome: EdilENE riBEiro MoNTEiro
Matrícula:57559481 Período:15/06/22 à 29/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf antonio Sampaio/ananindeua
Portaria nº.:1080/2022 de 25/02/2022
Nome: ElENiZE SaNTiaGo MENdES cHaVES
Matrícula:54189504/2 Período:01/06/22 à 15/07/22 Exercício:2020
Unidade:EEEfM. armando fajardo/ananindeua
Portaria nº.:1081/2022 de 25/02/2022
Nome: MilENa dE JESUS carValHo doS SaNToS
Matrícula:57208879/1 Período:13/06/22 à 27/07/22 Exercício:2021
Unidade:EE Mario Barbosa/Belém
Portaria nº.:1082/2022 de 25/02/2022
Nome: JocEMir dE aMoriM carValHo
Matrícula:6329225/1 Período:01/06/22 à 30/06/22 Exercício:2022
Unidade:EEEf Bento XV/Belém
Portaria nº.:1083/2022 de 25/02/2022
Nome: iaNa alBUQUErQUE SarE faial
Matrícula:54191822/2 Período:01/06/22 à 15/06/22 Exercício:2021
Unidade:EE instituto de Educação Estadual do Pará/Belém
Portaria nº.:1185/2022 de 03/03/2022
Nome: KariNa BarBoSa Bordalo
Matrícula:57209346/1 Período:05/05/22 à 18/06/22 Exercício:2020
Unidade:EE dom Pedro ii/Belém
Portaria nº.:1184/2022 de 03/03/2022
Nome: KariNa BarBoSa Bordalo
Matrícula:57209346/1 Período:21/03/22 à 04/05/22 Exercício:2019
Unidade:EE dom Pedro ii/Belém
Portaria nº.:1148/2022 de 03/03/2022
Nome: ErMENEGilda EUZEBiNHa dE oliVEira BarroS
Matrícula:196568/2 Período:01/06/22 à 15/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Nossa Senhora da conceição aparecida/Belém
Portaria nº.:968/2022 de 24/02/2022
Nome: EUridicE oliVEira GoMES
Matrícula:6004725/1 Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Santa Tereza d’avila/Marituba
Portaria nº.:973/2022 de 24/02/2022
Nome: JoSE aNToNio MoNTEiro GoNÇalVES
Matrícula:771708/1 Período:17/06/22 à 16/07/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Santa Tereza d’avila/Marituba
Portaria nº.:970/2022 de 24/02/2022
Nome: aNToNio cESar PErEira MaGalHaES
Matrícula:6027245/3 Período:01/06/22 à 15/07/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Santa Tereza d’avila/Marituba
Portaria nº.:971/2022 de 24/02/2022
Nome: Maria da Gloria da SilVa MoUra
Matrícula:455504/1 Período:17/06/22 à 16/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Santa Tereza d’avila/Marituba
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Portaria nº.:974/2022 de 24/02/2022
Nome: lUcilENE BorGES da SilVa PrESTES
Matrícula:5948295/1 Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Prof Guimaraes ferreira/Benevides
Portaria nº.:967/2022 de 24/02/2022
Nome: JoElMa liMa da SilVa oliVEira
Matrícula:57224200/1 Período:30/06/22 à 29/07/22Exercício:2022
Unidade:depto de administração de Pessoal/Belém
Portaria nº.:909/2022 de 23/02/2022
Nome: iraNilda carValHEiro BaHia
Matrícula:57212678/1 Período:01/03/22 à 30/03/22Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:907/2022 de 23/02/2022
Nome: liSaNdro da SilVa VaScoNcEloS
Matrícula:305421/1 Período:15/04/22 à 14/05/22Exercício:2022
Unidade:assessoria de rede fisica/Belém
Portaria nº.:966/2022 de 24/02/2022
Nome: alMiro da SilVa BorGES
Matrícula:57212486/1 Período:30/06/22 à 29/07/22Exercício:2022
Unidade:divisão de lotação/Belém
Portaria nº.:965/2022 de 24/02/2022
Nome: floriSNEidE PENa dE dE SoUZa
Matrícula:57212121/1 Período:15/06/22 à 14/07/22Exercício:2022
Unidade:depto de administração de Pessoal/Belém
Portaria nº.:964/2022 de 24/02/2022
Nome: Maria dE faTiMa BriTo lEao
Matrícula:6316344/2 Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:depto. de administração de Pessoal/Belém
Portaria nº.:975/2022 de 24/02/2022
Nome: fEliX HoNoraTo PaNToJa doS PaSSoS
Matrícula:752029/1 Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:depto. de administração de Pessoal/Belém
Portaria nº.:969/2022 de 24/02/2022
Nome: TErEZiNHa liSiEUX rodriGUES aMoriM
Matrícula:305162/1 Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:depto. de Educacional de ativ fisicas/Belém
Portaria nº.:972/2022 de 24/02/2022
Nome: PaUlo aNdrE MENdES dE fariaS
Matrícula:57230632/2 Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2020
Unidade:divisão de Prestação de contas/Belém
Portaria nº.:1113/2022 de 25/02/2022
Nome: faGNEr HENriQUE Maia fEiToSa
Matrícula:57190715/1 Período:21/03/22 à 19/04/22Exercício:2019
Unidade:assessoria Juridica/Belém
Portaria nº.:038/2022 de 03/03/2022
Nome: EdUardo MoNTEiro cUNHa
Matrícula:57211323/1 Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEf dr Jose Malcher/colares
Portaria nº.:039/2022 de 03/03/2022
Nome: iVaNilZE MalcHEr dE oliVEira
Matrícula:57210474/1 Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEf dr Jose Malcher/colares
Portaria nº.:099/2022 de 04/03/2022
Nome: lEdiaNE PalHETa alVES
Matrícula:57216818/1 Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Santa rosa/Vigia de Nazare
Portaria nº.:100/2022 de 04/03/2022
Nome: SEBaSTiao dE liMa corrEa
Matrícula:386995/1 Período:07/06/22 à 06/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Santa rosa/Vigia de Nazare
Portaria nº.:030/2022 de 26/01/2022
Nome: daYSE SUSENY Maia fErrEira
Matrícula:57226775/1 Período:01/04/22 à 15/04/22Exercício:2021
Unidade:EE KM 2/capanema
Portaria Nº.:000906/2022 de 23/02/2022
Nome:aNa caroliNa lEiTE NEVES
Matrícula:5906081/1Período:24/02/22 à 10/03/22Exercício:2021
Unidade:divisão de legisl. e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.:000959/2022 de 24/02/2022
Nome:lariSSa foNTiNElE dE alENcar
Matrícula:57195623/1Período:15/05/22 à 28/06/22Exercício:2021
Unidade:divisão de legisl. e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.:000957/2022 de 24/02/2022
Nome:lariSSa foNTiNElE dE alENcar
Matrícula:57195623/1Período:01/03/22 à 30/03/22Exercício:2019
Unidade:divisão de legisl. e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.:000958/2022 de 24/02/2022
Nome:lariSSa foNTiNElE dE alENcar
Matrícula:57195623/1Período:31/03/22 à 14/05/22Exercício:2020
Unidade:divisão de legisl. e Enquadramento/Belém
Portaria nº.:1084/2021 de 25/02/2022
Nome:aNToNia SarMENTo PErEira
Matrícula:297160/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. domingos acatauass Nunes/Belém
Portaria nº.:1085/2021 de 25/02/2022
Nome:JoElMa alEXaNdra BoSToS GoMES
Matrícula:54197452/2Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE. rui Barbosa/Belém
Portaria nº.:1086/2021 de 25/02/2022
Nome:EdMilSoN SaNToS caValcaNTE
Matrícula:57212598/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. rui Barbosa/Belém

Portaria nº.:1087/2021 de 25/02/2022
Nome:BrUNo MacHado caMPoS
Matrícula:5897636/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. rui Barbosa/Belém
Portaria nº.:1088/2021 de 25/02/2022
Nome: EdErSoN da rocHa NaSciMENTo
Matrícula:57213197/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. rui Barbosa/Belém
Portaria nº.:1089/2021 de 25/02/2022
Nome:faBricio fariaS MacHado
Matrícula:57190303/2Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. rui Barbosa/Belém
Portaria nº.:1090/2021 de 25/02/2022
Nome:SUZaNa doS rEiS MESQUiTa
Matrícula:57209434/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE. rui Barbosa/Belém
Portaria nº.:1091/2021 de 25/02/2022
Nome:Maria do Socorro TEiXEira GoMES
Matrícula:57210322/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. rui Barbosa/Belém
Portaria nº.:1092/2021 de 25/02/2022
Nome:Maria aUXiliadora MaciEl alEiXo
Matrícula:758728/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. rui Barbosa/Belém
Portaria nº.:1093/2021 de 25/02/2022
Nome:lUci fraNcE fErNaNdES da coSTa
Matrícula:57211129/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. rui Barbosa/Belém
Portaria nº.:1094/2021 de 25/02/2022
Nome:lUciaNa coSTa doS SaNToS
Matrícula:5901689/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE. rui Barbosa/Belém
Portaria nº.:1095/2021 de 25/02/2022
Nome:JoSiaNE MorEira MoraES
Matrícula:57190319/4Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE. rui Barbosa/Belém
Portaria nº.:1096/2021 de 25/02/2022
Nome:lUiZ carloS TEiXEira do roSário
Matrícula:484580/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:UT.Prof.asterio de campos/Belém
Portaria nº.:1097/2021 de 25/02/2022
Nome:fraNciSco rUBENS SaNToS QUEiroZ
Matrícula:568112/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:UT.Prof.asterio de campos/Belém
Portaria nº.:1098/2021 de 25/02/2022
Nome: BESTriZ alMEida MoNTEiro
Matrícula:642843/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. domingos acatauass Nunes/Belém
Portaria nº.:1099/2021 de 25/02/2022
Nome:clariSSE SaNToS dE liMa
Matrícula:240451/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. domingos acatauass Nunes/Belém
Portaria nº.:1100/2021 de 25/02/2022
Nome:iracEMa da lUZ rodriGUES
Matrícula:240460/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE. domingos acatauass Nunes/Belém
Portaria nº.:1101/2021 de 25/02/2022
Nome:raQUEl MESQaUiTa ViEira
Matrícula:6013805/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. domingos acatauass Nunes/Belém
Portaria nº.:1102/2021 de 25/02/2022
Nome:roSaliNa MaGNo da coMcEiÇÃo
Matrícula:57210909/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. domingos acatauass Nunes/Belém
Portaria nº.:1103/2021 de 25/02/2022
Nome:lUiZa HElENa da SilVa PErEira
Matrícula:238929/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. domingos acatauass Nunes/Belém.
Portaria nº.:1104/2021 de 25/02/2022
Nome:HElaiNE criSTiNa da SilVa carValHo
Matrícula:54194007/2Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. domingos acatauass Nunes/Belém
Portaria nº.:1115/2021 de 02/03/2022
Nome:JoSÉ fErNaNdo dE oliVEira BaTiSTa
Matrícula:467332/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EE.augusto olimpio/Belém
Portaria nº.:1116/2021 de 02/03/2022
Nome:JUNior diNo da SilVa
Matrícula:5941499/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:UT. Prof. asterio de campos/Belém
Portaria nº.:1117/2021 de 02/03/2022
Nome:alcioNE diNiZ NEVES MoUra
Matrícula:54189519/2Período:17/05/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Barão de igarape Miri/Belém
Portaria nº.:1118/2021 de 02/03/2022
Nome:aNa rEGiNa SiQUEira dE SoUSa
Matrícula:57213561/1Período:13/06/22 à 12/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.ariri/ananindeua
Portaria nº.:1119/2021 de 02/03/2022
Nome:SHEila da SilVa fErrEira
Matrícula:57224154/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE.icui laranjeira/ananindeua
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Portaria nº.:1120/2021 de 02/03/2022
Nome:MiriaM raMoS da coSTa
Matrícula:5559987/1Período:17/06/22 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Espirito Santo/ananindeua
Portaria nº.:1121/2021 de 02/03/2022
Nome:MoNica EliaNa dE oliVEira fErrEira
Matrícula:5469732/4Período:16/05/22 à 29/06/22Exercício:2021
Unidade:EE. XV de Novembro/icoaraci
Portaria nº.:1122/2021 de 02/03/2022
Nome:allaN alMEida SoUZa
Matrícula:57213651/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. XV de outubro/ananindeua
Portaria nº.:1123/2021 de 02/03/2022
Nome: EliaNE dE caSTro TorrES
Matrícula:57211093/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2021
Unidade:EEEf. XV de outubro/ananindeua
Portaria nº.:1124/2021 de 02/03/2022
Nome:HEloiSa rEGiNa SaNToS GaSPar
Matrícula:57208544/1Período:01/06/22 à 15/07/22Exercício:2021
Unidade:EEEf. XV de outubro/ananindeua
Portaria nº.:1125/2021 de 02/03/2022
Nome:KaTia cilENE dE oliVEira rodriGUES
Matrícula:5941492/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. XV de outubro/ananindeua
Portaria nº.:1126/2021 de 02/03/2022
Nome:roSEaNE do Socorro BriTo QUEiroZ
Matrícula:6320465/3Período:17/05/22 à 30/06/22Exercício:2021
Unidade:EE.ariri/ananindeua
Portaria nº.:1127/2021 de 02/03/2022
Nome:aNGEliNa cordoVil diaS PaES
Matrícula:5899801/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE.icui laranjeiraS/ananindeua
Portaria nº.:1128/2021 de 02/03/2022
Nome:roSiValdo ViaNa dE aBrEU
Matrícula:57228195/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.icui laranjeiraS/ananindeua
Portaria nº.:1129/2021 de 02/03/2022
Nome:JoYcilENE TocaNTiNS MoraES coSTa
Matrícula:5900765/1Período:01/04/22 à 30/04/22Exercício:2021
Unidade:EEEf.Espirito Santo/ananindeua
Portaria nº.:1130/2021 de 02/03/2022
Nome:flaVio frEiTaS coSTa
Matrícula:295906/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE. Gregorio de almeida Brito/ananindeua
Portaria nº.:1131/2021 de 02/03/2022
Nome:lUZia doS SaNToS MorEira
Matrícula:5942066/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE. Gregorio de almeida Brito/ananindeua

Protocolo: 768229
ata de reGistro de PreÇos N° 013/2022-sedUc
rdc Nº 004/2021-NLic/sedUc
sisteMa de reGistro de PreÇos
Processo nº 2021/229466
TiPo dE liciTaÇÃo: MENor PrEÇo Por GrUPo/loTE
objeto: contratação 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 edifi-
cações em completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secre-
taria de Educação do Estado do Pará, e em perfeito estado de condições 
para funcionamento
data de assinatura: 07/03/2022
Vigência: 07/03/2022 a 07/03/2023
Empresa vencedora: SaNEcoN SaNEaMENTo E coNSTrUÇÃo ciVil EirEli
cNPJ: 07.561.334/0001-83
Endereço: conj. cidade Nova Vi, 362, Trav. WE 70, cEP: 67.140-120, co-
queiro, ananindeua/Pa.
Tel.: (91) 98269-0706 / (91)3347-8300, e-mail: sanecon.pa@gmail.com
representante legal: NEil oSNEY doS SaNToS rocHa, titular, portador da 
carteira de identidade nº 1410911-SSP/Pa, e cPf/Mf. Nº 252.454.142-87. 

Lote/ 
reGiÃo 

PredoMi
NaNte

QUaNti-
dade

ediFica-
ÇÕes

MUNicÍPios

iteNs MUNicÍ-
Pios

Nº de 
crecHes

VaLor Por 
UNidade

VaLor 
GLoBaL

loTE 07
laGo 

TUcUrUÍ
4

28 GoiaNÉSia 
do Pará 1 r$ 

2.749.000,00
r$ 

2.749.000,00

29 TUcUrUÍ 1 r$ 
2.749.000,00

r$ 
2.749.000,00

30
NoVo 

rEParTi-
MENTo

1 r$ 
2.749.000,00

r$ 
2.749.000,00

31 BrEU 
BraNco 1 r$ 

2.699.900,00
r$ 

2.699.900,00

ToTal do loTE 07 r$ 
10.946.900,00

loTE 09
rio caPiM 4

37 doM 
EliSEU 1 r$ 

2.499.900,00
r$ 

2.499.900,00

38 ParaGoMi-
NaS 1 r$ 

2.499.990,00
r$ 

2.499.990,00

39 UliaNÓ-
PoliS 1 r$ 

2.499.900,00
r$ 

2.499.900,00

40 roNdoN 
do Pará 1 r$ 

2.499.900,00
r$ 

2.499.900,00

ToTal do loTE 09 r$ 
9.999.690,00

loTE 23 
TaPaJÓS/ 

BaiXo aMa-
ZoNaS

4

103 BElTErra 1 r$ 
3.199.990,00

r$ 
3.199.990,00

104 MoJUÍ doS 
caMPoS 1 r$ 

3.206.356,00 
r$ 

3.206.356,00 

105 aVEiro 1 r$ 
3.199.990,00

r$ 
3.199.990,00

106 SaNTarÉM 1 r$ 
3.199.990,00

r$ 
3.199.990,00

ToTal do loTE 23 r$ 
12.806.326,00

ToTal da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS r$ 33.752.916,00

foro: Belém/Pa
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 768340

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo 
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 005/2022-NLic/sedUc
objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para Prestação de Serviços 
de Transporte Escolar, com condutor e monitor dos veículos, para a con-
dução/locomoção de alunos Matriculados na rede Estadual de Ensino, 
residentes na Zona rural dos Municípios de Bagre, Belém, inhangapi, 
Marituba, Santo antônio do Tauá e Vigia de Nazaré, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Processo nº 2021/398406-PaE
UaSG 925315
observação: os interessados poderão obter o edital a partir do dia 
08/03/2022, através dos sites www.comprasgovernamentais.gov.br, 
www.seduc.pa.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br. Maiores informa-
ções no Núcleo de licitação - Nlic através do fone: 0xx-91-3201-5096 
ou pelo e-mail: seduc.nlic@gmail.com
responsável pelo certame:
Nome: Bruno rafael de Sousa lima
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
data: 18/03/2022
Hora: 10h00min 
Programa de Trabalho: 16101.12 785.1509
Projeto atividade: 6413 Produto: 2227
Natureza de despesa: 33.90.33
fonte e origem do recurso: 0106001693/002869-federal
Programa de Trabalho: 16101.12 785.1509
Projeto atividade: 6413 Produto: 2227
Natureza de despesa: 3390.33
fonte e origem do recurso: 0306001693/002869-federal
Programa de Trabalho: 16101.12 785.1509
Projeto atividade: 6413 Produto: 2227
Natureza de despesa: 3390.33
fonte e origem do recurso: 0102006355-Estadual
Belém, 08 de Março de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação
aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico  Nº 005/2022-NLic/sedUc 
Processo nº 2021/398406-Pae/sedUc
a Secretaria de Estado de Educação/SEdUc, através do Núcleo de li-
citação -Nlic comunica aos interessados no PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
005/2022-Nlic/SEdUc, cujo objeto   é a escolha da proposta mais van-
tajosa para a Prestação de Serviços de Transporte Escolar, com con-
dutor e monitor dos veículos, para a condução/locomoção de alunos 
Matriculados na rede Estadual de Ensino, residentes na Zona rural 
dos Municípios de Bagre, Belém, inhangapi, Marituba, Santo antônio 
do Tauá e Vigia de Nazaré. Sob a responsabilidade da Secretaria de 
Estado de Educação - SEDUC-PA, conforme especificações e condições 
estabelecidas no edital e seus anexos, com abertura prevista para o dia 
09/03/2022 conforme publicação feita no Diário Oficial do Estado nº 
34.871 de 21/02/2022 e Diário Oficial da União, seção 03, edição n° 
36, página n° 170, de 21/02/2022, que o mesmo fica SUSPENSO até 
ulterior deliberação conforme divulgação feita pelo pregoeiro no Sistema 
coMPraS NET, em 08/03/2022.
Belém (Pa), 07 de Março de 2022.
Bruno rafael de Sousa lima
Pregoeiro

Protocolo: 768431
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

NoMeaÇÃo de carGo eM coMissÃo.
Protocolo: 2022/202810
Portaria N° 535/22, de 23 de fevereiro de 2022.
NoMEar, o(a) servidor(a) NadiaNE carla dE oliVEira SilVa, para exer-
cer o cargo em comissão de coordENador dE BiBlioTEca dE caMPUS(-
CAMPUS V), Código GEP-DAS011.2, a contar de 18.02.2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 768212
rescisÃo coNtratUaL coLetiVo.
Protocolo: 2022/139023
Portaria N° 536/22, de 24 de Fevereiro de 2022.
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e os (as)servidores(as)abaixo relacionados:
NoME do SErVidor  carGo dESliGaMENTo
arNaldo alGaraNHar GoNÇalVES  TEcNico a –  MÉdico VETEriNa-
rio 10/02/2022
carla criSTiNa dE alfaia cardoSo TÉcNica dE ENfErMaGEM  19/02/2022
lUaNa carValHo fErrEira aGENTE adMiNiSTraTiVo 10/03/2022
PaTricia rodriGUES da SilVa  aGENTE adMiNiSTraTiVo 10/03/2022
roSioMar SaNToS PESSoa TEcNico a – ciENciaS coNTaBEiS  31/10/2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 768215
rescisÃo coNtratUaL.
Protocolo: 2022/211087
Portaria N° 624/22, de 04 de março de 2022
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) Maria lÚcia XaViEr da PaZ, id. fun-
cional nº 80015524/1, cargo de TÉcNico a, lotado(a) no(a) coordENa-
doria adMiNiSTraTiVa do caMPUS i, a contar de 11.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 768096
iNterrUPÇÃo de FÉrias reGULaMeNtares.
Protocolo: 2022/250438
Portaria N° 607/22, de 04 de março de 2022.
iNTErroMPEr, o período de 10/03/2022 a 20/03/2022 o gozo de férias 
regulamentares concedida ao servidor arNaldo TaVarES MarTiNS, id. 
funcional nº 5040973/1, cargo de aUXiliar dE SErViÇo c, referente ao 
período aquisitivo de 2021/2022, em virtude da necessidade de serviço.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 768092
coNcessÃo de aUXÍLio tese/ dissertaÇÃo.
Protocolo: 2022/76683
Portaria N° 625/22, de 04 de MarÇo de 2022.
coNcEdEr auxílio Tese/dissertação ao(a) servidor(a) JoSÉ ricardo da 
SilVa alENcar, id. funcional nº 54195095/3, cargo de ProfESSor aSSiS-
TENTE, lotado no dEParTaMENTo dE MaTEMáTica, ESTaTÍSTica E iNfor-
MáTica, referente à defesa de Tese de doutorado em Educação para ciência, 
pela UNiVErSidadE ESTadUal PaUliSTa “JÚlio dE MESQUiTa filHo” – 
UNESP, correspondente a 80% sobre o vencimento base do docente.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 768094
.

adMissÃo de serVidor
.

adMissÃo de serVidor
Tipo: Temporário
ato: contrato nº 14/2021
Vigência: 01.02.2022 a 31.01.2023
Nome da servidora: aliNE da PaiXao PrEZoTTo SaNToS
função: ProfESSora SUBSTiTUTa
lotação: caMPUS dE SaNTarÉM / dGac
Protocolo de autorizo: 2021/644307
ordenador: clay anderson Nunes chagas
Tipo: Temporário
ato: contrato nº 16/2021
Vigência: 01.03.2022 a 01.03.2023
Nome do servidor: ailSoN rENaN SaNToS PicaNco
função: ProfESSor SUBSTiTUTo
lotação: caMPUS dE rEdENÇÃo / dENG
Protocolo de autorizo: 2021/644307
ordenador: clay anderson Nunes chagas
Tipo: Temporário
ato: contrato nº 15/2021
Vigência: 01.02.2022 a 31.01.2023
Nome da servidora: caroliNE NUNES carr
função: ProfESSora SUBSTiTUTa
lotação: caMPUS dE rEdENÇÃo / dENG
Protocolo de autorizo: 2021/644307
ordenador: clay anderson Nunes chagas
Tipo: Temporário
ato: contrato nº 19/2021

Vigência: 01.03.2022 a 01.03.2023
Nome do servidor: EliaS coSTa dE SoUZa
função: ProfESSor SUBSTiTUTo
lotação: caMPUS dE ParaGoMiNaS / dETM
Protocolo de autorizo: 2021/644307
ordenador: clay anderson Nunes chagas
Tipo: Temporário
ato: contrato nº 17/2021
Vigência: 01.03.2022 a 01.03.2023
Nome da servidora: JUlYaNa carValHo KlUcK SilVa
função: ProfESSora SUBSTiTUTa
lotação: caMPUS dE rEdENÇÃo / dENG
Protocolo de autorizo: 2021/644307
ordenador: clay anderson Nunes chagas
Tipo: Temporário
ato: contrato nº 18/2021
Vigência: 01.02.2022 a 31.01.2023
Nome do servidor: MarcElo WilliaMS oliVEira dE SoUZa
função: ProfESSor SUBSTiTUTo
lotação: caMPUS iV / dENH
Protocolo de autorizo: 2021/644307
ordenador: clay anderson Nunes chagas
Tipo: Temporário
ato: contrato nº 22/2021
Vigência: 01.03.2022 a 01.03.2023
Nome do servidor: raPHaEl loBaTo Prado NEVES
função: ProfESSor SUBSTiTUTo
lotação: caMPUS dE ParaGoMiNaS / dETM
Protocolo de autorizo: 2021/644307
ordenador: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 767949
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2022/176710
Nº da iNeXiGiBiLidade:  02/2022
daTa da aSSiNaTUra: 04/03/2022
ParTES/ coNTraTada: oMNiS lUX aSTroNoMia & ProJEToS cUlTUraiS EirEli
cNPJ: 05.448.285/0001-41
oBJETo: aquisição de 02(duas) lâmpadas Hl-6V 1.67a para planeta, sol e 
lua – Código Zeiss 226.422 para o equipamento Carl Zeiss modelo ZKP3, 
necessárias para o adequado funcionamento do equipamento, visando a 
continuidade das sessões de projeção na cúpula no Planetário.
ENdErEÇo: rua Berta, 108, Vila Mariana. cEP: 04.120-040. São Paulo/SP.
Valor: r$1.940,00 (mil, novecentos e quarenta reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 74201.12.571.1506.8471
foNTE dE rEcUrSo: 339039
ElEMENTo da dESPESa: 0261 e 0661
fUNdaMENTo lEGal: art. 25, i da lei nº 8.666/93.
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadEdE ProcESSo liciTaTÓrio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atribui-
ções legais, resolve RATIFICAR a INEXIGIBILIDADE de processo licitatório 
para contratação da oMNiS lUX aSTroNoMia & ProJEToS cUlTUraiS 
EirEli para aquisição de 02(duas) lâmpadas Hl-6V 1.67a para planeta, sol 
e lua – Código Zeiss 226.422 para o equipamento Carl Zeiss modelo ZKP3, 
necessárias para o adequado funcionamento do equipamento, visando a 
continuidade das sessões de projeção na cúpula no Planetário, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência, a ser realizado no muni-
cípio de Belém/Pa e com fundamento legal no art. 25, i da lei nº 8.666/93.
Belém, 04 de março de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 767815
.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 017/2016
ProcESSo oriGiNário: 2016/85941-UEPa
Nº do aPoSTilaMENTo: 09/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 04/03/2022
oBJETo do aPoSTilaMENTo: alteração do dispositivo da doTaÇao
orÇaMENTária prevista no contrato n. 017/2016. – UEPa, que veio substituir
a funcional Programática 74201.12.364.1506.8868, passando a constar a
nova fUNcioNal ProGraMáTica, conforme abaixo:
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
Natureza de despesa: 339039
fonte: 0102
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
Natureza de despesa: 339039
fonte: 0261 e 0661
aPoSTilaMENToS aNTEriorES: xx/xxxx
ParTES: UNiVErSidadE do ESTado do Pará e Pro-rad coNSUlTorES EM
radioProTEcao S/S lTda
fUNdaMENTo lEGal: §8º do art. 65, da lei federal nº 8.666/93
Belém (Pa), 04 de 03 de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador rESPoNSáVEl

Protocolo: 767885
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sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 641/2022, de 07 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: rodriGo rafaEl SoUZa dE oliVEira
Matrícula funcional: 5926369/ 1
Valor: r$ 2.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 2.500,00
Portaria N° 642/2022, de 07 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 caMPUS dE iNTErioriZ
Nome: rodriGo rafaEl SoUZa dE oliVEira
Matrícula funcional: 5926369/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 643/2022, de 07 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 a
Nome: lEoNardo rodriGUES PErEira
Matrícula funcional: 5957117/ 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
Portaria N° 654/2022, de 07 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 adMiNiSTraTiVo dE caMPU
Nome: carloS NaZarENo da SilVa BarBoSa
Matrícula funcional: 3224996/ 1
Valor: r$ 2.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 2.500,00
Portaria N° 655/2022, de 07 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: carloS NaZarENo da SilVa BarBoSa
Matrícula funcional: 3224996/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-Reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 768069
.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 644/2022, de 07 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: paticipar da colação de grau.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: MaraBá-Pa
NoME do SErVidor: ilMa PaSTaNa fErrEira
id. fUNcioNal: 537861/3
carGo: ProfESSor adJUNTo
daTa iNicio: 24.03.2022
daTa TÉrMiNo: 25.03.2022
QUaNTidadE: 1,5 (uma e meia)
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 767947

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL N° 20/2022 – UePa
cHaMada PÚBLica Para Processo seLetiVo Para PÓs-doUto-
rado VoLUNtÁrio, do ProGraMa de PÓs- GradUaÇÃo eM eN-
siNo eM saÚde Na aMaZÔNia
A Direção do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Uni-
versidade do Estado do Pará – UEPa torna público que, no perío-
do de 15/03 a 31/03/2022, o Programa de Pós-Graduação Ensino em 

Saúde na amazônia (PPG-ESa), receberá as inscrições referentes ao pro-
cesso seletivo para estágio de Pós-doutoramento Voluntário atra-
vés do e-mail ppgesa@uepa.br.
Maiores informações: fone: (91) 3131-1729 - E-mail: mestradoesauepa@gmail.com
o edital está disponível no site: www.uepa.br.
Belém, 08 de março de 2022.
Prof. dr. EMaNUEl dE JESUS SoarES dE SoUSa
diretor do ccBS/UEPa

Protocolo: 767865
..

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

.

.

adMissÃo de serVidor
.

adMissÃo de serVidor teMPorario
NÚMero do coNtrato 173/2022
ParTES: SEaSTEr E Maria clara PESSoa do NaSciMENTo XaViEr
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ViGÊNcia: 04/01/2022 a 03/01/2023
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
adMiSSÃo dE SErVidor TEMPorario
NÚMEro do coNTraTo 174/2022
ParTES: SEaSTEr E KarolaYNE do Socorro MoTa da coSTa
carGo: aUXiliar TÉcNico (TÉcNico EM EdificaÇÕES)
ViGÊNcia: 05/01/2022 a 04/01/2023
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM

Protocolo: 767879

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

11º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 14/2017/
seaster
Processo Nº 2021/1089501
objeto: acréscimo quantitativo 25% de 2 (dois) postos de serviço que dei-
xarão de ser de 12h00 e passarão a contar com serviço de vigilância por 
24h00 ininterruptas.
data da assinatura: 03/03/2022
funcional Programática: 43101.08.122.1297.8 338/ 43104.08.244.1505.8 
865/ 87101.08.244.1505.8 860
Elemento de despesa: 3390.37
ação detalhada: 189.517 / 253.937 /253.938 / 243.078/243.153
fonte: 0101006361 / 0166006361 0166006361/ 0107006361 0107006361
Valor Mensal: r$ 193.984,31
Valor Global: r$ 2.327.811,72
contratado: Pará Brasil Segurança Especializada ltda
cNPJ: 11.493.735/0001-10
Endereço: conj. Mendara,ii, rua B, nº 154, Bairro: Marambaia, Belém/Pa
cEP: 66.615-630
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 768319
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 178/2022 – 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 n° 2022/242245
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor r$ 6.000,00 (seis mil reais),em 
favor do (a) servidor (a), cristian Suelem da Silva Soares dos Santos, Ge-
rente, Matrícula: 5893201/3, lotada na coordenadoria de Proteção Especial 
de alta complexidade cPSE-ac/daS, para atender despesas referente a ma-
nutenção de veículo das Unidades lar da Providência e Nosso lar Socorro 
Gabriel em razão de estar sem cobertura contratual até a presente data.
43104- 08.241.1505.8865 0166 267.418
dESPESa: : 339039 r$ 6.000,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da ordem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
04 MarÇo de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria N° 173/2022 – 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 n° 2022/250554
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rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 600,00(SEiSSENToS rE-
aiS), em favor do (a) servidor (a), rosana de Moraes Belo, coordenadora, 
cPf nº 583.702.342- 91, Matrícula nº 5946689/1; para atender despesas 
com palestras em homenagem ao dia internacional da Mulher que aconte-
cerá no auditório da Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e 
renda - SEaSTEr no dia 08/03/2022.
43101- 08.244.1505.8397 0101 247.170 339030
dESPESa: 339030 r$ 600,00 fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para apli-
cação das despesas e 15 (quinze) dias para prestação de contas, contados 
a partir da expedição da ordem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
04 MarÇo de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 767965
.

diÁria
.

Portaria Nº 163/2022 – 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/ 227894
rESolVE:
autorizar o pagamento de ½ ( meia ) diária Para cada SErVidor ciTado
aBaiXo: SUEli do Socorro faro dE oliVEira,595486/1,GErENTE ES-
MEriNdo NEri BaTiSTa filHo,599620/1,SEcrETário adJNUTo dE Tra-
BalHo,EMPrEGo E rENda,TadEU dE JESUS carValHo loBaTo Matricu-
la nº 2025183,GErENTE que se deslocará ao município de aBaETETUBa/
Pa, no Período de 25/02/2022 com objetivo de intermediação de Mão de 
obra, Manoel Joaquim Maúes ferreira, colaborador Eventual ( Motorista )
conduzir o Veículo com os Servidores.retroativo do dia 24/02/2022.
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, 
03 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 174/2022 – 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 2022/251377
rESolVE:
autorizar o pagamento de 6 ½ ( SEiS meia) diárias Para cada SErVidor
ciTado aBaiXo:
HElENa claUdia da coSTa GoMES, MaT.3222721, QUE ViaJara Para MoJUi 
doS caMPoS , Via SaNTarEM, No PEriodo dE 20/03/2022 a 26/03/2022 , Para 
caPaciTar SUPErViSorES E ViSiTadorES do ProGraMa criaNÇa fEliZ.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8399 0339006699 234.094 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 177/2022 – 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 2022/251690
rESolVE:
autorizar o pagamento de 6 ½ ( SEiS meia) diárias Para cada SErVidor
ciTado aBaiXo:
Haroldo JoSE caMPoS BraNdÃo, MaT. 3212777 , QUE ViaJará Para
aBaETETUBa E iGaraPE Miri No PEriodo dE dE 20 a 26/03/2022, coM
oBJETiVo dE EXEcUlTar aPio TEcNico ao ProGraMa acESSUaS E 
SErViÇo dE ProTEÇÃo Social BaSica .
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8863- 0339007858 234.135 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 181/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia 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/ 257198
rESolVE:
autorizar o pagamento de 06 e ½ (SEiS e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:

adriano Tavares rocha ,mat. 5942381 Secretario Executivo do cEdPi, 
Thais loelia Santos lopes,Mat.5912103,Técnica do cEdPi e riaNE rEiS 
da SilVa,cPolaBoradora EVENTUal cPf 008.157.852 - 08 que se des-
locarão para os municípios de SoUrE,SalVa TErra,cacHoEira do arari 
E PoNTa dE PEdraS no período de 20 a 26/03/2022 com objetivo de 
realizar reunião com a Gestão Municipal referente ao Pacto Nacional em 
parceria com o cEdPi.
Classificação Orçamentária:
43.104 – 08.422.1505.8402 f: 0166006357/0166 254.233 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
07 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 180/2022 – 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 2022/257250
rESolVE:
autorizar o pagamento de 02 e ½ (dUaS e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
iNocENcio rENaTo GaSPariM, matrícula nº 5945555/1, Secretário da 
SEaSTEr, Sra..Maria dE JESUS alVES ViEira,51855795/4,aSSESSora 
ESPEcial i e Sr. GUilHErME aUGUSTo dE alMEida carPEGGiaNi, as-
sessor Especial i, matrícula nº 5946562/2 que se deslocaram ao município 
de cUrUÇa/Pa, para Participar de reunião sobre os Programas de as-
sistência Social, Trabalho, Emprego e renda com a Gestão Municipal, no 
período de 04 à 06/03/2022, informo que o senhor MarcoS fláVio do 
roSário riBEiro,colaBorador EVENTUal cPf 022.813.302 – 12 fará 
a condução do veículo com retroativo de 03/03/2022.
Classificação Orçamentária:
43.101 - 08.244.1505.8863 0101006357/0101 234.191 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
07 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Mat. 5945555/1

Protocolo: 767964
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 171/2022 – 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 2022/216379
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora alESSaNdra da SilVa roSa MENdES, mat. nº 
54188938/ 1, para responder pela Gerência/SEaSTEr, em substituição a 
raoNi raiol TorrES, mat. nº 5946866/ 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: 767957
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 191 de 17 de fevereiro de 2022- 
DESIGNAR :Maria Luiza Gonçalves Jardim, cargo :Psicólogo, mat:5635497/2 
para responder pelo Núcleo de Práticas restaurativas-NPr, na ausência da 
titular: Èrika Nayara de Souza, mat.: 5925856/2,função/ Gerente i, por motivo 
de férias, no período de 28.02 .22 a .29.03.22, com  ônus para administração
Portaria Nº. 221 de 04 de março de 2022-  
coNcEdEr 180 dias licença Maternidade a servidora: Telmara Silva da Silva 
Pereira,mat:54189637/1 ,cargo: monitor, período 11.02.22 a  10.08.22.
Portaria Nº. 222 de 04 de março de 2021-  
rESolVE- TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria nº 219 de 25 de fevereiro de 
2022.publicada no doE nº 34.880 de 04 de março de 2022,que designou 
:Maria Luiza Gonçalves Jardimo, cargo: Psicólogo, mat:5635497/2,para 
responder pelo Núcleo de Práticas restaurativas-NPr, na ausência  da 
titular Èrika Nayara de Souza,mat:5925856/2,cargo:psicólogo , motivo 
licença saúde, período  28.01.22 a 04.02.22 sem ônus para administração.
Portaria Nº. 223 de 04 de março de 2022- 
DESIGNAR :Maria Luiza Gonçalves Jardim, cargo :Psicólogo, mat:5635497/2 
para responder pelo Núcleo de Práticas restaurativas-NPr, na ausência da titular: 
Èrika Nayara de Souza, mat.: 5925856/2,função/ Gerente i, por motivo de licença 
saúde, no período de 28.01 .22 a .09.02.22, sem ônus para administração
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Portaria Nº. 226 de 04 de março de 2022- 
dESiGNar :Gleci rosana dos Santos corrêa , cargo: assistente Social, 
mat:5521254/1 para responder pela coordenação/caSE/daS, na ausência 
da titular:Kátia Simone Gomes Porfírio, mat.: 54187941/1,função/ Gerente i, 
motivo férias, período de 06.12.21 . a .04.01.22, com ônus para administração
Portaria nº 228 de 07 de março  de 2022- 
conceder licença Saúde aos servidores abaixo:

  NoMe  carGo   Mat LaUdo   PerÍodo dias

Marinaldo lobato Viana Monitor 54188702/2 85731 12.01.22 a 
10.02.22 30

adriana Santos da Silva Monitor 57188632/1 85522 29.12.21 a 
27.01.22 30

Portaria nº 229 de 07 de março  de 2022-conceder readaptação 
Funcional Provisória aos servidores abaixo:

  NoMe  carGo   Mat LaUdo   PerÍodo dias
davi castro diniz Motorista 3228991/1 86051 21.01.22 a 19.07.22 180

Suzana Vieira dos Passos Monitor 54197151/1 85540 27.01.22 a 26.01.23 365

luiz celso da Silva-Presidente-faSEPa
Protocolo: 768240

.

.

errata
.

errata referente ao coNtrato Nº. 15/2021.
Publicado doe: 34.560, data: 22/04/2021.
onde se lê: Vigencia: 19/04/2021 a 18/04/2022;
Leia-se: Vigencia: 09/04/2021 a 18/04/2022.

Protocolo: 767955

.

.

diÁria
.

Portaria nº 093, de 04 de março de 2022.
Processo nº 241103/2022.
oBJETiVo: realizar acompanhamento e assessoramento técnico e eixo de 
segurança no CIAM/MRB, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: MaraBá/Pa.
PErÍodo: 07/03/2022 a 11/03/2022. – (4,5) diáriaS
SErVidorES: alESSaNdra daS GraÇaS cardoSo dE oliVEira, aS-
SiSTENTE Social, Matricula 54195567/1, e aNdrEZa SaNToS MaToS, 
MoNiTora, Matricula 54196006/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 767913
Portaria nº 094, de 04 de março de 2022.
Processo nº 244097/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado na UASE/ANANINDEUA III, conforme justificado nos 
termos do processo.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa - dESTiNo: acará/Pa.
PErÍodo: 14/03/2022 a 14/03/2022. – (0,5) diária
SErVidorES: EroNildES dE fáTiMa PirES coSTa, aSSiSTENTE So-
cial, Matricula 54197125/1, EdilENa GalVÃo TEiXEira, PSicÓloGa, 
Matricula 5911059/3, e GilNEY doS SaNToS GoMES, MoToriSTa, Ma-
tricula 5956499/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 767915
Portaria nº 090, de 04 de março de 2022.
Processo nº 236699/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adolescente, 
custodiado no CIAM/BELÉM, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: caSTaNHal/Pa.
PErÍodo: 25/02/2022 a 25/02/2022. – (0,5) diária
SErVidorES: dEiSE fErNaNda aGUiar dE oliVEira, aSSiSTENTE So-
cial, Matricula 97571506/2, MarÍlia fraNÇa oliVEira, PSicÓloGa, 
Matricula 5956683/1, e JHoNNaTTHaN KEViN SilVa da rocHa, MoTo-
riSTa, Matricula 97571482/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 767900
Portaria nº 089, de 03 de março de 2022.
Processo nº 236831/2022.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no cSEM, aos familiares em 
cumprimento a determinação judicial, conforme os termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: criciÚMa/Sc.
PErÍodo: 02/03/2022 a 04/03/2022. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: fErNaNda lETÍcia aNdradE dE SoUZa GoraYBE, PEda-
GoGa, Matricula 5936242/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 767882
Portaria: 095 -do dia 04/03/2022
oBJETiVo: acompanhar socioeducando custodiado no ciaM MaraBa, em recam-
biamento, cumprindo determinação judicial (Proc. 224575/2022-Mem 115/2022)
SErVidora:TaliTa JaNE riBEiro dE araUJo
MaTricUla: 5963707/1 - carGo: aSSiSTENTE Social
SErVidor: JardElSoN SoarES BarBoSa
carGo: MoNiTor  - MaTricUla:5953977/2

SErVidor: Joao aGrESoN PraTES BriTo
carGo: MoToriSTa : MaTricUla: 5956592/ 1
oriGEM: MaraBá/Pa- dESTiNo: BElÉM/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM:23 a 24/02/2022 -  diáriaS-1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 767902
Portaria: 091 - do dia 03/03/2022
oBJETiVo: acompanhar Socioeducando custodiado no cESEM, que rece-
beu sentença de extinção de processo de MSE, cumprindo determinação 
judicial (Proc. 234930/2022-Mem 34/2022)
SErVidora: TElMa do Socorro raBElo rodriGUES
carGo: aSSiSTENTE Social-  MaTricUla: 57206501/ 4
SErVidor: YUri oliVEira da SilVa
carGo: MoNiTor  -  MaTricUla: 5956428/ 1
SErVidora: KaMila TriNdadE PaMPloNa
carGo: aUXiliar dE ENfErMaGEM -  MaTricUla: 5899841/ 2
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo : NoVo ProGrESSo/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 26 a 27/02/2022  -  diáriaS-1,5
ordENador dE PEdESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 768188
Portaria: 097- do dia 04/03/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando cus-
todiado na UaSE aNaNiNdEUa ii (Proc.243426/2022-Mem 097/2022)
SErVidora: EroNildES dE faTiMa PirES coSTa
carGo: aSSiSTENTE Social - MaTrÍcUla : 54197125/ 1
SErVidora: GEorGETE PErEira da coSTa
carGo: PSicoloGo-  MaTricUla: 5933468/ 2
SErVidor : JHoNNaTTHaN KEViN SilVa da rocHa
carGo: MoToriSTa -  MaTricUla: 97571482/ 2
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo:TailaNdia/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 09 a 10/03/2022 -  diáriaS-1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 768296
Portaria: 096- do dia 04/03/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de adolescente custo-
diado na UaSE BENEVidES (Proc.242335/2022-Mem 168/2022)
SErVidora: adriaNa carrEira MElo PESSoa
carGo: PSicÓloGo - MaTricUla: 5891040/ 4
SErVidora: STEfaNiE raYaNNE SoUZa dE oliVEira da SilVa
carGo: aSSiSTENTE Social -  MaTricUla: 5964500/ 1
SErVidor: aNToNio faBio riBEiro da SilVa
carGo: MoToriSTa -  MaTricUla: 5890073/ 3
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo : SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 10/03/2022 -  diáriaS-0,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 768276
Portaria 86 – do dia 03/03/2022
oBJETiVo : Participação da 1ª reunião do foNacriad 2022 
(Proc.230488/2022-Mem.15/2022-GaB)
SErVidora: Maria VilMa coSTa dE MoraES
carGo: MoNiTor (dirETor)-  MaTricUla: 54195598/ 1
SErVidora: KaTia SiMoNE GoMES Porfirio
carGo: aSSiSTENTE Social -  MaTricUla: 54187941/ 1
SErVidora: alESSaNdra daS GracaS cardoSo dE oliVEira,
carGo: aSSiSTENTE Social - MaTrÍcUla Nº 54195567/ 1
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo :BraSÍlia/df –
PErÍodo da ViaGEM – 23 a 25/03/2022 - diaria –2,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 768046
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

Portaria N° 104 de 04 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/210434..
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em favor dos colaboradores eventuais abaixo identi-
ficados, para participar da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual da 
diversidade Sexual (cEdS/SEJUdH), reunião no dia 03/03/2022. 

NoMe cPF diÁrias
WEllToN TáSSio da SilVa VaZ 047.672.233-00 1,5

MarcoS aliSTEr MarTiNS 000.617.992-46 1,5
VaNGBErTo SoUSa 676.022.402-78 1,5
JociEl fErrEira 021.233.522-76 0,5

roGÉrio NEVES fErrEira 029.170.712-22 0,5

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 04 dE MarÇo dE 2022
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 767941
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..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

oUtras MatÉrias
.

ata de reUNiÃo do coNseLHo de adMiNistraÇÃo da coMPa-
NHia de deseNVoLViMeNto ecoNÔMico do ParÁ - codec, cNPJ Nº 
05.416.839/0001-29, NirE Nº 1530000682 1, rEaliZada EM 24.02.2022.
aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 
às 09h, os membros do conselho de administração da coMPaNHia dE dESEN-
VolViMENTo EcoNÔMico do Pará - codEc, inscrita no cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica – cNPJ (Mf) sob o nº 05.416.839/0001-29, com sede nes-
ta capital, sito à avenida Nossa Senhora de Nazaré, nº 1297, Bairro: Nazaré, 
cEP: 66.035-145, reuniram-se na sala de reuniões da sede da companhia, para 
deliberar sobre os itens da coNVocaÇÃo realizada previamente. PrESENÇa/
QUorUM: Presentes, os seguintes membros do conselho de administração: 
Presidente: lUTfala dE caSTro BiTar; Membros: aNToNio dE PádUa ro-
driGUES filHo, EdiMar GoNÇalVES, HiTo MoraES, PaUlo SÉrGio fadUl 
NEVES e POLIANA BENTES DE ALMEIDA, constituindo o quórum mínimo exigi-
do. Ausências justificadas dos Conselheiros ALEX PINHEIRO CENTENO, JAIME 
SoarES, JoÃo PaUlo do ValE MENdES NETo, e rUBENS da coSTa MaGNo 
JUNior e ViTor foNSEca. MESa: o Presidente do conselho, lUTfala BiTar, 
assumiu a presidência dos trabalhos e solicitou a mim Márcia PaES, para atuar 
como secretária. PaUTa: Manifestação sobre o Relatório Integrado da Adminis-
tração e as demonstrações contábeis da companhia, do Exercício de 2021, na 
forma do art. 142, da lei 6404/76; dEliBEraÇÕES: aPrEciaÇÃo do rElaTÓ-
rio iNTEGrado da adMiNiSTraÇÃo E daS dEMoNSTraÇÕES fiNaNcEiraS 
E coNTáBEiS da coMPaNHia, do EXErcÍcio dE 2021, Na forMa do arT. 
142, da lEi 6404/76 – o Presidente tecendo algumas considerações iniciais so-
bre a companhia, solicitou que o diretor administrativo e financeiro,  arTUr 
ToUriNHo e sua equipe, formada por JUliaNa PaNToJa e roSa coSTa, efe-
tuassem a exposição das demonstrações financeiras e contábeis da Companhia, 
compostas pelo Balanço Patrimonial, demonstração de resultado do Exercício, 
demonstração das Mutações do Patrimônio líquido, demonstrações do fluxo de 
Caixa e Notas Explicativas, referentes ao exercício findado em 31 de dezembro 
de 2021. a assessora Juliana Pantoja informou acerca da disponibilização junto à 
documentação, dos pareceres da auditoria externa de daVi & corrÊa aUdiTo-
rES iNdEPENdENTES S/S e do conselho fiscal da codEc, bem como, o rela-
tório Integrado da Administração. Feitas essas considerações a Gerente Contábil 
Rosa Costa passou a expor as demonstrações financeiras e contábeis, fazendo 
comparações com os resultados do ano anterior e tecendo comentários e escla-
recimentos nas variações de resultados. concluída a exposição, o presidente pôs 
a matéria em discussão e votação, ao que houve pedidos de informações e escla-
recimentos feitos pelo conselheiro Paulo fadul, ressalvando que todos os índices 
são favoráveis, deixando a companhia numa situação confortável. o conselheiro 
perguntou sobre a baixa de cliente com créditos a receber, ao que a gerente 
contábil informou que as baixas são feitas com auxílio de informações da área ju-
rídica, de acordo com a expectativa de recebimento de clientes. Satisfeito com as 
explicações, o conselheiro Paulo fadul parabenizou o trabalho e a apresentação 
dos documentos, ao que foi acompanhado pelo conselheiro Hito Braga de Mo-
raes que também parabenizou a administração. o conselheiro Pádua rodrigues, 
informou que a proposição da diretoria Executiva em relação ao lucro excedente, 
era a de constituição de reserva de lucro. colocada a matéria em votação, as 
contas, relatórios e a destinação do lucro para reserva de lucros foram aprovadas 
por unanimidade e sem ressalvas, tendo os conselheiros assinado o competente 
parecer do conselho de administração nesse sentido, que irá acompanhar o pa-
recer do conselho fiscal à assembleia Geral ordinária, ao que todos concordaram 
e assinaram de forma individual. Em seguida, o Presidente informou que recente 
alteração da lei 6404/76 passou a facultar a publicação dos balanços em modo 
eletrônico, em vez do modo impresso em jornal de grande circulação, mantida a 
obrigatoriedade da publicação em diário oficial, porém o Presidente propôs que 
fosse mantida a publicação das demonstrações financeiras e contábeis em jornal 
impresso de grande circulação e no jornal Oficial do Estado, para preservar a 
transparência da gestão, o que foi aprovado por unanimidade. ENcErraMENTo 
- Não havendo novas manifestações e nada mais havendo a tratar, o Presidente 
suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da aTa, sendo depois lida, 
aprovada e assinada pelos membros do conselho de administração presentes, 
por fim, por mim, MÁRCIA PAES, que atuei como secretária desta reunião, en-
cerrando-se nessa oportunidade a sessão, sendo posteriormente extraída a ata 
para fins de registro na Junta Comercial do Estado do Pará. // LUTFALA BITAR 
- Presidente do conselho de administração; Márcia PaES da coNSolaÇÃo - 
Secretária da reunião; aNToNio dE PádUa rodriGUES filHo - conselheiro 
Membro; EdiMar dE SoUZa GoNÇalVES - conselheiro Membro; HiTo BraGa 
dE MoraES - conselheiro Membro; PaUlo SÉrGio fadUl NEVES - conselheiro 
Membro; PoliaNa BENTES dE alMEida - conselheira Membro; JoSÉ arTUr 
GUEdES ToUriNHo - diretor administrativo e financeiro; JUliaNa PaNToJa - 
assessora da diretoria adm. e financeira; roSa criSTiNa SoUZa da coSTa 
- Gerente contábil. Belém (Pa), 24 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 767917

..

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

exercício: 2022 | termo aditivo: Quarto termo aditivo ao contrato 
nº 002/2018-NePMV | data da assinatura: 07/03/2021 | objeto: Pror-
rogar a vigência do contrato n.º 002/2018-NEPMV por mais um período de 
12 (doze) meses, nos termos do art. 57, ii, da lei 8.666/93 e atualizar a 
dotação orçamentária | Vigência: 14/03/2022 a 14/03/2022 | contrata-
do: iMPrENSa oficial do ESTado - ioE | c.N.P.J.: 04.835.476/0001-01 
| ordenador: Jaqueline de carvalho Peçanha – diretora Geral do NEPMV.

Protocolo: 768131

.

.

FÉrias
.

FÉrias
Portaria Nº 009/2021-NePMV
a diretora Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes - NEPMV, 
no exercício de suas atribuições legais, estabelecidas na lei Estadual n° 
7.756/2013, posteriormente alterada pela lei Estadual nº 8.096/2015, de 01 
de janeiro de 2015 e lei Estadual nº 8.404/2016, de 13 de outubro de 2016, 
e considerando o disposto no art. 74 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 
1994; rESolVE: coNcEdEr, no período de 25/04/2022 a 24/05/2022, férias 
regulamentares ao servidor arnaldo Braga de oliveira Junior, coordenador de 
Projetos do NEPMV, portador da matrícula funcional nº 5917275/2, referente 
ao período aquisitivo de 23/04/2021 a 22/04/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém-Pa, 07 de março de 2022. Ja-
QUEliNE dE carValHo PEÇaNHa (diretora Geral do Núcleo Executor 
do Programa Municípios Verdes – NEPMV)

Protocolo: 767880
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

diÁria
.

Portaria nº 012/2022 – 07 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 vi-
gentes, no trecho Belém/Bujaru/abaetetuba/Belém, com o objetivo de re-
alizar visitas e cadastro aos futuros microempreendedores dos municípios 
acima mencionados, no programa NGPM-crEdicidadÃo.

NoMe MatrÍcULa 
/ cPF carGo PerÍodo NºdiÁrias

SilBENE criSTiNa liSBoa 
da coNcEiÇÃo   5952039-1 GErENTE 

rEGioNal
07 a 

08/03/2022 1  1/2

ricardo HaMiNTaS Mar-
TiNS PErEira   80846315 GErENTE 

rEGioNal
07 a 

08/03/2022 1  1/2

TErcio JUNior SoUSa 
NoGUEira 57199036 dirETor 

GEral
07 a 

08/03/2022 1  1/2

orlaNdo aZEVEdo rEiS 
NETo 57191916

SEcrE-
Tário dE 
GaBiNETE

07 a 
08/03/2022 1  1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
Tercio Junior Sousa nogueira
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 767854
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..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº.0170/2022, de 04 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 2022/257466, de 04/03/2022– 
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 Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

52/2022
 

Prefeitura Municipal de Mãe do rio construção de Três Pontes de concreto na Sede do 
Município de Mãe do rio/Pa.

ii -dESiGNar o servidor rUi GUilHErME carNEiro BENTES, matrícula nº 
6718/1, cargo/função: Técnico em Gestão de infraestrutura-Engenheiro 
Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do convê-
nio, 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: 768294
Portaria Nº. 0169/2022, de 04 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 2022/257388, de 04/03/2022 - 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor fraNciSco dEMÉTrio dE carValHo NETo, Ma-
trícula nº. 5956734/1, cargo/função: coordenador de Núcleo regional, 
como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

42/2022 Prefeitura Municipal de Óbidos Pavimentação de Vias em concreto no distrito do 
flexal, no Município de Óbidos/Pa.

ii – dESiGNar a servidora alBa ValÉria liMa JorGE, Matrícula nº. 
5121345/1, Cargo/Função: Coordenador, para acompanhar e fiscalizar, 
como suplente, a execução do convênio, acima descrito, nos impedimen-
tos 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: 768119
Portaria Nº. 0168/2022, de 04 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 2022/257331, de 04/03/2022 - 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor Edir MorEira caValcaNTE, Matrícula nº. 
54181365/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenhei-
ro Eletricista, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

17/2022 Prefeitura Municipal de Bannach aquisição de Material elétrico para iluminação da sede 
do Município de Bannach/Pa.

ii – dESiGNar o servidor cloVES da SilVa NErES JUNior, Matrícula nº. 
5962588/1, cargo/função: coordenador de Núcleo regional, para acom-
panhar e fiscalizar, como suplente, a execução do convênio, acima descri-
to, 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: 768117

.

errata
.

errata 
Na matéria, protocolo nº 767520, publicada no doE nº 34.882, de 
07/03/2022, referente ao EXTraTo do coNVÊNio Nº 16/2022.
oNde se LÊ: Nota de Empenho: 2021/519316
Leia-se: Nota de Empenho: 2022NE00312
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 767820
Portaria Nº. 0137/2022, de 21 de FeVereiro de 2022.
PUBlicada No doE Nº. 34.875, dE 24/02/2022.
onde se lê:
i – aUToriZar 08 (oito) dias de afastamento por motivo de falecimento de 
pessoa da família ao servidor lEoNidaS daS NEVES MoNTEiro lEoPol-
diNo, ocupante do cargo de Motorista, matrícula nº. 5953570/1, lotado na 
diretoria administrativa, no período de 26/01/2022 a 02/02/2022, confor-
me certidão de óbito nº. 189491, livro C-507, fl. 158;
Leia-se:
i – aUToriZar 08 (oito) dias de afastamento por motivo de falecimento de 
pessoa da família ao servidor lEoNidaS daS NEVES MoNTEiro lEoPol-
diNo, ocupante do cargo de Motorista, matrícula nº. 57196031/1, lotado 
na diretoria administrativa, no período de 26/01/2022 a 02/02/2022, con-
forme certidão de óbito nº. 189491, livro C-507, fl. 158;

Protocolo: 768290
.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 16/2022– ata 07/2022 Pe Nº 11/2021
 ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
STar coMÉrcio dE aliMENToS lTda, cNPJ nº 23.146.066/0001- 90
oBJETo: Material de Expediente, copo descartável para água e café para 
atender à Necessidade desta SEdoP.
ViGÊNcia: 08/03/2022 a 08/03/2023
Valor: r$ 10.578,00
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE00207
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07.101.15- 122.1297-8338 339030 0101 0301
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 07/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
rua das rosas, 198, Galpão, 04 - Parque Verde, 99904 – 2652.
Telefone: (91) 99904 – 2652

Protocolo: 768089
eXtrato do coNtrato Nº 11/2022– Pe Nº 27/2020
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
dP MoraES SErViÇoS EirEli, cNPJ nº 27.329.126/0001-60
oBJETo: coNSTrUÇÃo dE PoNTES EM coNcrETo arMado NaS ViaS 
UrBaNaS, No MUNicÍPio dE PoNTa dE PEdraS, NESTE ESTado.
ViGÊNcia: 08/03/2022 a 08/12/2022
Valor: r$ 816.644,12
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE00142
doTaÇÃo orÇaMENTária:
15.451.1489.7645- 15.121.1508.8890- 449051 0101 0301
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 07/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
rua 14 de Novembro, 665, Jardim das Palmeiras, na cidade de Barcarena-
Pa, cEP 68.447-000.
Telefone: (91) 99259-1107

Protocolo: 768086
eXtrato do coNtrato Nº 12/2022 – tP Nº 38/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
   construtora Karajás ltda - cNPJ 83.310.177/0001-11
oBJETo: construção de passarela em madeira no municipio de Ponta de 
Pedras, neste estado.
ViGÊNcia: 08/03/2022 a 08/12/2022
Valor: r$ 1.668.298.76
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE00149
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07101 17.512.1428.7567 449051 0101/0301
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 07/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
Travessa Benjamin constant, 403/altos, reduto, em Belém, neste Estado, 
cEP 66053-040.
Telefone: (91) 3241-3024

Protocolo: 768146
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.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º tac Nº 105/2021 – cV Nº 16/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
S&a impactus construção de Edifícios, Soluções e Serviços EirEli - cNPJ 
nº 05.423..002/0001-07
objeto: construção de Microssistema de abastecimento de água, Vila Pal-
mares Zona Sul, no município de Parauapebas, neste estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 07/03/2022 a 06/05/2022
data da assinatura: 07/03/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 768210
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

2º terMo aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 03/2020
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 mobilidade urbana, no município de São domingos do capim/Pa
Justificativa: Prorrogação de prazo
Vigência: 11/03/2022 a 11/03/2023
data da assinatura:07/03/2022
responsável pela entidade: Paulo Elson Silva e Silva
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano E obras Públicas

Protocolo: 767905
.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio Nº 55/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Jacundá – cNPJ 05.854.633/0001-80
objeto: reconstrução do mercado municipal, no município de Jacundá, 
neste Estado.
Vigência: 08/03/2022 a 08/03/2023
Valor Global: r$ 5.680.922,22
dotação orçamentária:
-SEdoP: 07101 15.121.1508.8890 444042 0101/0301 – conforme 
2022NE00359
-PrEfEiTUra dE JacUNdá: 04.451.0009.1003 449051 1500
foro: Belém
data da assinatura: 07/03/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos: itonir aparecido Tavares
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento

Protocolo: 768354
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

No doe Nº 34.863, de 11.02.2022, p. 112, Protocolo 759584
Portaria nº 027/2022-Presi
Período aquisitivo:
onde se lê: 2009/2012,
Leia-se: 06.01.2005/05.01.2008

Protocolo: 768395
.

oUtras MatÉrias
.

terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada Nº 01/2022
OBJETO: Repasse de recursos financeiros da Companhia de Habitação do Estado 
do Para – coHaB/Pa, para a Secretaria de Estado de comunicação SEcoM obje-
tivando a realização dos serviços de diagramação e publicação do Balanço Patri-
monial da COHAB, em jornal de grande circulação no território do Estado do Pará.
Valor: r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). doTaÇÃo orÇaMEN-
Tária: 16.131.1508.8233

fonte: 0101 – Natureza da despesa: 33.90.39
ViGÊNcia: 04.03.2022 a 03.03.2023
Pela coHaB/Pa
orlando reis Pantoja – diretor Presidente
Érico Brandão Pimenta – diretor administrativo e financeiro
Pela SEcoM
Vera oliveira
Secretária de Estado de comunicação
daTa da aSSiNaTUra: 04.03.2022

Protocolo: 768243
aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo – Lote 02 – caetÉ - coN-
corrÊNcia PÚBLica cP 030/2021– cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo 
doS SErViÇoS dE drENaGEM E PaViMENTaÇÃo aSfálTica dE ViaS Ur-
BaNaS EM MUNicÍPioS NaS rEGioNaiS QUE iNTEGraM o ESTado do 
Pará / loTE 02 – caETÉ.
a cPl comunica o resultado de julgamento de habilitação, para os efeitos 
do art. 109, da lei 8.666/93, conforme abaixo.
EMPrESaS HaBiliTadaS:
1 - B.a. MEio aMBiENTE lTda – EM rEcUPEraÇÃo JUdicial cNPJ: 
07.593.016/0004-47
2 - lUcENa iNfraESTrUTUra EirEli cNPJ: 03.992.929/0001-32
3 - ENGEforT coNSTrUTora E EMPrEENdiMENTo lTda cNPJ: 
10.563.802/0001-63
4 - coNSTrUaMEc – coNSTrUo aGricUlTUra MEcaNiZada S/a cNPJ: 
22.983.316/000183
EMPrESa iNaBiliTada:
1 - NorTE aMBiENTal GESTÃo E SErViÇoS lTda cNPJ: 13.578.869/0001-60
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação.
Belém-Pa, 07 de março de 2022.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação.
decisÃo eM recUrso adMiNistratiVo - Lote 11 – araGUaia - 
coNcorrÊNcia PÚBLica cP 030/2021– cPL/sedoP
objeto coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo 
doS SErViÇoS dE drENaGEM E PaViMENTaÇÃo aSfálTica dE ViaS Ur-
BaNaS EM MUNicÍPioS NaS rEGioNaiS QUE iNTEGraM o ESTado do 
Pará / loTE 11 - araGUaia.
o Secretário Estadual da Secretaria de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas, nos usos de suas atribuições legais dEcidE:
ACATAR ao relatório emitido pela Comissão Permanente de Licitação so-
bre o Julgamento de Habilitação relativo a coNcorrÊNcia PÚBlica nº 
030/2021 – lote 11 - araGUaia, mantendo a decisão da comissão, e no 
mesmo ato convoca as empresas HaBiliTadaS no certame relacionadas 
abaixo, para aBErTUra daS ProPoSTaS dE PrEÇoS QUE acoNTEcErá 
No dia 09/03/2022 dE 2021 as 10:00 HS. 
EMPrESaS HaBiliTadaS:
1 - HB20 coNSTrUÇÕES lTda cNPJ: 15.482.315/0001-90
2 - lUcENa iNfraESTrUTUra EirEli cNPJ: 03.992.929/0001-32
3 - ENGEforT coNSTrUTora E EMPrEENdiMENTo lTda cNPJ: 
10.563.802/0001-63
dê ciência as recorrentes, divulgando-se esta decisão junto aos diários 
Oficiais, conforme as formalidades de publicidade determinadas em Lei.
Belém-Pa, 07 de março de 2022.
Benedito ruy Santos cabral.
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
decisÃo eM recUrso adMiNistratiVo - Lote 01 – araGUaia 
e caraJÁs - coNcorrÊNcia PÚBLica cP 018/2021– cPL/sedoP
objeto coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo 
doS SErViÇoS dE drENaGEM E PaViMENTaÇÃo aSfálTica dE ViaS Ur-
BaNaS EM MUNicÍPioS NaS rEGioNaiS QUE iNTEGraM o ESTado do 
Pará / loTE 01 – araGUaia E caraJáS.
o Secretário Estadual da Secretaria de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas, nos usos de suas atribuições legais dEcidE:
ACATAR ao relatório emitido pela Comissão Permanente de Licitação so-
bre o Julgamento de Habilitação relativo a coNcorrÊNcia PÚBlica nº 
018/2021 – lote 01 – araGUaia E caraJáS, mantendo a decisão da co-
missão, e no mesmo ato convoca as empresas HaBiliTadaS no certame 
relacionadas abaixo, para aBErTUra daS ProPoSTaS dE PrEÇoS QUE 
acoNTEcErá No dia 09/03/2022 dE 2021 as 14:00 HS. 
EMPrESaS HaBiliTadaS:
1 - lUcENa iNfraESTrUTUra EirEli cNPJ: 03.992.929/0001-32
2 - ENGEforT coNSTrUTora E EMPrEENdiMENTo lTda cNPJ: 
10.563.802/0001-63
dê ciência as recorrentes, divulgando-se esta decisão junto aos diários 
Oficiais, conforme as formalidades de publicidade determinadas em Lei.
Belém-Pa, 07 de março de 2022.
Benedito ruy Santos cabral.
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 768436
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..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

..

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 3°
data de assinatura: 03/03/2022
Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia
Justificativa: tem por objeto a alteração contratual para acréscimo e su-
pressão de quantitativo de serviços inicialmente contratados, que impor-
tará na redução do valor de r$290.856,38 (duzentos e noventa mil, oito-
centos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), o que representa 
o decréscimo de 11,82% do valor contratual, passando de r$2.461.004,83 
(dois milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, quatro reais e três cen-
tavos) pra r$2.170.148,45 (dois milhões, cento e setenta mil, cento e 
quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), com fulcro no art. 65, 
inciso i, alínea “b”, §1º da lei n. 8.666/1993.
contrato: 003
Exercício: 2020
contratado: Maia MElo ENGENHaria lTda
Endereço: rua Gal Joaquim inácio, nº 136 – Bairro: ilha do leite, recife-PE
ordenador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 767931
.

FÉrias
.

Portaria Nº 010/2022-GaB/NGtM
o dirETor GEral do NÚclEo dE GErENciaMENTo dE TraNSPorTE ME-
TroPoliTaNo – NGTM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
§2º, art. 3º da lei Estadual 7.573 de 02 de dezembro de 2011 e conforme 
decreto, de 03/01/2019, publicado no doE nº. 33.773 de 04/01/2019.
rESolVE:
alTErar o gozo de férias, previsto de 01/03/2022 a 30/03/2022, para 
o período de 16/03/2022 a 14/04/2022, do servidor rUY KlaUTaU dE 
MENdoNÇa id. funcional 5930313, concedidas através da PorTaria 
nº 009/2022-GaB/NGTM de 24/02/2022, publicada no doE nº 34.876 
de 25/02/2022 por motivo de necessidade de serviço de acordo com 
o art. 74 da lei nº 5.810/94.
registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano.

Protocolo: 767785
..

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

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 109 de 07 de MarÇoo 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.
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1431300.
r E S o l V E:
I – CONCEDER a Gratificação de Tempo integral, no percentual de 40% 
(quarenta por cento), à servidora Marcia lUaNa MorEira dE SoUZa, 
identidade funcional nº 54194538/2, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão Pública – Socióloga, lotada na Diretoria de Ciência e Tecnologia - 
dcT, a contar do dia 08.03.2022.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 07 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 767979
Portaria Nº 114 de 07 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 os termos do PaE nº 2022/259252;
rESolVE:
i- iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a partir de 03/03/2022, o 
gozo de férias do servidor cHarlES SilVa dE SoUZa, identidade funcional 
nº 5569290/2, GEP-daS-011.3, ocupante do cargo de Gerente, lotado na 
diretoria de ciência e Tecnologia - dcT, referente ao exercício 2021/2022, 
concedido anteriormente, no período de 01/03 a 30/03/2022, através 
da PorTaria nº 052 de 02 de fevereiro de 2022, publicada no doE nº. 
34.854, de 03/02/2022.
ii - Esta PorTaria possui efeitos retroativos ao dia 03/03/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profis-
sional e Tecnológica, em 07 de março de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 768189

Portaria Nº 113 de 07 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo 
SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo 
dE 01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo os termos do PaE nº 2022/259219;
r E S o l V E:
I – CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral – GTI, no percentual de 60% 
(sessenta por cento) ao servidor carloS aUGUSTo roliM da MoTTa, identida-
de funcional nº 57234825/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de infor-
mática, lotado na diretoria de administração e finanças, a contar de 09/03/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profis-
sional e Tecnológica, em 07 de março 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 768184
Portaria Nº 111 de 07 de MarÇo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703 de 30.03.2020, publicada no 
doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo nº 2022/180620.
r E S o l V E:
i - SUSPENdEr, por motivo de necessidade de serviço, o período de gozo de férias da 
servidora JENiffEr WalKiriaM E SilVa GalVÃo, identidade funcional nº 54197017/3, 
ocupante do cargo de assessor Técnico, lotada no Gabinete do Secretário, no período de 
03/03 a 01/04/2022, referente ao exercício 2021/2022, concedida através da PorTaria 
nº 052, de 02.02.2022, publicada no doE nº 34.854, de 03.02.2022.
ii - Esta PorTaria possui efeitos retroativos ao dia 03/03/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e 
Tecnológica, em 07 de março de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças.

Protocolo: 768177
Portaria Nº 112 de 07 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 os termos do PaE nº 2022/259219;
rESolVE:
i- iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a partir de 03/03/2022, 
o gozo de férias do servidor carloS aUGUSTo SoUZa da coSTa, 
identidade funcional nº 5947280/2, GEP-daS-011.4, ocupante do cargo de 
coordenador, lotado na diretoria de ciência e Tecnologia - dcT, referente 
ao exercício 2021/2022, concedido anteriormente, no período de 01/03 
a 30/03/2022, através da PorTaria nº 052 de 02 de fevereiro de 2022, 
publicada no doE nº. 34.854, de 03/02/2022.
ii - Esta PorTaria possui efeitos retroativos ao dia 03/03/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, em 07 de março de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 768179
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 108 de 07 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 2022/241729;
r E S o l V E:
i- dESiGNar o servidor MarcElo cid Garcia SalES, identidade 
funcional nº 5895261/2, ocupante do cargo de técnico em Gestão Pública 
– administrador, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, 
para responder pelo cargo de Gerente, GEP-daS-011.3, no período de 
04/03/2022 a 30/03/2022, com todas as vantagens inerentes ao cargo, 
durante o impedimento do titular alEXaNdrE TEiXEira NEGrÃo, 
identidade funcional nº 54188797/2, lotado na diretoria de ciência e 
Tecnologia – dcT, que encontra-respondendo pelo cargo de coordenador, 
no período acima especificado, conforme PORTARIA nº 106 de 04/03/2022, 
publicada no doE nº 34.882 do dia 07/03/2022.
ii – Esta PorTaria possui efeitos retroativos ao dia 04/03/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 07 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 767975
..

errata
.

errata de iNstrUMeNto sUBstitUtiVo ao coNtrato
onde se lê:
NoTa dE EMPENHo Nº 2022NE00086
orÇaMENTo: funcional Programática: 48101.19.122.1297.8338, Elemen-
to de despesa: 449052, fonte: 0101, Pi: 412.000.8338E.
Leia-se:
NoTaS dE EMPENHo Nº 2022NE00086 e Nº 2022NE00067
orÇaMENTo:
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funcional Programática: 48101.19.122.1297.8338; Elemento de despesa: 
449052; ação: 236278; fonte: 0101000000; Pi: 412.000.8338E.
funcional Programática: 48101.19.122.1297.8338; Elemento de despesa: 
339030; ação: 232028; fonte: 0124008794 / 0324008794; Pi: 412.000.8338c.
Publicação original: Sexta-feira, 04 de março de 2022, Diário Oficial Nº 
34.880, P. 100, Protocolo: 767064.
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy, Secretário de Estado.

Protocolo: 767927
errata do terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 002/2022
onde se lê:
orÇaMeNto:

ProG. de traBaLHo desPesa FoNte aÇÃo PL. iNterNo
48101.19.122.1297.8338 449052 0101 267544 412.000.8338E

Leia-se:
orÇaMeNto:

Funcional Programática elemento de 
despesa ação Fonte Pi

48101.19.122.1297.8338 449052 236278 0101000000 412.000.8338E

48101.19.122.1297.8338 339030 232028 0124008794 / 
0324008794 412.000.8338c

Publicação original: Sexta-feira, 04 de março de 2022, Diário Oficial Nº 
34.880, P. 99, Protocolo: 767146.
ordenador: adejard Gaia cruz, diretor de administração e finanças.

Protocolo: 767926
Fica retificado na publicação da PORTARIA nº 106 de 04 de março 
de 2022, publicada no doe nº 34.882 de 07/03/2022.
onde se lê: período de 01/03/2022 a 30/03/2022...
Leia-se: período de 04/03/2022 a 30/03/2022...
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 07 de março de 2022.

Protocolo: 767916
.

coNtrato
.

contrato Nº 006/2022
Processo Nº 2022/146914
objeto: constitui objeto do presente contrato a locação de espaço no comple-
xo Turístico da Estação das docas, discriminado(s) na cláUSUla 25ª, sendo 
que seu uso se destina à realização do evento relacionado ao lançamento do 
Edital das Especializações, lançamento de novo Edital para iES privadas e 
anúncio da entrada de novos municípios no programa forma Pará.
origem: Termo de dispensa de licitação Nº 001/2022
recursos orçamentários:

Funcional Programática elemento de 
despesa ação Fonte Pi

48101.19.364.1506.8866 339039 272523 0324008794 101.000.8866c

Valor: r$ 16.085,00 (dezesseis mil e oitenta e cinco reais)
data de assinatura: 04/03/2022
Vigência: 04/03/2022 a 04/06/2022
contratada: orGaNiZaÇÃo Social Pará 2000 (cNPJ nº 03.548.058/0001-18).
Endereço: avenida Boulevard castilho frança S/N, armazém 3, Belém-Pará
ordenador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY, Secretário de Estado.

Protocolo: 768249

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 001/2022
data: 04/03/2022
Valor: r$ 16.085,00 (dezesseis mil e oitenta e cinco reais)
objeto: a presente dispensa tem como objeto a contratação direta da or-
GaNiZaÇÃo Social Pará 2000 para realização de evento relacionado ao 
lançamento do Edital das Especializações, lançamento de novo Edital para iES 
privadas e anúncio da entrada de novos municípios no programa forma Pará.
Data da ratificação: 04/03/2022
recursos orçamentários:

Funcional Programática elemento de despesa ação Fonte Pi
48101.19.364.1506.8866 339039 272523 0324008794 101.000.8866c

contratada: orGaNiZaÇÃo Social Pará 2000 (cNPJ/Mf sob o nº 
03.548.058/0001-18).
Endereço: avenida Boulevard castilho frança S/N, armazém 3, Belém-Pará
ordenador: adejard Gaia cruz, diretor de administração e finanças.

Protocolo: 768244
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 001/2022
contratada: orGaNiZaÇÃo Social Pará 2000 (cNPJ/Mf sob o nº 
03.548.058/0001-18).
data: 04/03/2022
Valor: r$ 16.085,00 (dezesseis mil e oitenta e cinco reais)
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy, Secretário de Estado.

Protocolo: 768245

.

FÉrias
.

Portaria Nº 111 de 07 de MarÇo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703 de 30.03.2020, publicada no 
doE nº 34.163 de 31.03.2020.
r E S o l V E:
i - SUSPENdEr, por motivo de necessidade de serviço, o período de gozo 
de férias da servidora JENiffEr WalKiriaM E SilVa GalVÃo, identidade 
funcional nº 54197017/3, ocupante do cargo de assessor Técnico, lotada 
no Gabinete do Secretário, no período de 03/03 a 01/04/2022, referente 
ao exercício 2021/2022, concedida através da PorTaria nº 052, de 
02.02.2022, publicada no doE nº 34.854, de 03.02.2022.
ii - Esta PorTaria possui efeitos retroativos ao dia 03/03/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tec-
nológica, em 07 de março de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças.

Protocolo: 768071
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de editaL startUP Pará N° 003/2022 –iNoVaterPaZ
o ESTado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de ciência Tecnologia e 
Educação Superior, Profissional e Tecnológica — SECTET, torna público o Edital INO-
VaTErPaZ com inscrições abertas para a seleção de propostas que possam gerar 
impacto socioambiental nos Territórios da Paz – TERPAZ (Programa criado de acordo 
com o  decreto nº 141, de 10 de junho de 2019 que institui a Política de inclusão So-
cial e Redução da Violência - Territórios pela Paz, no Estado do Pará), de acordo com 
o Convênio de Cooperação Técnica nº 02/2021 firmado entre SECTET e SEAC, den-
tro da ação orçamentária desenvolvimento de Empresas inovadoras – Startup Pará 
e no âmbito da Estratégia Estadual para o Empreendedorismo de Base Tecnológico e 
da lei complementar nº 133, de 6 de novembro de 2020 dos recursos da compen-
sação financeira pela Exploração de recursos Minerais (cfEM), nas áreas temáticas 
delimitadas neste Edital, com fundamento legal estabelecidas no artigo 219-a da 
constituição federal; lei federal 10.973/2004; lei federal 13.243/2016; decreto 
n.º 9.283/2018; lei complementar nº 182/2021, constituição Estadual; decreto 
1713/2021, lei Estadual 8.426/2016; decreto Estadual 2004/2018; lei estadual nº 
7.017/2007 e na Lei Complementar Estadual n.º 061/2007, às condições fixadas 
no Edital e seus anexos. a apresentação da proposta/projeto deverá ser realizada 
através pelo formulário de apresentação de Propostas – faP disponibilizado no site 
(http://www.startuppara.com.br). o Edital na íntegra encontra-se disponível no site: 
www.sectet.pa.gov.br e no site do StartUP Pará. http://www.startuppara.com.br
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado da SEcTET

Protocolo: 767812
eXtrato do editaL startUP ParÁ MULHer N° 008/2022
o ESTado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de ciência Tecnologia e Educa-
ção Superior, Profissional e Tecnológica — SECTET, torna público o EDITAL StartUP Pará N° 
008/2022 que disponibiliza apoio técnico para até 20 (vinte) propostas de ideias inovadoras 
gerenciadas por mulheres, das quais até 15 (quinze) poderão receber apoio financeiro não 
reembolsável na forma de subvenção conforme as etapas de seleção das propostas defi-
nidas nas áreas temáticas delimitadas neste Edital e seus anexos, com fundamento legal 
estabelecidas no artigo 219-a da constituição federal; lei federal 10.973/2004; lei federal 
13.243/2016; decreto n.º 9.283/2018; lei complementar nº 182/2021, constituição Es-
tadual; decreto 1713/2021, lei Estadual 8.426/2016; decreto Estadual 2004/2018; lei es-
tadual nº 7.017/2007 e na lei complementar Estadual n.º 061/2007, às condições fixadas 
no Edital e seus anexos. a apresentação da proposta/projeto deverá ser realizada através 
pelo formulário de apresentação de Propostas – faP disponibilizado no site (http://www.
startuppara.com.br). o Edital na íntegra encontra-se disponível no site: www.sectet.pa.gov.
br e no site do StartUP Pará. http://www.startuppara.com.br
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado da SEcTET

Protocolo: 767813
Portaria Nº 110 de 07 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.
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo nº 2022/260640;
rESolVE:
art. 1º - coNSTiTUir comissão de Seleção de avaliação do PSa – Processo 
Seletivo de Alunos, a fim de instruir o referido PSS, com vistas a abertura 
de Edital de ingresso de novos alunos nos cursos técnicos de nível médio 
na modalidade concomitante e cursos de formação inicial e continuada – 
fic, todos no âmbito do Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego – ProNaTEc, ofertado nas escolas da rede de Ensino Técnico do 
Estado do Pará, sob a gestão da SEcTET.
art. 2° - dESiGNar os seguintes membros: Maria BEaTriZ MaNdElErT 
PADOVANI, Consultora Pedagógica PRONATEC; JOSÉ PEREIRA SILVA E 
NETO, Coordenador de Educação Técnica e Tecnológica, FÁTIMA DE NAZA-
RÉ PANTOJA REZENDE, Gerente Pedagógica PRONATEC.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 07 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 767989
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o secretÁrio da secretaria de estado de ciÊNcia, tecNoLoGia 
e edUcaÇÃo sUPerior, ProFissioNaL e tecNoLÓGica (sectet), No 
Uso de sUas atriBUiÇÕes resoLVe PUBLicar o resULtado PreLi-
MiNar do editaL 002-2022 de credeNciaMeNto de ProFissioNais 
esPeciaLiZados Para atUareM Nas FUNÇÕes de iNstrUtoria, co-
ordeNaÇÃo e aPoio Às atiVidades adMiNistratiVas Para ateN-
diMeNto Às deMaNdas do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL, seM Ge-
raÇÃo de VÍNcULo eMPreGatÍcio coM o estado do ParÁ

aPoio
1. ana cecilia Pereira da costa
2. Jaqueline Cleópatra Santigo Coelho Borges
3. leonice dos Santos ferreira
4. djair da Mota alves
5. izanildo Santos gomes Gomes
6. cleuzymar do carmo de araújo lourinho
7. Nara Paiva de lima 
8. clefea correa Pacheco
9. aline de cascia da conceição
10. Juliana Monteiro costa Nery
11. Marcos Vinicius Pereira Moraes
12. Hosaías Nascimento dos Santos
13. cacilda de Nazaré Monteiro ribeiro
14. Nilzidelia Eluan Tavares
15. Keila de andrade ferreira
16. alcileia costa Gonçalves cunha 
17. fabiane oliveira da Silva
18. caroline Pinheiro dias
19. fernando costa Galvão
20. Jéssica Paiva Monteiro
21. Wadson lopes da Silva
22. ana cláudia faria Martins Neves
23. fabiola acácia alves de Souza
24. Meriani dos Santos Gonçalves
25. Sandra Maria de Sousa Santos da costa
26. Sandra Helena fonseca
27. lia Eunice Ernandes Teixeira
28. roseli de Souza lima
29. carlos alberto Soares
30. rosangela do Nascimento leão
31. Elane cristina freitas lucena
32. Gisely  Mara Henrique de Souza Valente
33. Julia furtado rebelo
34. francisco Gaia Neto
35. deborah christiane Galvão Santiago
36. romário Brito do Nascimento
37. Thaísa Pereira Barreiros
38. diego costa de oliveira 
39. João Victor farah Pimentel
40. Nair augusta da rocha Estumano
41. Sílvia constância do rosário Silva
42. alciene Mendes cunha Melo
43. Bianca dos Santos Barbosa
44. Brenda cristina lima Pinho
45. Elane ribeiro Silva
46. raira alana correa de oliveira
47. Jaciléia da conceição assunção
48. lindemberg Jardim de oliveira
49. cristiane ramos Moraes
50. Jacira da Silva e Silva
51. franciane carla campos Vilhena
52. iran Simões Júnior
53. Elenice Bandeira ribeiro Boa Sorte
54. Kleber Emanoel dos Santos Estumano
55. Terezinha de Jesus Santos de oliveira
56. Heider Passos de Vasconcelos
57. Maria das Graças da costa Brito
58. alex da costa ataíde
59. Brunno ferreira da conceição
60. ana cristina de Sousa lopes
61. aline rodrigues de Souza
62. Gleiciane Borges de lima

63. danilo Nascimento dos anjos
64. rosemary fonseca Guedes
65. Taysa campelo ribeiro
66. Nayara de oliveira Pacheco
67. iranilde Guimarães Sousa
68. Nathália farias Pacheco
69. leandro Tavares ferreira
70. Julieta do Socorro Nobre de Jesus
71. Helidiane cristina Barros da costa
72. Gabriela Pereira ferreira
73. Thyago Michael Vieira de Sousa
74. cléia Maria de Sousa ferreira
75. Maria Neuralice reis da costa
76. Valdiclei de cristo lobato
77. Juliana caroline Henrique Brito
78. Jefferson Alves da Silva 
79. anecilda de Souza Pontes
80. Tathiana Sizo de Souza
81. Shirley Emanuelle albuquerque Santa rosa
82. odilene dos Socorro Balieiro cantão Guimarães
83. camila Bacelar Sousa 
84. Williane carla lourinho oliveira
85. antônio de oliveira Silva filho
86. Eldemir de azevedo cantão do rosário
87. denis lima da dilva
88. cristian Miranda das Neves
89. danilo Nascimento dos anjos
90. Janes liyn Joplin
91. Gerssica fabiola rocha de farias
92. amanda Murta Gama
93. larissa Emanuelle Barbosa Peralta
94. Nathália Jéssica Santos de azevedo
95. Katia Helena rocha da cunha 
96. Karen ramos da rocha
97. Renata Góes Soares Bergahtner
98. João antônio fonseca lima
99. Juliana da Silva Soares
100. alailson chaves castro
101. Hillery christie dos Santos de Brito
102. andrei Braga Monteiro
103. Elielson fernandes Guedes
104. cirleide de Nazaré Santos dos Santos
105. Thiago figueiredo Borges
106. cássio renan Barata Miranda
107. Giulia Gabriela abreu da costa dias
108. alana Nogueira Barbosa
109. Marcus Vinícius Souza Gomes
110. roberto lobato dos Santos
111. Beatriz Pereira alves
112. diana regina carmo de carvalho
113. Elck Maisa andrade Pequeno
114. Keila Gonçalves de oliveira
115. Sérgio casseb da Silva Neto
116. Elyzabeth cavalcante lopes
117. fabiana araújo Guimarães
118. claudia cristina Tavares da costa
119. Zilmai Borges carneiro
120. Wanderson leone Barros cardoso
121. celson de carvalho cardoso
122. Verena Penafort da Silva oliveira
123. Jacieli Pereira Sanches
124. Jaime luiz de Souza cunha Júnior
125. Hudson cavalcante cunha
126. Jociclei lima dos reis
127. robert ronnald Soares dos Santos
128. Betina chaves Balieiro
129. rebeca de Jesus Brito Monteiro
130. isadora Nunes dos Santos
131. devison Gustavo costa Pereira
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coordeNaÇÃo         QUaLQUer Área

1. rachel de oliveira abreu
2. demétrius Gonçalves de araújo
3. anderson roberto castro amazonas
4. cátia Merise de Moraes Salheb
5. roseane de Souza Neves
6. Berchmans Maria Bentes da Moda
7. fernanda alves de Matos lopes
8. roseane Maria costa de Brito
9. Thays Teixeira Pinheiro Gouvea
10. Wilson antônio ferreira costa
11. Valdete Maria das chadas farias
12. rafaela de Nazaré chiappeta de figueiredo
13. Yuri Hossen araújo Yunes
14. Elk Karoline andrade Viana
15. cristiano Barros da Silva
16. Joélcio ataíde dos Santos
17. Palmira rachel Pereira da Silva
18. Eder cirino da Silva 
19. ligia rodrigues da Silva
20. Samuel Gonçalves Viana
21. danielle Matos Barbosa
22. lorena almeida da costa
23. Soraia do Socorro luz Pinheiro
24. Hermias Gomes Monteiro
25. Suzana lory carvalho de oliveira
26. Mariele Borges do Nascimento
27. Suely dos Santos Melo
28. Jorge Henrique Vilas Boas de amorim
29. Maria do Socorro costa Silva
30. Shirley Tobelem da Silva
31. rafaela regina Nicolau
32. Nayane amoras Souza dos Santos
33. Sherly de Paula costa Pinheiro
34. lilian cristina Soares Epaminondas
35. antônio Soares da Silva Junior
36. Giliam de Matos araújo 
37. alessandra de almeida Pereira arnoud
38. Sonia andrea Moura da Silva
39. João Paulo dias Viana
40. diogo lima correa
41. lilia christina Wanzeler Viana
42. Kelly cristina dos Santos ferreira
43. laihane da Silva france
44. Emara Santos correa araújo
45. clarisse rodrigues andrade

tecNoLoGia da iNForMaÇÃo
1 francilia campos de Siqueira
2 Mauro antônio Barbosa Silva
3 Gildeia Sousa cardoso
4 iara Garcia Pinto
5 ingrid Tatiany ribeiro de Souza Mendes
6 regiane Nunes cardoso
7 adenilson Pantoja Moura
8 cleidiane regina Silva leite
9 debora Pacheco correia
10 laise dias albuquerque
11 Zilma Betânia de Sá ribeiro
12 aline duarte de Souza

GastroNoMia

1 Brenda de Nazaré do carmo Brito
estÉtica

1 Naiara Ponte Braga Mergulhão
iNstrUtoria tecNoLoGia da iNForMaÇÃo

1 Jorge Nunes de Souza
2 franco de Miranda Sério Neto
3 Haroldo Piteira Gonçalves

4 flávia almeida Mendes
5 Paulo rodson cascaes dantas
6 Jeckson rubens Macedo de lima Pereira
7 Matheus augusto oliveira Mattos
8 lucas dos Santos furtado
9 Eliane flexa leite
10 Mayk Wellison costa Barreto
11 adailton Borges da silva
12 israel Pinto da Silva
13 Guiller oliveira Garcia Júnior
14 Maria adriele freire ribeiro 
15 João Victor alves luz
16 Tori lobato de Mendonça
17 Márcio Kennedy araújo ferreira
18 Giovani Nazareno de Souza Santos
19 Jacqueline cristina Teixeira do rosário
20 fábio augusto da Silva costa
21 andreza Jackson de Vasconcelos
22 lívia Queiroz cavalcante
23 alberto alan da costa raiol
24 orlando Homci Haber iii
25 romualdo Michel ribeiro Muniz
26 antônia Samira ribeiro
27 Suellen ferreira alencar
28 igor Wenner falcão
29 deivid Eive dos Santos Silva
30 larissa andreza costa Peniche
31 Wanderson da Silva Silva
32 Kenny fabricio Nogueira de Souza
33 Emanuelle da Silva Barata
34 dienne Pereira
35 daniel da Silva Souza
36 Vanessa oliveira da Silva
37 allan crasso Naia de Souza
38 Edinaldo de oliveira costa
39 Elton Nonato lopes dos Santos
40 felipe renato da Silva Santos
41 Marcos Jamilson Santos araújo
42 Vinícius Nascimento dos Santos

GastroNoMia
1 Walaci Wagner Sodré de Morais
2 Giselle arouck lourenço Tavares
3 claudio david Mendes Gibson
4 Paulo roberto araújo Júnior
5 rafaela Guimarães da fonseca
6 Naira Ellen rodrigues correa
7 Joseana Moreira assis ribeiro
8 claudio daniel de Moraes Barbosa
9 Kenny fabricio Nogueira de Souza
10 Márcia Gabriel contrera
11 cristiane Queiroz Moreira
12 Edinea Bezerra Pessanha
13 arina da costa Brito
14 athiria Martins correa

estÉtica

1 ramona roberta leal alves
2 luciana rodrigues dos Santos Maia

Moda

1 Vaine do Socorro Pantoja cunha
2 Nicaele Nascimento de Mendonça

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica.
Belém, 07 de março de 2022.
carlos Edilson de almeida Maneschy
Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tec-
nológica

Protocolo: 768432



86  diário oficial Nº 34.884 Terça-feira, 08 DE MARÇO DE 2022

..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 068/2022 – GaBiNete, de 07 de 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.
coNSidEraNdo a instauração da comissão de Tomada de contas Especial-
TcE, designada pela PorTaria n.257/2021-GaBiNETE, publicado no doE 
n. 34.806, de 22/12/2021;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/TcE, de 07 de Janeiro 
de 2022, da lavra do Presidente da Comissão, em que solicita e justifica a 
necessidade de prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo os termos do despacho Jurídico n.18/2022 c/c autorição 
da financiadora de Estudos-fiNEP do dia 23 de fevereiro de 2022.
rESolVE:
i - rEcoNdUZir a comissão instituída pela PorTaria acima referida, para que 
no prazo de 30 (trinta) dias, seja dada continuidade à investigação e devida 
conclusão dos trabalhos da comissão, a contar do dia 23 de fevereiro de 2022.
ii - coNValidar os atos praticados pela comissão.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 07 de Março de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 768205
Portaria N° 067/2022 – GaBiNete, de 07 de Março de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E 
PESQUiSaS – faPESPa, no uso de suas atribuições legais e com fundamen-
to no parágrafo único, Viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual nº. 
061, de 24 de julho de 2017 e alterações posteriores.
coNSidEraNdo os termos constante no Processo administrativo Eletrô-
nico n.2022/225643;
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor aNdErSoN alBErTo SaldaNHa TaVarES, 
matrícula nº 5916895, ocupante do cargo Técnico em administração, 
para, em substituição a servidora, JacQUEliNE QUEiroZ carNEiro 
dE SoUZa, matrícula nº 5916883, integrar na condição de Presidente à 
coMiSSÃo dE ToMada dE coNTaS ESPEcial, instituída pela PorTaria 
n. 257/2021-GaBiNETE, de 21 de dezembro de 2021, publicada no d. o. 
E. n.34.806, de 22 de dezembro de 2021.
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 07 de Março de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 768058

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 066/2022 – GaBiNete, de 07 de Março de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNforME ProcESSo: 2021/1466842
rESolVE: 
conceder férias regulamentares a servidora da fundação amazônia de am-
paro a Estudos e Pesquisas - faPESPa, conforme abaixo:

Matrícula Nome Período aqui-
sitivo Gozo

5917956/1 lorENa arEdE BarBoSa 30/03/2020 a 
29/03/2021

14/03/2022 a 
28/03/2022

registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 07 de Março de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 768045

..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do terMo aditiVo: 6º - Nº do coNtrato: 020/2017 - Mo-

dalidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico nº 20/2017 - ParTES: Pro-

dEPa - aTlaNTa rENT a car lTda - EPP - oBJETo E JUSTificaTicaTiVa 

do adiTaMENTo: Prorrogação do Prazo de Vigência; Preço e da dotação 
orçamentária; e clausula de resolutiva - Valor (r$): 240.077,22 - daTa 
da aSSiNaTUra: 25/02/2022 - ViGÊNcia do adiTaMENTo: 28/02/2022 
a 27/08/2022 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.122.1297.8238 - 339033 
- foNTE dE rEcUrSo: 0261 - ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aN-
ToNio BraNdÃo da coSTa - ENdErEÇo do coNTraTado E cEP : Belém 
- Pa,  Travessa 14 de abril, nº 2288, bairro: Guamá, cEP 66.063-485.

Protocolo: 765534
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

inexigibilidade de Licitação nº 001/2022
Processo Pae nº 2022/234.623
Objeto: Publicação de atos administrativos da PRODEPA no Diário Oficial 
do Estado (doE).
Valor Global Estimado (12 meses): r$ 60.000,00
com fulcro no art. 30, caput, da lei nº 13.303/2016
orçamento: 23.131.1508.8233 – 33.91.39 - fonte: 0261
contratada: iMPrENSa oficial do ESTado do Pará
cNPJ: 04.835476/0001-01
GUSTaVo BEZErra da SilVa
Presidente da ProdEPa, em exercício

Protocolo: 768318
.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa Nº. 067/2022 - oBJETo: adequação da dotação orçamentaria 
para o Exercício 2022 - daTa da aSSiNaTUra: 07/03/2022 - coNTraTo:  Nº 
041/2021 – cEraGoN aMÉrica laTiNa lTda - Valor Para o EXErcÍcio 
dE 2022 - r$ 19.100,00 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.722.1508.7669 – 
449052 - 0660 – recursos Provenientes de Transferências de convênios -  
Presidente da ProdEPa, em Exercício: GUSTaVo BEZErra da coSTa.

Protocolo: 767420
aPostiLa Nº. 069/2022 - oBJETo: adequação da dotação orçamen-
taria para o Exercício 2022 - daTa da aSSiNaTUra: 07/03/2022 - coN-
TraTo:  Nº 005/2021 – TEllYNK TEcNoloGia E SErViÇo EirEli – EPP 
- Valor Para o EXErcÍcio dE 2022 - r$ 1.458.415,98 - doTaÇÃo or-
ÇaMENTária: 23.722.1508.7669 – 449040  - fonte 0301 – recursos Su-
perávit do Tesouro Estadual; 0101 – recursos do Tesouro Estadual; 0660 – 
Superávit – recursos Provenientes de Transferência de convênios e outros  
- Presidente da ProdEPa, em Exercício: GUSTaVo BEZErra da coSTa.

Protocolo: 767958

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

..

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de rePUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo - coNcorrÊNcia 
PÚBLica nº01/2022 seeL/Pa.
a Secretaria de Estado de Esporte e lazer (SEEl), através da comissão Espe-
cial de licitação, comunica aos interessados que foram realizadas alterações 
no Edital e Projeto Executivo da concorrência Pública nº01/2022 SEEl, pro-
cesso 2021/866965, cujo objeto é contratação de empresa especializada para 
reforma e revitalização do Estádio Maximino Porpino, no município de casta-
nhal-Pa. a sessão pública agendada para ocorrer às 9h30 do dia 22/03/2022, 
fica remarcada para abrir no dia 08/04/2022 às 9h30. O edital com as devidas 
alterações deverão ser solicitados através do e-mail: licitacaoseel@hotmail.
com ou retirados diretamente no Setor de licitações, sede da SEEl, localizado 
em Belém/Pa, rod. augusto Montenegro, Km 03, S/Nº(2º Bloco - anexo do 
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dETraN). Bairro Mangueirão. Em dias úteis, de 9h às 11h e 13h às 15h.
Belém (Pa), 07 de março de 2022
Nairá coimbra Porto
Presidente da comissão

Protocolo: 767834
.

diÁria
.

Portaria Nº. 078/2022-seeL, de 07 de MarÇo de 2022.

coNcEdEr, 01 (uma) diária aos servidores JoÃo PErEira da SilVa car-

Mo, matrícula n° 57202771/2, MaUrÍcio BarrETo da SilVa, matrícula 

nº 5901256/1 e aJaX dE alMEida BarrETo, matrícula n° 5961899/2, 

para deslocamento ao município de Parauapebas/Pa, no dia 08/03/2022 
com o objetivo de realizar distribuição dos kits esportivos ao município 
que participara do 11ª edição dos Jogos abertos do Pará. ordenador: Vitor 
augusto da Silva Borges.

Protocolo: 768392
Portaria Nº. 077/2022-seeL, de 07 de MarÇo de 2022.
coNcEdEr, 01 e ½ (Uma e meia) diárias ao servidor NiVaN SETUBal No-
roNHa, matrícula n° 5833841/2, com o objetivo de realizar reunião para 
apresentar o projeto da 11ª edição dos “Xi JoGoS aBErToS do Pará”, no 
município de altamira – Pa, do dia 07/03/2022 a 08/03/2021. ordenador: 
Vitor augusto da Silva Borges.

Protocolo: 768385

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

errata
.

Portaria Nº 129/GePs/setUr de 07 de MarÇo de 2022
errata da Portaria Nº 026/2022 de coMissÃo, publicada do doe 
34.863 de 11/02/2022.
onde lê-se: dESiGNar servidores para constituir comissão de cotação Eletrônica
Leia-se: dESiGNar servidores para constituir comissão Especial de licitação
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 768336

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 134/GePs/setUr de 07 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/254696; rESolVE:
i – conceder suprimento de fundos ao servidor cHarlES aNTÔNio fEr-
rEira dE aViZ, mat. 55586269/1, assist. em Gestão do Turismo. ii – o 
valor do suprimento corresponde a: r$ 700,00 (setecentos reais), para 
atender as despesas de classificação 339033 (Passagens e Locomoção). 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: 768390
.

diÁria
.

Portaria 130/GePs/setUr de 07 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/257197; rESolVE: conceder 
02 e ½ (duas e meia) diária ao servidor WaSHiNGToN BErG SENa corrÊa, 
Mat. 57175956/6, coord. do Núcleo de controle interno. oBJ: realizar reuni-
ões com entes públicos do município de Salinópolis (Prefeitura, Polícia Militar, 
locatários da Praça de Alimentação). DESTINO: Salinópolis/PA. PERÍODO: 09 
a 11/03/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 768345
Portaria 131/GePs/setUr de 07 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/245559; rESolVE: conceder 04, 
½ (quatro e meia) diárias ao servidor aNTÔNio MarcoS fraNco PiNHEiro, Mat. 
57198175/1, assist. de Gestão em Turismo. oBJ: acompanhar, supervisionar a ins-
trutoria 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: Paragominas/Pa. PErÍodo: 27 a 31/03/2022. 
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 768359
Portaria Nº 133/GePs/setUr de 07 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/254816; rESolVE: conce-
der 04 e ½ (quatro e meia) diárias ao colaborador JairlEN SaNToS da 
SILVA, CPF: 757.458.362-53 OBJ: Realizar instrutória do Curso “Conduto-
res de Trilhas e caminhadas”, que será realizado pela SETUr através da 
GQPr. dESTiNo: Maracanã-Pa. PErÍodo: 13/03 a 17/03/2022. ordENa-
dor: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 768371
Portaria 132/GePs/setUr de 14 de MarÇo de 2022

coNSidEraNdo os termos do processo 2022/254983; rESolVE: conce-

der 04, ½ (quatro e meia) diárias ao colaborador Eventual MaTHEUS aU-
GUSTO DOS REIS, CPF: 031.695.272-73.OBJ: Realizar instrutória do Cur-
so “condutores de Trilhas e caminhadas”, que será realizado pela SETUr 
através da GQPr. dESTiNo: Maracanã-Pa PErÍodo:13/03 a 17/03/2022. 
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 768365

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 099/2022/GGP/dPG, de 07 de MarÇo de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii, da lei complementar n° 054, de 07 
de fevereiro de 2006, c/c art. 13, da lei N° 8.107, de 19 de fevereiro de 
2015, considerando o que consta no PaE nº 2022/247742 e no PaE nº 
2022/207855; rESolVE:
i – designar a Servidora Pública alcidEa aMaral TEiXEira, id funcio-
nal nº 3215318, ocupante do cargo de assistente Social, para exercer a 
Função Gratificada de chefe da Secretaria do Núcleo da Fazenda Pública, 
padrão fG 3 – dP, a contar de 1º de março de 2022.
ii – designar o Servidor Público fláVio JoSÉ PiMENTEl PENNa, id funcional 
nº 3252248, ocupante do cargo de assistente administrativo, para exercer a 
Função Gratificada de chefe da Secretaria do Núcleo de Tecnologia da Infor-
mação – NTi, padrão fG 2 – dP, a contar de 1º de março de 2022.
iii – designar o Servidor Público aNToNio Marcio cardoSo GoUVEa, 
id funcional nº 57203877, ocupante do cargo de assistente administra-
tivo, para exercer a Função Gratificada de chefe da Secretaria do Núcleo 
regional do Guamá, padrão fG 2 – dP, a contar de 1º de março de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 768132
Portaria Nº 100/2022/GGP/dPG, de 07 de MarÇo de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XV, da lei complementar n° 054, de 
07 de fevereiro de 2006, c/c o art. 17, i, alínea “a”, da lei N° 8.107, de 19 
de fevereiro de 2015; considerando o que consta no PaE Nº 2022/247742; 
rESolVE:
Conceder Gratificação de Atividade de Gabinete – GAG, no percentual de 
30% (trinta por cento), incidente sobre o vencimento-base, ao servidor 
público MarcUS ViNiciUS GoMES HolaNda, id. funcional nº 57175989, 
a contar de 1º de março de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 768136

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1563/2021 - da BeLÉM, 10/12/2021.
a Subefensora 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 2021/1218902 de 26/10/2021.
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 oBJetiVo ProGraMÁtica
MaUro BarBoSa dE 

liMa aUX. dE dEfENSoria 227.948.592-34 BalcÃo dE 
dirEiToS 3255158 ParTiciPar dE aÇÃo dE cidadaNia EM cUMPri-

MENTo do PPa. 03.091.1492.8730

Para deslocar-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM SÃo MiGUEl do GUaMá, iriTUia, MÃE do rio, aUrora do Pará, coNcÓrdia do Pará, aUGUSTo corrÊa, oUrÉM E SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa. 03 a 17/11/2021 14,5

dê-se a ciência, cumpra-se e publique-se.
Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 767945
Portaria Nº 1564/2021 - 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 2021/1218902 de 26/10/2021.
rESolVE:
conceder diária ao servidor abaixo relacionado, 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
MaUro BarBoSa dE 

liMa aUX. dE dEfENSoria 227.948.592-34 BalcÃo dE 
dirEiToS 3255158 ParTiciPar dE aÇÃo dE cidadaNia EM cUMPriMENTo 

do PPa. 03.091.1492.8730

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM SaNTa iZaBEl do Pará 18/11/2021 0,5

dê-se a ciência, cumpra-se e publique-se.
Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 767952
Portaria Nº 1566/2021 - 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 2021/1218902 de 26/10/2021.
rESolVE:
conceder diárias ao servidor abaixo relacionado, 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
MaUro BarBoSa dE 

liMa aUX. dE dEfENSoria 227.948.592-34 BalcÃo dE 
dirEiToS 3255158 ParTiciPar dE aÇÃo dE cidadaNia EM cUMPriMENTo 

do PPa. 03.091.1492.8730

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM iriTUia 06 a 08/12/2021 2,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 767966
Portaria Nº 1565/2021 - 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 2021/1218902 de 26/10/2021.
rESolVE:
conceder diárias ao servidor abaixo relacionado, 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
MaUro BarBoSa dE 

liMa aUX. dE dEfENSoria 227.948.592-34 BalcÃo dE 
dirEiToS 3255158 ParTiciPar dE aÇÃo dE cidadaNia EM cUMPriMENTo 

do PPa. 03.091.1492.8730

Para deslocar-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM NoVo rEParTiMENTo E SÃo MiGUEl do GUaMá 21 a 27/11/2021 6,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 767963
Portaria Nº 1567/2021 - 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 2021/1218902 de 26/10/2021.
rESolVE:
conceder diárias ao servidor abaixo relacionado, 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
roGErio da SilVa 

PErEira aUX. dE dEfENSoria 737.117.642-15 clcc 5890906 ParTiciPar dE aÇÃo dE cidadaNia EM cUMPriMENTo 
do PPa. 03.091.1492.8730

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM UliaNÓPoliS 28 a 30/10/2021 2,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 767971
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Portaria Nº 064/2022 - da BeLÉM, 03/03/2022.
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 siária nº 2021/1375893 de 02/12/2022.
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 MatricULa cPF LotaÇÃo oBJetiVo ProGraMÁtica
aNToNio ricardo TEiXEira MoUra 

PaUla PaPiloScoPiSTa 5693527 361.477.532-15 didEM/PolÍcia ciVil

ParTiciPar dE aÇÃo dE cidadaNia EM cUMPri-
MENTo do PPa. 03.091.1492.8729

BrUNo lEaNdro GUiMarÃES dE 
oliVEira idENTificador ciVil 125262 951.753.932-00 PoSTo dE SaNTa iZaBEl

dEiViSoN GoNÇalVES PiNHEiro iNdENTificador ciVil 5005842 696.677.482-00 caMara MUNiciPal - 
BElÉM

clEVErSoN NoNaTo BriTo 
BarrEiroS SEcrETário dE NÚclEo 5324041 301.109.632-53 NaEca

fErNaNda dE caSSia SoUZa dE 
JESUS PaSTaNa aGENTE adMiNiSTraTiVo 142210 670.366.432-34 didEM/PolÍcia ciVil

iZaBEla dE MElo PiMENTEl aSSESora ESPEcial 6113140 330.749.252-72 caSa ciVil/BalcÃo dE 
dirEiToS

JoÃo carloS da foNSEca aUX. dE dEfENSoria 57202183 219.637.972-72 diSEG
JUcEMir SiQUEira da SilVa TEc. dE dEfENSoria 32549 149.182.772-68 BalcÃo dE dirEiToS
lUiZ carloS MorEira fariaS 

JUNior SEcrETário dE NÚclEo 57227037 737.505.572-68 dir. adMiNiSTraTiVa

MarcElo SaNToS GaMBÔa TÉc. dE Ti dEfENSoria 57211830 702.778.932-81 NTi
Maria raiMUNda SaNTaNa doS 

SaNToS TEc. dE dEfENSoria 3152758 140.478.102-15 GErÊNcia dE GESTÃo dE 
PESSoaS

MarlENE SilVa dE MoraES aGENTE adMiNiSTraTiVo 70033 210.841.302-20 Policia ciVil/didEM
PaUlo MarcElo fUrTado raiol idENTificador ciVil 302930 708.460.732-34 PrEfEiTUra dE BENEVidES

raiMUNdo rUY HolaNda doS 
SaNToS PaPiloScoPiSTa 5703964 305.769.032-72 Policia ciVil/didEM

SaNdro aUGUSTo SarMaNHo SEcrETário Parla-
MENTar 27287 541.640.012-91 alEPa

SÉrGio aNdrÉ GoNSalEZ GoMES aUX. dE dEfENSoria 57201786 792.200.702-78 BalcÃo dE dirEiToS
aMaNda dE SoUZa PaPiloScoPiSTa 5940085 860.584.282-20 PolÍcia ciVil

roSilENE dE oliVEira PErEira PaPiloScoPiSTa 57192914 709.383.342-04 didEM/iMl/PolÍcia ciVil
TaTiaNa MacHado PiNTo MaciEl aSSESSora JUrÍdica 57205343 668. 932.322-68 ESdPa

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado: 

oriGeM destiNo PeÍodo Qtde
BElEM SalVaTErra 28 a 31/01/2022 3,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 768322
Portaria Nº 060/2022 - da BeLÉM, 24/02/2022.
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 2022/179965 de 14/02/2022.
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 MatricULa cPF LotaÇÃo oBJetiVo ProGraMÁtica

WadY cHaroNE NETo TÉcNico dE dEfEN-
Soria 57211857 149.182.772-68 BalcÃo dE dirEiToS ParTiciPar dE aÇÃo dE cidadaNia EM cUMPri-

MENTo do PPa. 03.091.1492.8729

raida rENaTa rEiS TriNdadE aNaliSTa dE dEfEN-
Soria 57211852 873.509.472-91 GErÊNcia dE TraNSPorTES ParTiciPar dE aÇÃo dE cidadaNia EM cUMPri-

MENTo do PPa. 03.091.1492.8729

alaN dElSo da SilVa cordEiro aUXiliar dE dEfEN-
Soria 57196777 616.216.842-53 coordENaÇÃo fiNaNcEira ParTiciPar dE aÇÃo dE cidadaNia EM cUMPri-

MENTo do PPa. 03.091.1492.8729

raiMUNdo dE JESUS doS SaNToS 
SoUZa

aNaliSTa dE dEfEN-
Soria 57211889 399.830.212-34 NUdEP ParTiciPar dE aÇÃo dE cidadaNia EM cUMPri-

MENTo do PPa. 03.091.1492.8729

VEra lUcia MaGalHaES dE frEiTaS TEcNico dE dEfEN-
Soria 320200 081.350.292-68 NTi ParTiciPar dE aÇÃo dE cidadaNia EM cUMPri-

MENTo do PPa 03.091.1492.8729

alBErTiNa ZÉlia dE fariaS cHaGaS aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo 5789362 580.881.992-04 SEaP ParTiciPar dE aÇÃo dE cidadaNia EM cUMPri-

MENTo do PPa 03.091.1492.8729

carloS alBErTo XaViEr VaScoN-
cEloS aGENTE PENiTENciário 5859859-1 270.242.962-91 SEaP ParTiciPar dE aÇÃo dE cidadaNia EM cUMPri-

MENTo do PPa 03.091.1492.8729

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElEM aBaETETUBa 21 a 24/02/2022 3 e 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 768305
Portaria 1575/2021 - da ,10/12/2021.  
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao Servidor JaYlSoN PErEira diGEr, matrícula 57234529, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir a EQUiPE do dEfENSor 
PÚBlico-GEral, Na ViSiTa iNSTiTUcioNal Na dEfENSoria PÚBlica dE ParaGoMiNaS E rEUNiÃo coM oS dEfENSorES PÚBlicoS. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a ParaGoMiNaS, período 09/12/2021 a 11/12/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 768248
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Portaria Nº 1573/2021 - da BeLÉM, 14/09/2021
o defensor Público-Geral do Estado, no uso de suas atribuições que lhe foi delegada pelo art. 9º, inciso V, da lei complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006.
considerando a Solicitação de diária nº 2021/966938 de 30/08/2021.
rESolVE:
conceder diárias ao servidor abaixo relacionado, 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

SaMUEl PErEira MiraNda JUNior TÉc. EM Ti dE dEfENSoria. 330.397.712-72 NÚclEo dE TEcNoloGia 
daiNforMaÇÃo 54188857-2

Participar de ação de cidadania 
do Balcão de direitos em cumpri-

mento do PPa.
03.091.1492.8730

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM rEdENÇÃo, cUMarU do NorTE E SaNTa Maria daS BarrEiraS 23/09 a 09/10/2021 16,5

João Paulo carneiro Gonçalves lédo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 768081
Portaria Nº 1570/2021 - da BeLÉM, 10/12/2021.
o defensor Público-Geral do Estado, no uso de suas atribuições que lhe foi delegada pelo art. 9º, inciso V, da lei complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006.
considerando a Solicitação de diária nº 2021/730880 de 05/07/2021.
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

JUcEMir SiQUEira da 
SilVa TEc. dE dEfENSoria 149.182.772-68 BalcÃo dE dirEiToS 32549 rEaliZar ViSiTa TÉcNica Para orGaNiZaÇÃo dE 

aÇÃo dE cidadaNia 03.091.1492.8730

clEBEr PaiVa coElHo GErENTE dE TraNSPorTE 606.755.192-68 GErÊNcia dE TraNSPorTES 57211712

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM UliaNÓPoliS, ParaGoMiNaS E iriTUia 19 a 21/11/2021 2,5

João Paulo carneiro Gonçalves lédo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 768093
Portaria Nº 1572/2021 - da BeLÉM, 10/12/2021.
o defensor Público-Geral do Estado, no uso de suas atribuições que lhe foi delegada pelo art. 9º, inciso V, da lei complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006.
considerando a Solicitação de diária nº 2021/1208734 de 22/10/2021.
rESolVE:
conceder diárias ao servidor abaixo relacionado, 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

JoSÉ alcioNE cordEiro dE SoUZa TÉcNico dE dEfENSoria 585.191.222-72 NUdEcoN 57202467 aPoio aS aÇÕES do BalcÃo dE dirEiToS EM cUMPriMENTo 
do PPa 03.091.1492.8730

Para deslocar-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM BarcarENa, MoJÚ, aBaETETUBa E caMETá 01 a 13/10/2021 12,5

João Paulo carneiro Gonçalves lédo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 768056
Portaria Nº 1015/2021 - da BeLÉM, 14/09/2021
o defensor Público-Geral do Estado, no uso de suas atribuições que lhe foi delegada pelo art. 9º, inciso V, da lei complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006.
considerando a Solicitação de diária nº 2021/966938 de 30/08/2021.
rESolVE:
conceder diárias ao servidor abaixo relacionado, 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

iGor aNdrEY PorTal 
cardiaS

TÉc. EM Ti dE dEfEN-
Soria. 714.342.832-91 NÚclEo dE TEcNoloGia daiNfor-

MaÇÃo 5899893 Participar de ação de cidadania do Balcão de 
direitos em cumprimento do PPa. 03.091.1492.8730

 Para deslocar-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM ParaUaPEBaS, SÃo fEliX do XiNGÚ, oUrilÂNdia do NorTE, aGUa aZUl do NorTE E PaU d’arco. 11/09 a 27/10/2021 16,5

João Paulo carneiro Gonçalves lédo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 768075
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Portaria Nº 065/2022 - da BeLÉM, 04/03/2022.
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 2022/185862 de 15/02/2022.
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 MatricULa cPF LotaÇÃo oBJetiVo ProGraMÁtica
aNSElMo carloS NoGUEira 

MoNTEiro
MoToriSTa dE dEfEN-

Soria 54194024 613.246.632-00 GErÊNcia dE 
TraNSPorTES

ParTiciPar dE aÇÃo dE cidadaNia EM 
cUMPriMENTo do PPa. 03.091.1492.8730

aVEliNo NaZarENo MarTiNS 
calaNdriNE PaPiloScoPiSTa 2004453 223.376.602-49 PolÍcia ciVil/

didEM

carMEN lUcia loPES dE SoUZa TEc. dE dEfENSoria 392235 227.269.342-34 SEcrETaria ciVEl

EMErSoN PaiVa dE MENEZES PaPiloScoPiSTa 57190580 476.669.862-20 PolÍcia ciVl/NiP

Gil corrÊa doS SaNToS aUXiliar dE dEfENSoria 57206425 530.582.672-15 daf

iNGrid loPES fariaS aSSESSora JUrÍdica 7565395 016.890.932-42 NUdEcriM

iZaBEla dE MElo PiMENTEl aSSESSora ESPEcial 6113140 330.749.252-72 caSa ciVil/BalcÃo 
dE dirEiToS

JoSElMa BarBoSa cUNHa TÉcNico dE dEfENSoria 57211475 355.559.552-00 GGP

lUiZ carloS MorEira fariaS 
JUNior SEcrETário dE NÚclEo 57227037 737.505.572-68 daf

MarcElo SaNToS GaMBÔa TÉc. dE Ti dEfENSoria 57211830 702.778.932-81 NTi

Maria NorMa da SilVa GUrJao 
MaToS aGENTE adMiNiSTraTiVo 57444 092.490.012-15 Policia ciVl/

didEM

MariaNa STHEl fraNciSQUETo aNaliSTa dE dEfENSoria 57201223 082.786.127-30 GGP

MarlENE SilVa dE MoraES aGENTE adMiNiSTraTiVo 70033 210.841.302-20 Policia ciVil/
didEM

MaX da coSTa fraZao aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo 5888791 588.767.312-53 didEM/PolÍcia 

ciVil

ricardo da SilVa BriTo PaPiloScoPiSTa 5157188 249.592.862-53 PolÍcia ciVil/
didEM

roSilENE MarGarETH coNcEiÇÃo 
dE SoUZa idENTificadora 70440 176.982.272-00 PolÍcia ciVil/

didEM

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElEM caSTaNHal 11 a 12/02/2022 1,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 768369

.

NorMa
.

resoLUÇÃo csdP N° 302, de 07 de MarÇo de 2022.
altera a resolução cSdP nº 253, de 16 de novembro de 2020, que regula-
menta a concessão de auxílio alimentação.
o coNSElHo SUPErior da dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 11 c/c o art. 16, § 
2º, da lei complementar n. 054, de 07 de fevereiro de 2006, publicada no 
d.o.E. em 09.02.2006;
CONSIDERANDO a autonomia administrativa, funcional e financeira das 
defensorias Públicas estaduais, instituída pelo art. 134 da constituição fe-
deral da república;
coNSidEraNdo a deliberação do Egrégio conselho Superior da defensoria 
Pública do Estado do Pará na 234ª Sessão ordinária, realizada no dia 07 de 
março de 2022, rESolVE:
art. 1º alterar o art. 1º, caput e §§ 1º e 2º, da resolução cSdP nº 253, 
de 16 de dezembro de 2020, os quais passarão a vigorar com a seguinte 
redação:
“art. 1º instituir o auxílio alimentação, no valor de r$ 2.000,00 (dois mil 
reais), a ser concedido aos membros e servidores da defensoria Pública do 
Estado do Pará, na forma desta resolução.
§1º o valor do auxílio alimentação de que trata o caput será pago da se-
guinte forma: r$ 1.000,00 (um mil reais) pagos em folha de pagamento e 
r$ 1.000,00 (um mil reais) pagos via cartão-alimentação.
§2º No mês de dezembro de cada ano, o valor do auxílio alimentação será 
de r$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser pago da seguinte maneira: r$ 
2.000,00 (dois mil reais) pagos em folha de pagamento e r$ 2.000,00 
(dois mil reais) pagos via cartão alimentação.
[...]”.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efei-
tos a contar de 1º de abril de 2022.
Sala de reuniões do conselho Superior da defensoria Pública do Estado, 
aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral
Membro Nato
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral
Membra Nata

cÉSar aUGUSTo aSSad
corregedor-Geral
Membro Nato
aNTÔNio carloS dE aNdradE MoNTEiro
Membro Titular
BrUNo BraGa caValcaNTE
Membro Titular
alEXaNdrE MarTiNS BaSToS
Membro Titular
JUliaNa aNdrÉa oliVEira
Membra Titular
doMiNGoS loPES PErEira
Membro Titular
rENaN fraNÇa cHErMoNT rodriGUES
Membro Titular
BEaTriZ fErrEira doS rEiS
Membra Titular

Protocolo: 768313
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 018/2021
Processo nº 2021/740615 – dPPa
ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo – Nº 18/2021
Processo nº 2021/740615 - dPPa
Publicado no doE 34646 de 22/07/2022
Protocolo 683069
ordenador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo - defensor Público 
Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 768301
torNar seM eFeito
coNtrato N° 046/2021
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 18/2021
Processo Nº 2021/740615 – dPPa
Publicado no doE 34645 de 21/07/2022
Protocolo 682986
ordenador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo - defensor Público 
Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 768303
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.

oUtras MatÉrias
.

ato Nº 21, de 07 de MarÇo de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 
54, de 7 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no PaE nº 
2022/247742; rESolVE:
Nomear o Servidor Público SilVio darlEY PErEira fErNaNdES, id. funcional 
nº 54189105, ocupante do cargo de administrador, para exercer o cargo em 
comissão de ASSESSOR TÉCNICO DE DEFENSORIA, código DAS-DEF-PUB, junto 
ao Núcleo de Planejamento – NUPlaN, a contar de 1º de março de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 768141
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

coNtrato
.

extrato do contrato nº 015/2022/tJ/Pa - Termo de doação // Par-
tes: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará E SEcrETaria MUNici-
Pal dE SaÚdE dE SaNTarÉM/Pa, cNPJ nº: 17.556.659/0001-21// objeto 
do contrato: doação de bens móveis inservíveis pelo DOADOR, observa-
do em caráter definitivo e sem encargos à DONATÁRIA // Processos: PA-
MEM-2021/35955 e Pa-Pro-2022/00764 // fundamentação legal: art. 17, 
ii, “a” da lei 8.666/93//foro: Belém// Valor (depreciado) dos bens: r$- 
3.087,33 (Três mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) // data 
da assinatura do contrato: 03/03/2022// responsável pela assinatura: dé-
bora Moraes Gomes – Secretária de administração do TJE/Pa.

Protocolo: 767780
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 015/tJPa/2022
acolHo o julgamento apresentado pela Pregoeira, referente ao Pregão 
Eletrônico Nº 015/2022/TJPa, que tem por objeto a contratação de em-
presa especializada na prestação de serviços de agenciamento/intermedia-
ção de transporte terrestre através de solução tecnológica que possibilite 
a requisição de veículo, gerenciamento e atendimento da solicitação em 
tempo real, por meio de aplicação web e aplicativo mobile, em quantidades 
e especificações técnicas definidas no termo de referência, e, HOMOLO-
Go a presente licitação. Todas as informações a respeito do certame estão 
disponíveis em www.comprasgovernamentais.gov.br. Belém, 07/03/2022. 
Secretaria de administração do TJPa.

Protocolo: 768063

.

.

oUtras MatÉrias
.

extrato de coNtrato Nº 016/2022/tJPa // Partes: Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Pará e a empresa aGEM TEcNoloGia diSTriBUidora 
lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 09.022.398/0001-31. aquisição de 
equipamentos para a modernização e expansão da infraestrutura de Tec-
nologia da informação e comunicação do Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará. consumo de 400 unidades do item 9 da arP n.º 002/2022 (webcam).  
//  origem:  a  adjudicação referente à licitação realizada na modalidade 
Pregão Eletrônico de nº. 049/TJPa/2021// Valor global do contrato: r$- 
78.000,00 (setenta e oito mil reais), durante o  período de  12  (doze)  
meses.  // dotação orçamentária: 02.126.1421.8651 / 8652 / 8653; fonte 
0101/0118 / elemento de despesa 339030 // Vigência: início em 04 de 
março de 2022 e término em 04 de março de 2023/ data da assinatura: 
04.03.2022 // foro: Belém/Pa // representante do contratante: Secretária 
de administração débora Moraes Gomes // ordenador responsável: Miguel 
lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento.

Protocolo: 767782

LeGisLatiVo

asseMBLeia LeGisLatiVa
do estado do ParÁ

aViso de LicitaÇÃo
a assembleia legislativa do Estado do Pará, por intermédio da comissão 
Permanente de licitação (cPl), torna público que às 10h00min do dia 07 
de abril de 2022, realizará licitação na modalidade coNcorrENcia PÚ-
Blica, do tipo MENor PrEÇo Por loTE, sob o regime de empreitada por 
preço unitário, objetivando a seleção da proposta mais vantajosa à admi-
nistração Pública para a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE 
OBRAS DE ENGENHARIA NO I COMAR. LOCAL DE ABERTURA: “Auditório 
João Batista” Palácio cabanagem – Prédio Sede da assembleia legislativa 
do Estado do Pará - alEPa. ENdErEÇo: rua do aveiro nº 130, Bairro cida-
de Velha, Belém-Pa, cep 66.020-070. rEcUrSoS fiNaNcEiroS: Progra-
ma de Trabalho - 01.031.1496.7624 / 01.031.1496.cNSEd, Natureza da 
despesa - 3390.39 / 3390.51. origem do recurso: Tesouro Estadual. or-
dENador dE dESPESaS: deputado francisco das chagas Silva Melo filho. 
o Edital e seus elementos constitutivos estarão disponíveis para consulta a 
partir de 08/03/2022 no site: www.alepa.pa.gov.br, bem como na Sala da 
comissão Permanente de licitação, localizada no Prédio anexo – complexo 
administrativo Victor Paz, da assembleia legislativa do Estado do Pará, si-
tuada à rua do aveiro nº 130, Bairro cidade Velha, Belém-Pa, - fones (91) 
3213.4407 / 3213-4422, e-mail: licitacao@alepa.pa.gov.br, de segunda a 
sexta-feira, das 08h00min às 14h00min.
comissão Permanente de licitação

Protocolo: 768426
..

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 38.129, de 03 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 006/2022 – 3 ª ccG, protocolizado sob 
o Expediente nº 003508/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora aNdrEa PiNHEiro XErfaN, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101502, para exercer em substituição a função 
gratificada de Controladora da 3ª CCG, durante o impedimento da titular 
roBErTa PaES carValHo fErrEira, no período de 30-03 a 13-04-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 767835
Portaria Nº 38.130, de 03 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 006/2022 – 3ª ccG, protocolizado sob o 
Expediente nº 003508/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora adriaNE cUNHa GoNÇalVES, auditora de contro-
le Externo, matrícula nº 0101510, para exercer em substituição a função 
gratificada de Gerente de Fiscalização da 3ª CCG, durante o impedimento 
da titular, aNdrEa PiNHEiro XErfaN, no período de 28-02 a 13-04-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 767839

.

.

aPoseNtadoria
.

Portaria Nº 38.127, de 03 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
r E S o l V E:
aPoSENTar, voluntariamente por tempo de contribuição, o servidor aldo 
cEZar caValcaNTE GUiMarÃES, auditor de controle Externo – direito 
TcE-cT-603, classe c, Nível 04, matrícula nº 0100421, com fundamento 
nos artigos 2º e 3º, incisos i, ii e iii e 5º da Emenda constitucional nº 
47/2005, combinado com o artigo 3º, da Ec nº 103/2019 e artigo 2º EcE 
nº 77/2019 e com os artigos 130,131, parágrafo 1º, inciso Xii e 140, inciso 
iii da lei nº 5.810/94, com proventos integrais, com base no artigo 54-B 
da lcE nº 039/2002, inciso Vi, contando com o tempo de contribuição de 
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47 (quarenta e sete) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias contados até 
22-01-2022, tendo em vista o que consta do Expediente nº 000512/2022, 
com provento mensal de r$ 22.331,84 (vinte e dois mil, trezentos e trinta 
e um reais e oitenta e quatro centavos).
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: 767824

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 38.136, de 07 de MarÇo de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015,
r E S o l V E:
coNcEdEr férias aos servidores abaixo relacionados, para serem gozadas no 
mês de fEVErEiro/2022, de conformidade com o artigo 74 da lei nº 5.810/94:

serVidor MatrÍcULa carGo PerÍodo

alEXaNdrE caMPElo coSTa (Ex. 2020) 0101055 TcE-cT-06 07/02 a 
21/02/2022

alEXaNdrE crUZ XErfaN (Ex. 2022) 0101362 TcE-NS-02 25/02 a 
26/03/2022

aliNE Maria SalaME lEal (Ex. 2020) 0101515 TcE-cT-06 11/02 a 
25/02/2022

alTair corrEa ViEira NETo (Ex. 2021) 0101641 TcE-NS-03 10/02 a 
24/02/2022

aNa cláUdia MoUTiNHo da aNUNciaÇÃo 
(Ex. 2020) 0100079 TcE-aTi-405 21/02 a 

01/03/2022

aNa clEidE dE oliVEira (Ex.2021) 0101499 TcE-cT-06 11/02 a 
25/02/2022

aNa criSTiNa SidriM fraNco (Ex.2021) 0695394 TcE-cT-06 09/02 a 
23/02/2022

aNa lEa SaBBa dE SoUZa BaTiSTa (Ex.2021) 0695572 TcE-ca-401 07/02 a 
08/03/2022

aNdrEa PiNHEiro XErfaN (Ex. 2021) 0101502 TcE-cT-06 28/02 a 
29/03/2022

carla lEdo rEiS (Ex. 2019) 0101473 TcE-cT-06 10/02 a 
24/02/2022

carloS alBErTo dE alMEida caMPoS 
(Ex. 2022) 0101419 TcE-NS-01 07/02 a 

21/02/2022

carloS alBErTo MacHado rUfiNo JUNior 
(Ex. 2020) 0100107 TcE-cT-06 10/02 a 

24/02/2022

carloS EdilSoN MElo rESQUE (Ex.2021) 0100351 TcE-cT-06 08/02 a 
22/02/2022

carloS EdUardo liMa dE MoraES (Ex. 
2022) 0100924 TcE-NS-01 08/02 a 

22/02/2022

criSTiNa Maria fraZao dE SoUZa (Ex. 
2021) 0100348 TcE-cTi 14/02 a 

22/02/2022

dEBora BarroS coElHo NETo dUarTE 
(Ex. 2020) 0101073 TcE-cT-06 11/02 a 

25/02/2022

dENilSoN MarTiNS NaSciMENTo (Ex. 2022) 0100280 TcE-aa-302 08/02 a 
09/03/2022

dENiSE Maria da SilVa BarroS (Ex. 2022) 0100848 TcE-NS-02 14/02 a 
28/02/2022

diEGo aSSUNÇÃo BorGES (Ex.2021) 0100928 TcE-NM-01 07/02 a 
21/02/2022

EdUardo aUGUSTo ViaNNa diaS (Ex. 2022) 0100393 TcE-aa-305 01/02 a 
02/03/2022

faBio rEiS SiZo NaSciMENTo (Ex. 2021) 0101134 TcE-ca-402 07/02 a 
21/02/2022

filiPE BarBoSa EricHSEN (Ex. 2018) 0101480 TcE-cT-06 02/02 a 
07/02/2022

GEorGE GilSoN oliVEira doS rEiS (Ex. 
2019) 0101056 TcE-cT-06 08/02 a 

22/02/2022

HarlEN JorGE SoUZa NaSciMENTo (Ex. 
2022) 0100078 TcE-aTi-405 10/02 a 

24/02/2022

iSMaEl da aSSUNÇÃo MoNTEiro (Ex. 2022) 0100840 TcE-NS-01 07/02 a 
08/03/2022

Joao carloS SoarES (Ex. 2022) 0695432 TcE-ca-401 09/02 a 
10/03/2022

JoSÉ aVEliNo riBEiro SoBriNHo (Ex. 2021) 0100360 TcE-cT-06 01/02 a 
02/03/2022

lariSSa fErNaNdES cHaGaS (Ex. 2020) 0101144 TcE-cT-06 08/02 a 
22/02/2022

lUcilENE MoUTiNHo BarBalHo (Ex. 2021) 0000245 TcE-Pl al-102 21/02 a 
07/03/2022

lUiS carloS aZEVEdo PiNTo dE alMEida 
(Ex. 2022) 0101303 TcE-NM-03 03/02 a 

04/03/2022

lUiZ aNToNio cardoSo da SilVa (Ex. 2022) 0100035 TcE-co-302 01/02 a 
02/03/2022

lUiZ EdUardo SoUZa corrEa (Ex. 2021) 0100091 TcE-ca-403 22/02 a 
08/03/2022

MaNoEl JoSÉ PaNdolfo raMoS (Ex. 2021) 0100120 TcE-aTNS-603 01/02 a 
02/03/2022

MarcElo foNSEca BarroS (Ex. 2021) 0101111 TcE-cT-06 16/02 a 
17/03/2022

Maria daS GracaS liMa coSTa (Ex. 2021) 0100040 TcE-co-301 16/02 a 
17/03/2022

Marilia JUcá raMoS fEiToSa (Ex. 2021) 0100592 Nc 14/02 a 
28/02/2022

MariÚcia dE fáTiMa SaNToS diaS dE 
lacErda (Ex. 2021) 3213781 Nc 31/01 a 

01/03/2022

rENaTa PiQUEira dE aNdradE SoarES 
(Ex. 2021) 5616735 Nc 07/02 a 

21/02/2022

SoNia Maria SEGToWicH dE MacEdo 
GalVÃo (Ex. 2021) 0100196 TcE-aTi-405 14/02 a 

23/02/2022

THaYS dE oliVEira Sardo riBEiro (Ex. 
2022) 0100824 TcE-NS-01 01/02 a 

02/03/2022

VicENTE aNcHiETa JUNior (Ex. 2020) 0101513 TcE-cT-06 11/02 a 
25/02/2022

alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
 Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 768016

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 071/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18 da lei Estadual nº 8.596, de 11 de 
janeiro de 2018, bem como no art. 61, da lei Estadual nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo a atual Estrutura organizacional do Ministério Público de 
Contas do Estado do Pará, definida pela PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA;
CONSIDERANDO, por fim, que a designação a seguir não acarretará impacto 
orçamentário-financeiro, conforme certificado nos autos do PAE nº 2022/226697;
rESolVE:
i – dispensar a servidora BrUNa aliNE BENTES da coSTa, matrícula nº 
200249, ocupante do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade: 
administração, das atividades de assessoramento Nível iii, designada pela 
PorTaria nº 126/2020/MPc/Pa.
ii – designar a referida servidora como chefe adjunta do departamento 
Gestão de Pessoas, sendo-lhe atribuída a Função de Confiança FC-2, nos 
termos do art. 22 da PorTaria nº 046/2022/MPc/Pa.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 01/03/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, aos 04 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 768196
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Portaria N° 072/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18 da lei Estadual nº 8.596, de 11 de 
janeiro de 2018;
coNSidEraNdo a atual Estrutura organizacional do Ministério Público de 
Contas do Estado do Pará, definida pela PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA;
CONSIDERANDO, por fim, que a designação a seguir não acarretará impacto 
orçamentário-financeiro, conforme certificado nos autos do PAE nº 2022/226697;
rESolVE:
i – rEVoGar a PorTaria nº 121/2020/MPc/Pa, que designou a servidora 
GilVaNETE aZEVEdo fErrEira, matrícula nº 200250, ocupante do 
cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade: administração, para 
responder pela Seção de Gestão de contratos e convênios.
ii – dESiGNar a referida servidora como chefe adjunta do departamento 
de aquisições, contratos e convênios, sendo-lhe atribuída a função de 
Confiança FC-2, nos termos do art. 22 da PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 01/03/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, aos 04 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 768198
Portaria N° 068/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18 da lei Estadual nº 8.596, de 11 de 
janeiro de 2018;
coNSidEraNdo a atual Estrutura organizacional do Ministério Público de 
Contas do Estado do Pará, definida pela PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA;
CONSIDERANDO, por fim, que a designação a seguir não acarretará impacto 
orçamentário-financeiro, conforme certificado nos autos do PAE nº 2022/226697;
rESolVE:
i – rEVoGar a PorTaria nº 080/2018/MPc/Pa, que designou o servidor 
arMaNdo BarBoSa da foNSEca, matrícula nº 200101, ocupante do 
cargo efetivo de assistente Ministerial de controle Externo, para exercer as 
atividades de assessoramento Nível ii.
ii – dESiGNar o referido servidor como chefe adjunto do Secretaria 
Processual, sendo-lhe atribuída a Função de Confiança FC-2, nos termos 
do art. 22 da PorTaria nº 046/2022/MPc/Pa.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 01/03/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, aos 04 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 768185
Portaria N° 069/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18 da lei Estadual nº 8.596, de 11 de 
janeiro de 2018;
coNSidEraNdo a atual Estrutura organizacional do Ministério Público de 
Contas do Estado do Pará, definida pela PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA;
CONSIDERANDO, por fim, que a designação a seguir não acarretará impacto or-
çamentário-financeiro, conforme certificado nos autos do PAE nº 2022/226697;
rESolVE:
i – rEVoGar a PorTaria nº 081/2018/MPc/Pa, que designou o servidor 
EVaNdro GUiMarÃES riBEiro, matrícula nº 200107, ocupante do 
cargo efetivo de auxiliar Ministerial de controle Externo, para exercer as 
atividades de assessoramento Nível ii.
ii – dESiGNar o referido servidor como chefe adjunto do departamento 
de Finanças, sendo-lhe atribuída a Função de Confiança FC-2, nos termos 
do art. 22 da PorTaria nº 046/2022/MPc/Pa.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 01/03/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, aos 04 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 768187
Portaria N° 066/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18 da lei Estadual nº 8.596, de 11 de 
janeiro de 2018, bem como no art. 61, da lei Estadual nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo a atual Estrutura organizacional do Ministério Público de 
Contas do Estado do Pará, definida pela PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA;
CONSIDERANDO, por fim, que a designação a seguir não acarretará impacto 
orçamentário-financeiro, conforme certificado nos autos do PAE nº 2022/226697;
rESolVE:
i – rEVoGar a PorTaria nº 032/2021/MPc/Pa, que designou o servidor 
fEliPE SilVa arriVaBENE, matrícula nº 200260, ocupante do cargo 
efetivo de analista Ministerial – Especialidade: controle Externo para 
exercer as atividades de assessoramento Nível iii.
ii – designar o referido servidor como chefe do departamento de 
Planejamento e Inovação, sendo-lhe atribuída a Função de Confiança FC-3, 
nos termos do art. 21 da PorTaria nº 046/2022/MPc/Pa.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 01/03/2022.

dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, aos 04 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 768180
Portaria N° 067/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18 da lei Estadual nº 8.596, de 11 de 
janeiro de 2018, bem como no art. 61, da lei Estadual nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo a atual Estrutura organizacional do Ministério Público de 
Contas do Estado do Pará, definida pela PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA;
rESolVE:
i – rEVoGar a PorTaria nº 069/2018/MPc/Pa, que designou o servidor 
roGÉrio coUTo fEliPE, matrícula nº 200073, ocupante do cargo efetivo de 
Assessor Técnico, para chefiar o Departamento de Auditoria e Controle Interno.
ii - rEVoGar a PorTaria nº 030/2021/MPc/Pa, de 23/02/2021.
iii – dESiGNar referido servidor para, sem prejuízo de suas demais 
atribuições, exercer a função de assessor administrativo do centro de 
Estudos e aperfeiçoamento funcional – cEaf.
iV – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 01/03/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, aos 04 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 768183
Portaria N° 064/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18 da lei Estadual nº 8.596, de 11 de 
janeiro de 2018, bem como no art. 61, da lei Estadual nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo a atual Estrutura organizacional do Ministério Público de 
Contas do Estado do Pará, definida pela PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA;
CONSIDERANDO, por fim, que a designação a seguir não acarretará impacto 
orçamentário-financeiro, conforme certificado nos autos do PAE nº 2022/226697;
rESolVE:
i – diSPENSar o servidor Jair diaS da SilVa, matrícula nº 200112, 
ocupante do cargo efetivo de agente operador de Veículos, das atividades 
de assessoramento Nível ii, designado pela PorTaria nº 082/2018/MPc/Pa.
ii – dESiGNar o referido servidor para exercer as atividades de 
assessoramento Nível i junto ao departamento de Tecnologia da 
informação e Telecomunicações (dTiT), sendo-lhe atribuída a função de 
Confiança FC-1, nos termos do art. 23 da PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 01/03/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, aos 04 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 768174
Portaria N° 062/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18 da lei Estadual nº 8.596, de 11 de 
janeiro de 2018, bem como no art. 61, da lei Estadual nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo a atual Estrutura organizacional do Ministério Público de 
Contas do Estado do Pará, definida pela PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA;
CONSIDERANDO, por fim, que a designação a seguir não acarretará impacto 
orçamentário-financeiro, conforme certificado nos autos do PAE nº 2022/226697;
rESolVE:
i – diSPENSar o servidor fáBio aUGUSTo MiraNda, matrícula nº 200143, 
ocupante do cargo efetivo de auxiliar Ministerial de controle Externo, 
das atividades de assessoramento Nível ii, designado pela PorTaria nº 
083/2018/MPc/Pa.
ii – dESiGNar o referido servidor para exercer as atividades de 
assessoramento Nível i junto à corregedoria, sendo-lhe atribuída a função 
de Confiança FC-1, nos termos do art. 23 da PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA.
iii – dESiGNar ainda o referido servidor para prestar suporte técnico ao 
departamento de Gestão de Pessoas (dGP), até ulterior deliberação.
iV – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 01/03/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, aos 04 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 768171
Portaria N° 063/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18 da lei Estadual nº 8.596, de 11 de 
janeiro de 2018, bem como no art. 61, da lei Estadual nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo a atual Estrutura organizacional do Ministério Público de 
Contas do Estado do Pará, definida pela PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA;
CONSIDERANDO, por fim, que a designação a seguir não acarretará impacto 
orçamentário-financeiro, conforme certificado nos autos do PAE nº 2022/226697;
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rESolVE:
i – diSPENSar o servidor darlaN da coSTa rÊGo, matrícula nº 200108, 
ocupante do cargo efetivo de agente operador de Veículos, das atividades 
de assessoramento Nível ii, designado pela PorTaria nº 343/2018/MPc/Pa.
ii – dESiGNar o referido servidor para exercer as atividades de 
assessoramento Nível i junto ao departamento de Tecnologia da 
informação e Telecomunicações (dTiT), sendo-lhe atribuída a função de 
Confiança FC-1, nos termos do art. 23 da PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 01/03/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, aos 04 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 768172
Portaria N° 052/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18 da lei Estadual nº 8.596, de 11 de 
janeiro de 2018;
coNSidEraNdo a atual Estrutura organizacional do Ministério Público de 
Contas do Estado do Pará, definida pela PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA;
CONSIDERANDO, por fim, que a designação a seguir não acarretará impacto 
orçamentário-financeiro, conforme certificado nos autos do PAE nº 2022/226697;
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora aNa MarlY laMEira da SilVa, matrícula nº 
200257, ocupante do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade: 
controle Externo, como chefe do controle interno, sendo-lhe atribuída a 
Função de Confiança FC-3.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 01/03/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, aos 04 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 768143
Portaria N° 055/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18 da lei Estadual nº 8.596, de 11 de 
janeiro de 2018, bem como no art. 61, da lei Estadual nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo a atual Estrutura organizacional do Ministério Público de 
Contas do Estado do Pará, definida pela PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA;
CONSIDERANDO, por fim, que a designação a seguir não acarretará impacto 
orçamentário-financeiro, conforme certificado nos autos do PAE nº 2022/226697;
rESolVE:
i – dispensar o servidor fáBio coSTa liMa, matrícula nº 200264, ocupante 
do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade: Engenharia civil, 
das atividades de assessoramento Nível iii, designado pela PorTaria nº 
125/2020/MPc/Pa.
ii designar o referido servidor como chefe adjunto do departamento 
Administrativo, sendo-lhe atribuída a Função de Confiança FC-2, nos 
termos do art. 22 da PorTaria nº 046/2022/MPc/Pa.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 01/03/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, aos 04 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 768153
Portaria N° 056/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18 da lei Estadual nº 8.596, de 11 de 
janeiro de 2018;
coNSidEraNdo a atual Estrutura organizacional do Ministério Público de 
Contas do Estado do Pará, definida pela PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA;
CONSIDERANDO, por fim, que a designação a seguir não acarretará impacto 
orçamentário-financeiro, conforme certificado nos autos do PAE nº 2022/226697;
rESolVE:
i – rEVoGar a PorTaria nº 099/2020/MPc/Pa, de 15/04/2020.
ii – dESiGNar o servidor GilMar carNEiro GoMES, matrícula nº 
200261, ocupante do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade: 
controle Externo, para exercer as atividades de assessoramento Nível ii 
junto à Ouvidoria, sendo-lhe atribuída a Função de Confiança FC-2, nos 
termos do art. 23 da PorTaria nº 046/2022/MPc/Pa.
iii – dESiGNar ainda o referido servidor para prestar suporte técnico ao 
centro de apoio operacional (cao), até ulterior deliberação.
iV - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 01/03/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, aos 04 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 768155

Portaria N° 054/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18 da lei Estadual nº 8.596, de 11 de 
janeiro de 2018;
coNSidEraNdo a atual Estrutura organizacional do Ministério Público de 
Contas do Estado do Pará, definida pela PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA;
CONSIDERANDO, por fim, que a designação a seguir não acarretará impacto 
orçamentário-financeiro, conforme certificado nos autos do PAE nº 2022/226697;
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora BárBara PiNHEiro aMaNaJáS, matrícula nº 
200259, ocupante do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade: 
controle Externo, para exercer as atividades de assessoramento Nível ii 
junto ao Gabinete do Procurador-Geral de contas.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 01/03/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, aos 04 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 768151
Portaria N° 053/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18 da lei Estadual nº 8.596, de 11 de 
janeiro de 2018, bem como no art. 61, da lei Estadual nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo a atual Estrutura organizacional do Ministério Público de 
Contas do Estado do Pará, definida pela PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA;
CONSIDERANDO, por fim, que a designação a seguir não acarretará impacto 
orçamentário-financeiro, conforme certificado nos autos do PAE nº 2022/226697;
rESolVE:
i – dispensar a servidora daNiEla dE oliVEira daNiEli, matrícula nº 
200254, ocupante do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade: 
comunicação Social, das atividades de assessoramento Nível ii, designada 
pela PorTaria nº 122/2020/MPc/Pa.
ii – designar a referida servidora como chefe do departamento de 
Comunicação Institucional, sendo-lhe atribuída a Função de Confiança FC-
3, nos termos do art. 21 da PorTaria nº 046/2022/MPc/Pa.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 01/03/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, aos 04 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 768148
Portaria N° 057/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18 da lei Estadual nº 8.596, de 11 de 
janeiro de 2018, bem como no art. 61, da lei Estadual nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo a atual Estrutura organizacional do Ministério Público de 
Contas do Estado do Pará, definida pela PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA;
CONSIDERANDO, por fim, que a designação a seguir não acarretará impacto 
orçamentário-financeiro, conforme certificado nos autos do PAE nº 2022/226697;
rESolVE:
i – dispensar a servidora lUiZa riBEiro da foNSEca, matrícula nº 
200262, ocupante do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade: 
direito, das atividades de assessoramento Nível iii, designada pela 
PorTaria nº 114/2020/MPc/Pa.
ii – designar a referida servidora para exercer as atividades de 
assessoramento Nível ii junto ao Gabinete da 8ª Procuradoria de contas, 
sendo-lhe atribuída a Função de Confiança FC-2, nos termos do art. 23 da 
PorTaria nº 046/2022/MPc/Pa.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 01/03/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, aos 04 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 768158
Portaria N° 058/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18 da lei Estadual nº 8.596, de 11 de 
janeiro de 2018;
coNSidEraNdo a atual Estrutura organizacional do Ministério Público de 
Contas do Estado do Pará, definida pela PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA;
CONSIDERANDO, por fim, que a designação a seguir não acarretará impacto 
orçamentário-financeiro, conforme certificado nos autos do PAE nº 2022/226697;
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora SilVia raQUEl caSTaNHo SaBaT, matrícula nº 
200252, ocupante do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade: 
ciências contábeis, como chefe adjunta do departamento de Planejamento 
e Inovação, sendo-lhe atribuída a Função de Confiança FC-1.
ii – dESiGNar ainda a referida servidora para prestar suporte técnico ao controle 
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interno e ao centro de apoio operacional (cao), até ulterior deliberação.
iii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 01/03/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, aos 04 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 768160

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 065/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18 da lei Estadual nº 8.596, de 11 de 
janeiro de 2018, bem como no art. 61, da lei Estadual nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo a atual Estrutura organizacional do Ministério Público de 
Contas do Estado do Pará, definida pela PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA;
rESolVE:
i – dispensar a servidora SÔNia do Socorro SaNToS, matrícula nº 200115, 
ocupante do cargo efetivo de agente operador de Veículos, das atividades de 
assessoramento Nível ii, designada pela PorTaria nº 039/2021/MPc/Pa.
ii – alterar a lotação da referida servidora para o departamento 
administrativo.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 01/03/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, aos 04 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 768178
Portaria N° 070/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18 da lei Estadual nº 8.596, de 11 de 
janeiro de 2018;
coNSidEraNdo a atual Estrutura organizacional do Ministério Público de 
Contas do Estado do Pará, definida pela PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA;
CONSIDERANDO, por fim, que as ratificações a seguir não acarretarão impacto 
orçamentário-financeiro, conforme certificado nos autos do PAE nº 2022/226697;
rESolVE:
I – CONFIRMAR no exercício das Chefias dos Departamentos e Unidades a seguir 
especificados, os seguintes servidores e seus respectivos cargos ou funções:

dePartaMeNto/
UNidade serVidor carGo/FUNÇÃo

departamento de aquisições, contratos 
e convênios

Nazaré do Socorro Gillet das 
Neves fc-3

departamento de finanças e orçamento aline ribeiro Brígido fc-3
departamento de Tecnologia da informa-

ção e Telecomunicações cézar Barroso dos Santos cc-1

Secretaria Processual Silvane de fátima Silva Baltazar fc-3
departamento administrativo Simone Braga chaves Martins cc-1

departamento de Gestão de Pessoas Elielton chaves costa cc-1
assessoria Jurídica Samuel almeida Bittencourt fc-3

ii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, aos 04 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 768191
Portaria N° 061/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18 da lei Estadual nº 8.596, de 11 de 
janeiro de 2018, bem como no art. 61, da lei Estadual nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo a atual Estrutura organizacional do Ministério Público de 
Contas do Estado do Pará, definida pela PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA;
rESolVE:
i – dispensar o servidor SaNdro liNS filGUEiraS, matrícula nº 200120, 
ocupante do cargo efetivo de auxiliar Ministerial de controle Externo, 
das atividades de assessoramento Nível i, designado pela PorTaria nº 
342/2018/MPc/Pa.
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 01/03/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, aos 04 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 768166

Portaria N° 059/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18 da lei Estadual nº 8.596, de 11 de janeiro 
de 2018, bem como no art. 61, da lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo a atual Estrutura organizacional do Ministério Público de 
Contas do Estado do Pará, definida pela PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA;
rESolVE:
i – dispensar o servidor VicENTE cardoSo dE JESUS, matrícula nº 200145, 
ocupante do cargo efetivo de agente operador de Veículos, das atividades 
de assessoramento Nível i, designado pela PorTaria nº 079/2018/MPc/Pa.
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 01/03/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, aos 04 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 768161
Portaria N° 060/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18 da lei Estadual nº 8.596, de 11 de 
janeiro de 2018, bem como no art. 61, da lei Estadual nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo a atual Estrutura organizacional do Ministério Público de 
Contas do Estado do Pará, definida pela PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA;
rESolVE:
i – dispensar o servidor JoSUÉ coSTa corrEa, matrícula nº 200121, 
ocupante do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade: ciências 
contábeis, das atividades de assessoramento Nível i, designado pela 
PorTaria nº 075/2018/MPc/Pa.
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 01/03/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, aos 04 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 768164

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0838/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores lUiZ ricardo PiNHo, e no impedimento des-
te aliNNE NaSSar PalMEira oliVEira, e MÔNica faBiola caValcaN-
TE doS aNJoS, para atuarem, como membros da Equipe de apoio da 
comissão Permanente de licitação, no certame vinculado ao Gedoc nº 
137999/2021, sendo os dois primeiros responsáveis pela análise técnica 
das propostas e da documentação de qualificação técnica, e a última res-
ponsável pela análise dos documentos para comprovação da condição de 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e documentação de qualifica-
ção econômico-financeira.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém (Pa), 04 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 768298
Portaria Nº 0877/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores aliNNE NaSSar PalMEira oliVEira, e no seu 
impedimento lUiZ ricardo PiNHo, e MÔNica faBiola caValcaNTE doS 
aNJoS, para atuarem, como membros da Equipe de apoio da comissão 
Permanente de licitação, no certame vinculado ao Gedoc nº 139352/2021, 
sendo os dois primeiros responsáveis pela análise técnica das propostas 
e da documentação de qualificação técnica, e a última responsável pela 
análise dos documentos para comprovação da condição de Microempresa 
e Empresa de Pequeno Porte e documentação de qualificação econômico-
financeira.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém (Pa), 07 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 768293
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.

coNtrato
.

Núm. do contrato: nº 029/2022-MP/Pa
dispensa de Licitação: nº 042/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa 
coNdE & coTTaMaNaGEMENT S/S lTda (cNPJ: 02.321.632/0001-82)
objeto: serviço especializado para ministrar o evento “Motive-se, Produza 
sua Satisfação no ambiente de Trabalho e Tenha foco em resultados!”, nas 
modalidades presencial e de ensino à distância (Ead), com transmissão 
online em 1 (uma) turma, composta de 26 (vinte e seis) participantes, com 
carga horária de 7 (sete) horas.
data da assinatura: 04/03/2022
Vigência: 08/03/2022 a 05/07/2022.
Valor Total do contrato: r$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
dotação orçamentária: funcional Programática: 12101. 03.128.1494.8943 
– capacitação e Valorização de Pessoas; Natureza da despesa: 339039 – 
outros serviços de terceiros – PJ; fonte: 0101 – recursos ordinários e 
0301 – recursos ordinários (Superávit.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: Procurador-Geral de Justiça, dr. cESar BEcHara 
NadEr MaTTar JUNior.

Protocolo: 767811

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 2º
Núm. do contrato: 031/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa facE ENGENHaria lTda .
Objeto e Justificativa do Aditamento: Execução de reforma em sede do MPPA 
no Município de Vigia/Pa. Prorrogação do prazo de execução e vigência por 
mais 90 (noventa) dias, nos termos do art. 57, §1º, inciso iii, da lei federal nº 
8.666/1993 c/c cláusula Sétima, subitem 7.1.2.2, do contrato 031/2021-MP/Pa.
data de assinatura: 04/03/2022.
Vigência do aditamento: 03/05/2022 a 1º/08/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 4490-39.
fonte: 0101 e 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 767788

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto
Núm. do contrato: 027/2017-MP/Pa (Nº equatorial – 1003963598).
Núm. da apostila: 005
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa EQUaTorial 
Pará diSTriBUidora dE ENErGia S/a.
objeto do contrato: regular a compra e venda de energia elétrica - ccEr 
no ambiente de contratação regulada – acr para suprir o Prédio das Pro-
motorias de Justiça de ananindeua/Pa.
Justificativa do Apostilamento: A prorrogação automática realizada pela 
Empresa, a partir de 12/05/2022, com a qual consente o MiNiSTÉrio 
PÚBlico do ESTado do Pará, conforme disciplinado no subitem 3.2, 
cláusula Terceira, Parte ii, do contrato nº 027/2017-MP/Pa.
data de assinatura: 04/03/2022.
Vigência: 12/05/2022 a 11/05/2023.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 767791

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Portaria N.º 02/2022/10ª PJ de Marabá
 a 10ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pú-
blica a instauração do presente Procedimento administrativo nº 000291-
950/2021, o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justi-
ça, situada na Rua das Flores, s/nº, Bairro Agrópoles do Incra, Marabá-PA.
PorTaria N.º 02/2022/10ª PJ de Marabá
oriGEM: NoTÍcia dE faTo n.º 000291-950/2021
instauração de Procedimento administrativo para acompanhar situação de 
vulnerabilidade envolvendo a adolescente G.o.c., de 14 anos de idade, 
bem como aplicar as medidas de proteção cabíveis.
Marabá/Pa, 21 de janeiro de 2022.
JaNE clEidE SilVa SoUZa
Promotora de Justiça
Titular da 10ª PJ da infância e Juventude de Marabá

Protocolo: 767845

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº. da ata de registro de Preços: 010/2022-MP/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 004/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa KTrEE PENSo 
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo lTda (cNPJ/Mf nº 11.319.574/0001-43).
objeto: registro de Preços para contratação de empresa especializada no 
fornecimento de licenças Zimbra de uso perpétuo com sincronização com 
smartphones, suporte e atualização para software de e-mail Zimbra colla-
boration Suite Standard Edition.
data da assinatura: 04/03/2022.
Vigência: 08/03/2022 a 08/03/2023.
Preços registrados: 

iteM Especificações Técnicas 
Mínimas

Uni-
dade

Quantidade 
estimada

Preço Unitá-
rio Máximo

Valor total Máxi-
mo do item

01

aquisição de licenças Zimbra 
collaboration Suite – Standard 

Edition de uso perpétuo com sin-
cronização com smartphones

Unidade 2.000 r$371,00 r$742.000,00

02

Subscrição de serviço de 
suporte técnico e manutenção 

evolutiva para o software Zimbra 
Standard Edition com sincroniza-

ção com smartphones por 12
(doze) meses

Unidade 2.000 r$64,00 r$128.000,00

Valor GloBal r$870.000,00

Endereço da contratada:
alameda campinas, nº 977 – 10º andar – Salas 103, 104 e 105 – Jardim 
Paulista – cEP: 01404-001 - SÃo PaUlo/SP, fone: (11) 3515-1818, E-mail 
comercial: plima@penso.com.br,
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior.
foro: Belém

Protocolo: 767903
eXtrato da Portaria Nº 001/2022/MPPa/1PJceaP-tcsP-BeLÉM
o 1º Promotor de Justiça de controle Externo da atividade Policial da capital, 
com fundamento no art. 54, i, da lei complementar nº 57/2006, e no art. 
8º, ii, da resolução nº 174/2017 do cNMP, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo de PorTaria nº 001/2022/MPPa/1PJcEaP-
BElÉM, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de controle 
Externo da atividade Policial da capital, situada na avenida 16 de Novembro, 
nº 50 – cidade Velha, Belém/Pa, telefone (91) 3198-2541.
Protocolo SiMP nº 000396-100/2021
Polo Passivo: corregedoria da Guarda Municipal de Belém
assunto: formular conclusão a respeito da visita realizada em 2021
alcenildo ribeiro Silva, Promotor de Justiça

Protocolo: 767855
Portaria Nº 0675/2022-MP/PGJ
coNSidEraNdo o disposto nos arts. 37, 38 e 95, § 3º da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994 – regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos civis do Estado do Pará – rJU;
coNSidEraNdo o disposto nos arts. 11 a 16 da resolução nº 14/2003-
MP/cPJ, de 18 de novembro de 2003, do Egrégio colégio de Procuradores 
de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria nº. 186/2018-MP/PGJ, de 16 de 
janeiro de 2018, que estabelece critérios para promoção por merecimento 
de servidores pertencentes ao quadro de cargos de Provimento Efetivo do 
Plano de carreira do Ministério Público do Estado do Pará,
r E S o l V E:
art 1º. instituir comissão de avaliação de desempenho para apuração dos dados 
contidos nos assentamentos funcionais dos servidores, referentes aos critérios 
definidos na PORTARIA nº 186/2018-MP/PGJ, de 16 de janeiro de 2018.
art 2º designar os servidores aMaNda MoraES da cUNHa, analista Jurí-
dico; BarBara VEiGa fErrEira roSa, auxiliar de administração; BrUNa 
TaTYara dE SoUSa TriNdadE roXo, auxiliar de administração; GlENda 
doS SaNToS SaNTaNa, auxiliar de administração; JoElMa dE oliVEira 
PaUlo, analista Jurídico; lorENa BriTo caMara, auxiliar de administra-
ção; MaiSa GaBY MUTraN rUSSo BENdElaK, auxiliar de administração; 
Maria do Socorro BraZ dE MoUra, auxiliar de administração; rafaE-
la dE fraNca rodriGUES, analista Jurídico, para, sob a coordenação do 
diretor do departamento de recursos Humanos, integrarem a comissão 
instituída no artigo anterior.
art. 3º. designar a servidora efetiva KEllE criSTiNa forTUNaTo da 
coSTa, Técnico analista de Sistemas Suporte a Banco de dados, como 
representante do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará - SiSEMPPa, para integrar a referida comissão.
art. 4º. É dever dos integrantes da comissão de avaliação de desempenho:
i – guardar sigilo sobre as informações que tiverem conhecimento no de-
senvolvimento de suas tarefas;
ii – atender às convocações da coordenação da comissão;
iii – desempenhar com zelo, presteza e responsabilidade as tarefas perti-
nentes à comissão; e
IV – zelar pelo fiel cumprimento das normas contidas nesta PORTARIA e na 
PorTaria nº 186/2018-MP/PGJ.
art. 5º. concluída a apuração dos critérios a serem avaliados, esta submeterá 
os resultados à Procuradoria-Geral de Justiça para efetivação da promoção.
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art. 6º. a comissão de avaliação de desempenho de que trata o art. 1º da 
presente PorTaria terá início na data da publicação deste ato, com prazo 
de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos.
art. 7º. os casos omissos serão resolvidos pela Procuradoria-Geral de Jus-
tiça do Ministério Público do Estado do Pará.
art  8º. revogam-se as disposições em contrário, em especial a PorTaria 
nº 3000/2021-MP/PGJ, de 21 de setembro de 2021, republicada no diário 
Oficial do Estado em 29 de setembro de 2021.
art. 9º. a presente PorTaria entra em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial do Estado.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belem, 21 de fevereiro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 767960
Portaria Nº 0092/2022-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:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo a coNtar 
de

dias
restaNtes

108993/2022 alcilEia lEal dE 
MacEdo 2021/2022 07/02 a 

08/03/2022 25/02/2022 12

103079/2022 aNdrEa Mara ciccio 2020/2021 14/01 a 
12/02/2022 25/01/2022 19

103512/2022 ciNTia criSTiNa raMoS 
corrEa SaNToS 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 31/01/2022 09

104058/2022 claUdio aUGUSTo PiNTo 
da SilVa 2021/2022 17/01 a 

15/02/2022 31/01/2022 16

111566/2021 claY roGEr MoNTEiro 
GoMES 2020/2021 03/05 a 

01/06/2021 10/05/2021 23

101850/2022 claYToN alVES riBEiro 2021/2022 07/01 a 
05/02/2022 07/01/2022 30

103593/2022 clEBEr ailSoN fErNaN-
dES dE liMa 2021/2022 31/01 a 

01/03/2022 31/01/2022 30

105753/2022 EUridicE dE oliVEira 
BraNdao 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 07/02/2022 02

100961/2022 filoMENa Maria 
PErEira 2021/2022 14/01 a 

12/02/2022 14/01/2022 30

105511/2022 GErMaNo lEiTao dE 
oliVEira JUNior 2019/2020 24/01 a 

22/02/2022 04/02/2022 19

104284/2022 GETUlio aNdradE NaS-
ciMENTo filHo 2021/2022 17/01 a 

15/02/2022 01/02/2022 15

110008/2022 JaiME diaS liMa 2021/2022 01 a 
30/03/2022 01/03/2022 30

108441/2022 JESSica lEao doS 
SaNToS 2020/2021 07/02 a 

08/03/2022 22/02/2022 15

103306/2022 ladiElSoN NaSciMENTo 
doS SaNToS 2021/2022 01/02 a 

02/03/2022 01/02/2022 30

134477/2021 lorENNa MENdES 
PacHEco 2020/2021 03/11 a 

02/12/2021 03/11/2021 30

105062/2022 lUaNa dE caSTro 
SaUMa 2021/2022 01/02 a 

02/03/2022 01/02/2022 30

108605/2022 lUiZ lEoMar GoMES dE 
fariaS JUNior 2020/2021 10/02 a 

11/03/2022 23/02/2022 17

106620/2022 lUiZE criSTiNa dE 
oliVEira alVES 2021/2022 25/01 a 

23/02/2022 04/02/2022 20

105712/2022 MarcElo da SilVa 
caldaS 2020/2021 26/01 a 

13/02/2022 07/02/2022 07

100464/2022 Maria aNGElica PaUla 
dE frEiTaS dE SoUZa 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 17/01/2022 23

135402/2021 Maria criSTiNa GoNcal-
VES dE SoUZa 2020/2021 01/02 a 

02/03/2022 01/02/2022 30

140799/2021 ricardo JoSE caBral 
dE carValHo 2019/2020 29/11 a 

18/12/2021 17/12/2021 02

100133/2022 ricardo JoSE caBral 
dE carValHo 2020/2021 12/01 a 

10/02/2022 12/01/2022 30

108260/2022 SYMara MENdES PiEdadE 
cUNHa 2021/2022 27/01 a 

25/02/2022 21/02/2022 05

101176/2022 TaYNara MarTiNS da 
SilVa 2020/2021 16/11 a 

15/12/2021 06/12/2021 10

102737/2022 THaliTa MoraiS Mara-
NHao BESSa 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 21/01/2022 19

103945/2022 WaGNEr araGao SalES 2021/2022 24/01 a 
22/02/2022 31/01/2022 23

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
BElÉM, 04 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 768049
Portaria Nº 0093/2022-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 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado sob o nº 
637/2022, em 18/01/2022; e
CONSIDERANDO os princípios da supremacia do interesse público e da eficiência,
r E S o l V E:
AUTORIZAR, em caráter excepcional, a prorrogação da lotação provisória 
do servidor coSME loBaTo cordEiro, na Promotoria de Justiça de Mos-
queiro, com efeitos a contar de 13/02/2022, pelo período de 1 (um) ano.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 04 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0094/2022-MP/sUB-ta
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018, 
e considerando os termos do expediente protocolizado sob o nº 1534/2022,
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora BárBara VEiGa fErrEira roSa, auxiliar de 
administração, para exercer o cargo de assistência intermediária de che-
fe da divisão de desenvolvimento de Pessoal, durante o afastamento da 
titular, caMila caValcaNTE doS SaNToS, no período 07 a 14/02/2022.
ii - dESiGNar a servidora aNa BEaTriZ PEdroSo BoTElHo PicaNÇo, auxi-
liar de Administração, para exercer a função gratificada de Chefe de Unidade 
de apoio da divisão de desenvolvimento de Pessoal, durante o afastamento 
da titular, BárBara VEiGa fErrEira roSa, no período 07 a 14/02/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 04 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0095/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora THaiS alESSaNdra NUNES BaSToS, auxiliar de ad-
ministração, para exercer a função de assistência intermediária de chefe da 
divisão de Planejamento e orçamento, durante afastamento do servidor ti-
tular, daNiEl fErNaNdES rodriGUES, no período de 14/02 a 05/03/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 04 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0839/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso Viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei Estadual no 5.810, de 24.01.1994;
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r E S o l V E:
dElEGar ao Exmo. Sr. Promotor de Justiça de 2ª Entrância rodriGo 
SILVA VASCONCELOS, atribuições específicas para, dar investidura no 
cargo de provimento em comissão de assessor de Promotoria de Justiça 
de Segunda Entrância, MP.cPcP-102.3, a Sra. iViNa GirlaNi da SilVa 
SoUZa, nomeada conforme a PorTaria nº 728/2022-MP/PGJ, publicada 
no d.o.E em 24/02/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 04 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 0840/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, em exercício, 
no uso de suas atribuições legais, considerando os termos do expediente 
protocolizado sob o nº 2700/2022, em 23/02/2022,
r E S o l V E:
EXoNErar, a pedido, de acordo com o art. 60, i, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994, JaiME diaS liMa, do cargo de provimento em comissão de 
assessor da corregedoria-Geral, MP.cPcP-102.5, nomeado por meio do ato 
nº 72/2021, publicado no d.o.E. de 17/03/2021, a partir de 07/03/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 04 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 0841/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado no “SiP” sob o nº 30/2022;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria nº 1474/2011-MP/PGJ, de 
05/04/2011, publicada no d.o.E. de 08/04/2011, que regulamentou, no 
âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação 
de Tempo integral aos servidores da instituição; e,
coNSidEraNdo o término da vigência das vedações impostas pelo art. 8º da 
lei complementar nº 173, de 27/05/2020, publicada no d.o.U. de 28/05/2020,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor lEaNdro MacHado MalaQUiaS, ocupante do cargo 
de Técnico de Informática, lotado no Departamento de Informática, Gratifica-
ção de Tempo integral, prevista no art. 137, § 1º, alínea “a”, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24/01/1994, a contar de 01/03/2022, até ulterior deliberação e 
enquanto desempenhar suas atividades junto aquele departamento.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 04 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 0875/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso Viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei Estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r E S o l V E:
dElEGar ao Exmº. Sr. Promotor de Justiça de 1ª Entrância lUciaNo aUGUSTo 
ARAÚJO DA COSTA, atribuições específicas para, dar investidura no cargo de 
provimento em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de Primeira 
Entrância, MP.cPcP-102.3, a Sra. JESSica diNiZ carValHo, nomeada conforme 
a PorTaria nº 716/2022-MP/PGJ, publicada no d.o.E em 24/02/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 04 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 0876/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso Viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei Estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r E S o l V E:
dElEGar ao Exmº. Sr. Promotor de Justiça de 2ª Entrância rEGiNaldo 
CESAR LIMA ALVARES, atribuições específicas para, dar investidura no cargo 
de provimento em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de Segunda 
Entrância, MP.cPcP-102.3, a Sra. JaQUEliNE liMa loPES, nomeada conforme 
a PorTaria nº 692/2022-MP/PGJ, publicada no d.o.E em 24/02/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 04 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 768386

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa nº 02/2022
data: 21/02/2022
objeto: contratação de seguro total para os 04 (quatro) veículos marca 
Honda, modelo fit flex, ano/modelo 2014/2015, placas: QdP 1640, QdP 
1990, QdP 2120 e QdP 2260 de propriedade do MPcM/Pa.
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93
Valor Global: r$ 6.669,40 (seis mil seiscentos e sessenta e nove reais e 
quarenta centavos)
dotação orçamentária: 01.032.1495.8766.339039.69
fonte: 0101
contratada: PorTo SEGUro coMPaNHia dE SEGUroS GEraiS
Endereço: av rio Branco 1485/9 r Guaianazes 1238/campos Eliseos / São 
Paulo/SP/ cEP 01205-001
cNPJ nº 61.198.164/0001-60
ordenadora: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral do MPcM/Pa

Protocolo: 767816
dispensa nº 03/2022
data: 22/02/2022
objeto: aquisição de 03 (três) Notebooks, com tela de 15”, 8GB raM e SSd 
de 256GB, para atender as necessidades do MPcM/Pa.
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93
Valor Global: r$14.997,00 (quatorze mil, novecentos e noventa e sete reais)
dotação orçamentária: 01.032.1495.8766.449052.35
fonte: 0101
contratada: Sol iNforMáTica lTda
Endereço: av Visconde de Souza franco nº 1122, reduto- Belém/Pa, cEP 
66053000
cNPJ nº 34.624.379/0001-22
ordenadora: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral do MPcM

Protocolo: 767821
.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2022Ne00069
Valor Global: r$6.669,40 (seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e 
quarenta centavos)
data: 07/03/2022
objeto: contratação de seguro total para os 04 (quatro) veículos marca 
Honda, modelo fit flex, ano/modelo 2014/2015, placas: QdP 1640, QdP 
1990, QdP 2120 e QdP 2260 de propriedade do MPcM/Pa.
dispensa nº 02/2022/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01122149587660000
Natureza da despesa: 33903900
fonte: 0101000000
contratada: PorTo SEGUro coMPaNHia dE SEGUroS GEraiS
Endereço: av rio Branco 1485/9 r Guaianazes 1238/campos Eliseos / São 
Paulo/SP/ cEP 01205-001
cNPJ nº 61.198.164/0001-60
ordenadora: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral MPcM/Pa

Protocolo: 767868
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2022Ne00070
Valor Global: r$14.997,00 (quatorze mil novecentos e noventa e sete reais)
data: 07/03/2022
objeto: aquisição de 03 (três) Notebooks, com tela de 15”, 8GB raM e SSd 
de 256GB, para atender as necessidades do MPcM/Pa.
dispensa nº 03/2022/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01122149587660000
Natureza da despesa: 44905200
fonte: 0101000000
contratada: Sol iNforMáTica lTda
Endereço: av Visconde de Souza franco nº 1122, reduto- Belém/Pa, cEP 
66053000
cNPJ nº 34.624.379/0001-22
ordenadora: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral MPcM/Pa

Protocolo: 767973
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de aViso de editaL Pe 015/2022

retiFicaÇÃo
Na publicação do dia 07/03/2022 publicado no Diário Oficial do Pará, nº 
34.882, pág. 85. onde lê-se: às 15h do dia 22 de março de 2022. Lê-se: às 
09h do dia 17 de março de 2022.

Francineti Maria rodrigues carvalho
Prefeita Municipal

Protocolo: 768194

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso resULtado e HoMoLoGaÇÃo

o Gestor do Fundo Municipal de saúde de abaetetuba, sr. charles ce-
zar tocantins de souza, no uso de suas atribuições, homologa o resultado 
de Julgamento do Pregão Eletrônico Nº 003.2022-cPl/SESMaB/PMa, que tem 
como objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento de leite 
sem lactose, isento de sacarose, isento glúten e polivitamínico, para atender 
a demanda de pacientes contemplados sob ordem judicial e programa do 
leite para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/fMS 
de Abaetetuba-Pará. Após análise documental e o julgamento das propos-
tas, dEclara vencedoras do certame as empresas: SUPrEMa coMErcio & 
diSTriBUicao EirEli, cNPJ: 23.159.220/0001-68 - itens 1 - 2 - 3 - 8 - 9 
- 14 - 15,  Total: r$ 387.722,40 (trezentos e oitenta e sete mil, setecentos 
e vinte e dois reais e quarenta centavos); diSTriBUidora HoSPiTalar ra-
MoS E MENdoNca lTda, cNPJ: 27.117.540/0001-06  - itens 4 - 5 - 6 - 12 
- 16, Total: r$ 20.410,00 (vinte mil, quatrocentos e dez reais); SaNTa lUZia 
diSTriBUidora lTda, cNPJ: 44.919.742/0001-90 - itens 7 - 10 - 11 - 13, - 
Total: r$ 71.445,60 (setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais 
e sessenta centavos. Total Geral do Processo: r$ 479.578,00 (quatrocentos e 
setenta e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais).

charles cezar tocantins de souza
Secretário Municipal de Saúde

Protocolo: 768190

MUNiciPio de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo

editaL do PreGÃo eLetrÔNico 016/2022- Pe-PMa
o Município de abaetetuba/Pa, Pará, por meio da Prefeitura Munici-
pal torna público que no dia 18/03/2022, às 08h, no endereço eletrô-
nico www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação na modalidade 
Pregão de nº 016/2022-PE-PMa, na forma  eletrônica, do tipo  Menor Preço 
por item, no modo de disputa aberto, para contratação de Empresa especia-
lizada na Prestação de Serviços de digitalização em formato Pdf, com rece-
bimento, armazenamento, temporário, preparação, migração, digitalização, 
conferência, validação e indexação de documentos municipais da Prefeitura 
Municipal de abaetetuba/Pa. a licitação será regida pela lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993. os interessados poderão obter o texto 
integral do Edital e todas as informações sobre a licitação através do acesso à 
página do Tribunal de contas do Município/Pa, www.portaldecompraspúblicas.
com.br ou na sala da comissão Permanente de licitação-cPl junto à Prefeitu-
ra Municipal de abaetetuba, situada à rua Siqueira Mendes, nº 1359, centro, 
cep: 68440-000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente.

Francineti Maria rodrigues carvalho
Prefeita Municipal

Protocolo: 768197

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Para reGistro de PreÇos N.º 001/2022-PMB 
objeto: registro de Preços para contratação de empresa para prestação de 
serviços de manutenção predial (Escolas, Postos de Saúde e Prédios Municipais). 
data de abertura: 08/04/2022. Hora: 10h00 (horário local). local: casa dos 
conselhos da Educação, localizada na rua costa e Silva, n.º 160, Baixo, Bairro 
Presidente Médici, Benevides/Pa. ordenadora de despesa: Luziane de Lima 
solon oliveira - Prefeita Municipal de Benevides/Pa.

Protocolo: 768200

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Para reGistro de PreÇos N.º 002/2022-PMB
objeto: registro de Preços para contratação de empresa para prestação de 
serviços de pavimentação e recapeamento asfáltico nas vias do município. 
Data de Abertura: 08/04/2022. Hora: 10h00 (horário local). Local: auditório 
do centro integrado de conhecimento (cic), situado na rua da constituinte, 
s/n.º, centro, Benevides/Pa. ordenadora de despesa: Luziane de Lima 
solon oliveira - Prefeita Municipal de Benevides/Pa.

Protocolo: 768202

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

 
estado do ParÁ

PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos - Nº. 001/2022-tP
oBJeto: contratação  de  empresa especializada na recuperação e manuten-
ção de estradas vicinais, sendo a recuperação de 40km da vicinal 19 km 55 da 
Br-230, no município de Brasil Novo/Pa, em atenção ao objeto do convênio 
nº 130/2021/SETraN, tudo em conformidade com os detalhamentos cons-
tantes no Edital e seus anexos - aBErTUra: 24/03/2022, às 08:30 horas; 
local Para rETirada dE EdiTal, iNforMaÇÕES E SoliciTaÇÕES: sede 
da Prefeitura situada na av. castelo Branco nº 821, centro - Brasil Novo/Pa, e 
nos sites www.brasilnovo.pa.gov.br e www.tcm.pa.gov.br (geo obras).

Valdiney Batista de Freitas
Presidente da cPl

Protocolo: 768204

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de rescisÃo UNiLateraL de coNtrato 

coNtrato Nº 1407003-2021 
origem: Pregão eletrônico nº 020/2021-PMc. contratante: Municí-
pio de capanema/Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de direito público, 
cNPJ-Mf, nº 05.149.091/0001-45. contratado: SMP construcoes, comercio e 
Servicos Eireli - Epp, inscrita no cNPJ sob o nº 17.853.685/0001-11. objeto: 
contratação de Pessoa Jurídica para eventual aquisição de moveis e equipa-
mentos, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de capanema/
Pará e suas secretarias. fundamentação legal: a rescisão unilateral contratu-
al em questão encontra amparo no dispositivo do art. 79, inciso i, combinado 
com os artigos 77 e 78, inciso i, ii e iV, todos da lei 8.666/93.
disposições Finais: fica rescindido o contrato a partir da data de assinatura 
do termo de rescisão contratual, passando a ter eficácia após publicação, 
conforme o disposto no parágrafo único, do art. 61 e §1º, do art. 109, da lei 
federal no 8.666/93.  Francisco Ferreira Freitas Neto-Prefeito Municipal

aViso de LicitaÇÃo 
toMada de PreÇo Nº 002/2022 

a Prefeitura Municipal de capanema/Pa, comunica a quem faça interes-
sar, que realizará licitação, modalidade: Tomada de Preços nº 002/2022-PMc, 
objeto: contratação de empresa especializada para serviços de reforma de 
uma quadra poliesportiva, no distrito de Mirasselvas Município de capanema, 
no Município de capanema. abertura: 24/03/2022, as 09:00hs. Edital dispo-
nível no site da oficial da entidade: www.capanema.pa.gov.br. Henie Maria 
Neves de sousa - Presidente da cPL.

Protocolo: 768208

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
aViso de adiaMeNto 

PreGÃo PreseNciaL 002/2022- seMidU
a comissão Permanente de licitação, no uso de suas atribuições legais, ten-
do em vista o que consta ao Processo n° 5537/2022, oriundo da secretaria 
municipal de infraestrutura e desenvolvimento Urbano, objeto coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE HoraS MáQUiNaS, loca-
ÇÃo dE caMiNHÃo E EQUiPaMENToS, Para iMPlaNTaÇÃo dE 40 PoNTES 
EM coNcrETo arMado NoMUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa-
rá, coNforME coNVÊNio Nº 031/2021/SETraN, ProJETo BáSico E dE-
MaiS aNEXoS, nos termos da lei federal 8.666/93, bem como as alterações 
posteriores, coMUNica aos interessados que o Pregão Presencial 002/2022- 
SEMidU -, com data prevista para abertura dia 08/03/2022 das 08h:30m, 
Fica adiado Para o dia 18/03/2022 das 08:30h, motivado por alte-
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ração editalícia, mediante solicitação da secretaria municipal de infraestrutura 
e Desenvolvimento Urbano, constantes no oficio 107/2022/SEMIDU, referen-
te a análise técnica do setor de Engenharia da prefeitura Municipal referente 
aos itens pretendidos, de modo que está comissão acata de forma integral a 
presente solicitação, zelando assim pela proteção do escopo processual. os 
interessados poderão no horário das 08h às 14h, nos dias normais de expe-
diente, obter demais informações, junto ao departamento de licitação - Pre-
feitura Municipal de conceição do araguaia - Pa, situada na Trav. Vereadora 
Virgolina coelho, nº 1145 - Bairro São luiz ii, conceição do araguaia - Pa 
e terem acesso ao edital no site conceicaodoaraguaia.pa.gov.br. conceição 
do araguaia-Pa, 07 de Março de 2022. Heloisa Mendes sousa Francisco. 
Presidente da comissão permanente de licitação.

Protocolo: 768209

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo de cUrioNÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade: Pregão eletrônico srP Nº 009/2022 - tiPo: Menor Preço 
por item - oBJETo: registro de Preços para aquisição de recarga de gás (GlP) 
em vasilhame de 13 kg, botijão de 13 kg, água mineral embalada em galão de 20 
litros, copo de 200 ml e galão vazio de 20 litros para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Administração, com participação de órgãos da Prefeitura 
Municipal de Curionópolis - DATA RECEBIMENTO PROPOSTAS: 21 de março de 
2022. Hora: 09:00 hs – o edital está disponível aos interessados pelo site www.
curionópolis.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br – 08 de março de 
2022 – daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.

secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo de cUrioNÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade: Pregão eletrônico Nº 010/2022 - tiPo: Menor Preço 
por item - oBJETo: registro de preços para futura aquisição de materiais mo-
biliários e brinquedoteca, fornecidos por empresa(s) especializada(s) no ramo, 
com intuito de suprir necessidades da Secretaria Municipal de Educação do mu-
nicípio de Curionópolis-DATA RECEBIMENTO PROPOSTAS: 22 de março de 2022. 
Hora:09:00hs. o edital está disponível aos interessados pelo site www.curionó-
polis.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br – 08 de março de 2022 
– daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.

Protocolo: 768186

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
eXtrato de reGistro de PreÇos 
reGistro de PreÇos Nº 04/2022 

PreGÃo eLetrÔNico N° 03/2022/srP 
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros ali-
mentícios, material de limpeza e higienização, copa e cozinha, para atender as 
necessidades das Secretarias e fundos Municipais da PMfa. Órgão Gerenciador: 
PMfa. Vencedores: adserv casa e construção ltda, Valor: r$ 367.259,49. Bi-
dden comercial ltda, Valor: r$ 47.555,10. d c S leal Eireli - Epp, Valor: r$ 
3.419.678,70. friosul alimentos fabricação de Produtos de carne Eireli, Valor: 
r$ 812.910,00. J Martinelo costa E cia ltda, Valor: r$ 67.082,05. B o Silva 
Supermercado, Valor r$ 3.755.758,02. Vigência: 03/03/2022 a 03/03/2023. 
Majorri cerqueira da silva a. santiago - Prefeita Municipal.

Protocolo: 768211

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de coNtrato
adesÃo a ata de reGistro de PreÇos Nº 018/2021, 

oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2021 
objeto: registro de preço para eventual aquisição de material de construção, 
elétrico, hidráulico e pintura. contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia 
do Pará - PMGP, cNPJ: n° 83.211.433/0001-13, contrato nº 20220026, valor 
r$ 1.149.465,24; contratante: Secretaria Municipal de Educação, cNPJ: nº 
27.400.285/0001-04; contrato nº 20220027, valor r$ 567.182,25; Secre-
taria Municipal de Saúde - SMS, cNPJ: nº 12.884.091/0001-54, contrato nº 
20220028, valor r$ 202.775,77. contratada: coMErcial roSSY EirEli, 
cNPJ: 03.416.298/0001-03. data de assinatura: 04/03/2022. Francis-
co david Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 768213

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ Miri
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de sUsPeNsÃo da 
cHaMada PUBLica Nº 2/2021/PMi- c

a Prefeitura Municipal de igarapé-Miri, no uso de suas atribuições legais, 
torna público aos interessados, a suspensão da chamada Pública 002/2022/
PMi- c; objeto: aquisição de Gêneros alimentícios diretamente da agricultu-
ra familiar e do empreendedor familiar rural para alimentação escolar para 
atendimento ao Programa Nacional de alimentação Escolar - PNaE para, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação fica suspensa 
em virtude da necessidade de retificação no edital. ficando assim aprazado a 
nova data de abertura do certame para o dia 22/03/2022 as 9hs. Janilson 
oliveira Fonseca secretário Municipal de educação.

roberto Pina oliveira
Prefeito Municipal

Protocolo: 768216
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

retiFicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo 
toMada de PreÇos Nº 005/2022-tP

Na matéria circulada do dia 02/03/2022, denominada aViso de Lici-
taÇÃo, cujo objeto é o coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para 
coNSTrUÇÃo dE 02 (dUaS) SalaS dE aUlaS Na EScola da coMUNidadE 
caNdirUZiNHo, 01 (UMa) Sala dE aUla Na coMUNidadE NoVa aliaNÇa 
E 01 (UMa) Sala dE aUla Na coMUNidadE MaracaXi, Para aTENdEr aS 
NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo do MUNiciPio 
dE iPiXUNa do Pará, EM coNforMidadE coM o ProJETo BáSico, PlaNi-
lHa orÇaMENTaria, croNoGraMa fiSico-fiNacEiro E MEMorial dES-
criTiVo. aonde se lê: abertura: 21/03/2022, às 08h00. integra dos editais 
e informações disponíveis na PMIP, sala da CPL sito na TV. Cristóvão Colom-
bo, s/n, centro, ipixuna do Pará/Pa, de segunda a sexta-feira, no horário de 
08h00 às 12h00. E no site: www.ipixunadopara.pa.gov.br. Leia-se: abertura: 
24/03/2022, às 08h00. integra dos editais e informações disponíveis na PMiP, 
sala da CPL sito na TV. Cristóvão Colombo, s/n, centro, Ipixuna do Pará/PA, 
de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00 às 12h00. E no site: www.
ipixunadopara.pa.gov.br.

arteMes siLVa de oLiViera
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 768218
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PrFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato de coNtrato:
ordeM de reiNÍcio coNtratUaL

Por ordem desta administração, fica determinado o reinício na execução 
dos serviços a partir da data de 03/03/2022. O reinício é justificado já 
que ocorreu a redução do nível d’água dos rios itacaiúnas e Tocantins, o que 
permite o retorno das atividades, conforme relatório técnico: PROCESSO Nº 
6.037/2021-PMM, Modalidade: ToMada dE PrEÇo nº 008/2021-cEl/SEVoP, 
contrato nº: 298/2021/SEVoP/PMM que tem por objeto a EXEcUÇÃo daS 
oBraS dE PaViMENTaÇÃo, UrBaNiZaÇÃo E drENaGEM Na orla ÀS Mar-
GENS do rio iTacaiÚNaS, No Bairro aMaPá, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, 
temos: a partir do reinício dos serviços será reprogramado o cronograma de 
execução, de acordo com saldo de dias restantes conforme se segue: ViGÊN-
cia da ordEM dE SErViÇo: 12 (doze) meses - 17/07/2021 até 17/07/2022. 
ParaliSaÇÃo: 12/01/2022. Saldo dE diaS Para EXEcUTar: 12/01/2022 
até 17/07/2022 - 187 (cento e oitenta e sete) dias. ordEM dE rEiNÍcio 
doS SErViÇoS: 03/03/2022. - EMPrESa: construtora f&f Eireli. cNPJ: 
06.261.152/0001-24 - Marabá, Pa. Secretaria de Viação e obras Públicas. 
FÁBio cardoso Moreira - secretário.

Protocolo: 768219



102  diário oficial Nº 34.884 Terça-feira, 08 DE MARÇO DE 2022

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

eXtrato do coNtrato Nº 034/2022-ssaM
Extrato do contrato Nº 034/2022-SSaM. Processo administrativo Nº 29.592/2021-
PMM. Pregão Presencial (SrP) Nº 085/2021-cEl/SEVoP/PMM, ata de regis-
tro de Preços Nº 026/2022-SSaM/PMM. referente à rEGiSTro dE PrEÇo 
Para aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS HidráUlicoS, dESTiNadoS a aTENdEr 
aS NEcESSidadES do SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá 
- SSAM, firmado entre o SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARA-
Bá - SSaM e a empresa iBiZa EMPrEENdiMENToS coMÉrcio E SErViÇoS 
EirElli, cNPJ sob o Nº 18.559.714/0002-80, Valor Global: r$ 175.711,62 
(cento e setenta e cinco mil setecentos e onze reais e sessenta e dois cen-
tavos). Período de Vigência: o presente contrato terá sua duração direta-
mente vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários. dotação 
orçamentária: 15.452.0020.2.126 - operacionalização dos Serviços Urbanos. 
Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. Marabá Pa, 15 
de fevereiro de 2022.

Múcio eder andalécio
diretor Presidente

Protocolo: 768222

coNtrato adMiNistratiVo Nº 187/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 20.745/2021-PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 105/2021-cPL/PMM. objeto do contrato: a 
aquisição de materiais descartáveis, isopores, garrafas térmicas, caixas térmi-
cas, material para acondicionamento (sacos), e sacos de lixo com o objetivo 
de atender as necessidades do fundo municipal de saúde e demais unidades 
vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Marabá/Pa. Empresa: Jr coM 
E rEPrES coMErciaiS EirEli, inscrita no cNPJ sob Nº 31.552.803/0001-82. 
Valor: r$ 220.542,20 (duzentos e vinte mil quinhentos e quarenta e dois 
reais e vinte centavos). dotações orçamentárias: 10 122 0001 2.045 Manu-
tenção Secretaria Municipal de Saúde, 10 301 0012 2.047 Programa atenção 
Básica de Saúde - PaB, 10 305 0012 2.050 atenção Vigilância e Saúde Epide-
miológica, 10 302 0012 2.054 Serviço de Atendimento Móvel Urgente -SAMU 
192, 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, 10 
302 0012 2.057 Manutenção ações Saúde Trabalhador - cErEST, Elemento 
de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 04 
de março de 2022. Luciano Lopes dias - secretário Municipal de saúde 
de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 188/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 20.745/2021-PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 105/2021-cPL/PMM. objeto do contrato: a 
aquisição de materiais descartáveis, isopores, garrafas térmicas, caixas térmi-
cas, material para acondicionamento (sacos), e sacos de lixo com o objetivo 
de atender as necessidades do fundo municipal de saúde e demais unidades 
vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Marabá/Pa. Empresa: adriEl-
SoN fErrEira PiNHEiro, inscrita no cNPJ sob n° 13.559.782/0001-45. Va-
lor: r$ 44.683,40 (Quarenta e quatro mil seiscentos e oitenta e três reais 
e quarenta centavos). dotações orçamentárias: 10 122 0001 2.045 Manu-
tenção Secretaria Municipal de Saúde, 10 301 0012 2.047 Programa atenção 
Básica de Saúde - PaB, 10 305 0012 2.050 atenção Vigilância e Saúde Epide-
miológica, 10 302 0012 2.054 Serviço de Atendimento Móvel Urgente -SAMU 
192, 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, 10 
302 0012 2.057 Manutenção ações Saúde Trabalhador - cErEST, Elemento 
de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 04 
de março de 2022. Luciano Lopes dias - secretário Municipal de saúde 
de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 192/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 20.745/2021-PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 105/2021-cPL/PMM. objeto do contrato: a 
aquisição de materiais descartáveis, isopores, garrafas térmicas, caixas térmi-
cas, material para acondicionamento (sacos), e sacos de lixo com o objetivo 
de atender as necessidades do fundo municipal de saúde e demais unidades 
vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Marabá/Pa. Empresa: E. da 
rocHa GaMa & cia lTda, inscrita no cNPJ sob N° 04.830.803/0001-24. 
Valor: r$ 300.148,20 (trezentos mil, cento e quarenta e oito reais e vinte 
centavos). dotações orçamentárias: 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta 
complexidade - Mac/SiH, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de 
consumo. daTa da aSSiNaTUra 04 de março de 2022. Luciano Lopes dias 
- secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 768224

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 162/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 29.527/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 087/2021-cEl/PMM, que gerou 
a ata de registro de Preços Nº 025/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aQUiSi-
ÇÃo dE ElETrodoMÉSTicoS, MÓVEiS Para EScriTÓrio E cENTral dE 
ar coNdicioNado Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE oBraS PÚBlicaS - SEVoP-PMM. Empresa: SErraNa diS-
TriBUidora lTda cNPJ: 30.313.649/0001-23; valor r$ 74.904,00 (setenta 
e quatro mil, novecentos e quatro reais), assinatura 07/03/2022 Vigência: 
31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 768225

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 3.370/2022-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 PrEÇoS Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE laBoraTÓrio Para aTENdEr o fUNdo 
MUNiciPal dE SaÚdE E dEMaiS UNidadES ViNcUladaS. UaSG: 927495. 
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), 07/03/2022.

aNtoNia Barroso Mota GoMes
Pregoeira cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 768226

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 007-2022-cPL/PMM 
Processo LicitatÓrio Nº 1.649/2022-PMM 

objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
dE EXPEdiENTE, Para aTENdEr aS NEcESSidadES do SErViÇo dE Sa-
NEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá - SSaM. onde sagraram vencedoras as 
empresas: r. E. rocHa coMÉrcio E SErV. lTda, inscrita no cNPJ sob no 
07.984.683/0001-08, vencedora do lote: 01 perfazendo o valor total de r$ 
71.924,00 (Setenta e um mil novecentos e vinte e quatro reais), TEracoN 
iNfo. lTda, inscrita no cNPJ sob no 43.373.738/0001-07, vencedora do 
lote: 02 perfazendo o valor total de r$ 23.206,79 (Vinte e três mil duzentos e 
seis reais e setenta e nove centavos), pelo que HoMoloGo o resultado. Ma-
rabá 04/03/2022 - Múcio eder andalécio - diretor Presidente do serv. 
de saneamento ambiental de Marabá - ssaM - Portaria nº 221 /17-
GP/PMM.

Protocolo: 768259

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 4.299/2022-PMM 

Modalidade toMada de PreÇos Nº 006/2022-ceL/seVoP/PMM 
tipo Menor Preço Global. data da Sessão: 24/Mar/2022 - 09:00h (horá-
rio local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXE-
cUÇÃo daS oBraS dE PaViMENTaÇÃo E UrBaNiZaÇÃo NaS rUaS JoÃo 
PESSoa, cUiaBá E ParaNá, localiZadaS No Bairro BElo HoriZoNTE, 
MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Erário Municipal - integra do Edital e 
informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de 
obras - SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, 
das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no 
portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. Franklin carnei-
ro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 4.304/2022-PMM 

Modalidade toMada de PreÇos Nº 008/2022-ceL/seVoP/PMM 
tipo Menor Preço Global. data da Sessão: 25/Mar/2022 - 09:00h (horário 
local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcU-
ÇÃo doS SErViÇoS dE rEforMa do GraMado E MUro do caMPo dE 
fUTEBol ParQUE SÃo JorGE, localiZado No Bairro NoVo PlaNalTo, 
MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Erário Municipal - integra do Edital e 
informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de 
obras - SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, 
das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no 
portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. Franklin carnei-
ro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 768261

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
aViso de LicitaÇÃo 

coNcorrÊNcia Nº 001.2022.PMM.sedUrB 
ÓrGÃo: Município de Mocajuba/Secretaria Municipal de desenvolvimento Ur-
bano e Meio ambiente. objeto: recuperação de 85,67 km de Estradas Vicinais 
no Município de Mocajuba/Pa. data, Hora e local de abertura: 08 de abril de 
2022 às 10h00mm, na Sala da divisão de licitação, localizada no prédio sede 
da Prefeitura, sito à rua Siqueira Mendes, 45, centro, Mocajuba/Pará. Edital 
e informações: de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 08h00mm às 12h00mm, na 
Sala da divisão de licitação, situada no mesmo endereço supracitado, onde o 
Edital poderá ser obtido isento de qualquer taxa, mediante apresentação de 
mídia (CD-R ou DVD-R) virgem ou Pen Drive, pelo interessado que se identifi-
car, através de preenchimento de formulário próprio do órgão. rosivaldo de 
Barros oliveira - secretário Municipal de desenvolvimento Urbano e 
Meio ambiente/renan reis Lira - Presidente da cPL/PMM.
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aViso de ratiFicaÇÃo
iNeXiGiBiLidade Nº 2022/01.27.001 sePLaN/PMM Município de Mo-
cajuba. empresa: cassio silveira sociedade individual de advocacia, 
cNPJ nº27.078.916/0001-10.  objeto: contratação de Empresa Especia-
lizada na Prestação de Serviços de consultoria e assessoria Técnica na área de 
licitações e contratos administrativos, com base na legislação vigente e nas 
normativas dos Tribunais de contas, visando suprir as necessidades da Pre-
feitura Municipal de Mocajuba e suas Secretarias. Valor Total r$ 108.000,00 
(cento e oito mil reais). Vigência: 12 (doze) meses. fund. legal: art. 25, ii c/c 
o art.13, inciso iii da lei nº 8.666/93. Em cumprimento ao disposto no art. 
26 da lei nº 8.666/93, ratiFico a iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 2022/01.27.001 - sePLaN/PMM, conforme exposto supra e documen-
tação constantes do Processo administrativo nº 2022/01.27.001 - SEPlaN/
PMM. cosme Macedo Pereira - Prefeito Municipal.

eXtrato ao coNtrato 
coNtrato Nº 2022/02.10.001 - PMM

objeto: contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de 
consultoria e assessoria Técnica na área de licitações e contratos administra-
tivos, com base na legislação vigente e nas normativas dos Tribunais de con-
tas, visando suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Mocajuba e suas 
Secretarias. contratante: Prefeitura Municipal de Mocajuba, cNPJ/Mf sob nº. 
05.846.704/0001-01. contratada: cassio Silveira Sociedade individual de ad-
vocacia, cNPJ nº27.078.916/001-10. Vigência: 12 (doze) meses no período de 
10/02/2022 a 10/02/2023. fund. legal: art. 25, ii, da lei nº 8.666/93. assina-
tura: 10/02/2022. cosme Macedo Pereira - Prefeito Municipal.

Protocolo: 768263

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM/Pa
eXtrato de reGistro PreÇo

reGistro PreÇo Nº 2022/001, vinculada ao PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 001/2022-PMo-srP. objeto: registro de preços, para aquisição de oxi-
gênio Medicinal, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
do Município de ourém/Pa. Vencedores: J Sousa & S luz comercio de Gases 
industriais ltda, cNPJ: 02.031.420/0001-60, com valor unitário: item - 01-r$ 
38,00. Francisco roberto Uchoa cruz - Prefeito Municipal de ourém.

Protocolo: 768264

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº Nº 001-2022-PMP
editaL Nº 001/2022-PMP 

a Prefeitura Municipal de Portel/Pa, leva ao conhecimento dos interessados, 
que realizará no dia 07/04/2021, às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal, 
licitação na modalidade de coNcorrÊNcia, tipo menor preço, em regime de 
empreitada global, com vistas na contratação de Empresa para contratação de 
Empresa Especializada em Serviço de Engenharia para Execução dos Serviços de 
construção de Microestações de Tratamento de água para atender as famílias ri-
beirinhas do Município de Portel/Pa. Íntegra dos Editais e informações estarão 
disponíveis a partir da Publicação na Sala da cPl, Prédio da Prefeitura Munici-
pal de Portel/Pa, av. duque de caxias, 803 - centro, Portel - Pa, 68480-000, 
de segunda a sexta-feira no horário de 08h30min as 12h00min ou no endere-
ço eletrônico: e-mail: licitaportel2021@gmail.com, https://portel.pa.gov.br/
categoria/licitacoes/ e http://geoobras.tcm.pa.gov.br.

Protocolo: 768423

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
eXtrato de reGistro de PreÇo 

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público o ex-
trato da ata de registro de Preço 017/2022, oriunda do Pregão Eletrônico nº 
007/2022, para aquisição de combustíveis, objetivando atender as deman-
das da Prefeitura, Secretarias e fundos Municipais de Santa Maria do Pará. 
Vencedora: Posto Belem - Brasilia ltda - cNPJ: 10.867.017/0001-02. Valor 
r$ 9.825.904,24 (nove milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, novecentos e 
quatro reais e vinte e quatro centavos). Vigência: 07/03/2022 a 07/03/2023. 
alcir costa da silva - Prefeito de santa Maria do Pará.

eXtrato de coNtrato 
reGistro de PreÇo oriGiNÁrio de 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2021 

objeto: aquisição de cestas Básicas objetivando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de assistência Social do Município de Santa Maria 
do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de assistência Social. coNTraTo 
Nº: 20220058. contratada: ahcor comercio de Produtos odontologicos ltda, 
cNPJ 37.556.213/0001-04. Valor: r$ 474.390,00 (quatrocentos e setenta e 
quatro mil, trezentos e noventa reais). Vigência: 03/01/2022 a 31/12/2022.

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetroNico Nº 017/2022 

objeto: registro de Preço Para futura E eventual aquisição de combustí-
veis, objetivando atender as demandas da Prefeitura, Secretarias E fun-
dos municipais de Santa Maria do Pará: Posto Belem - Brasilia ltda cNPJ: 
10.867.017/0001-02. Valor r$ 9.825.904,24(nove milhões, oitocentos e 
vinte e cinco mil, novecentos e quatro reais e vinte e quatro centavos). 
alcir costa da silva. Prefeito Municipal 04 de março de 2022.

Protocolo: 768265

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 019, de 25/02/2021

a secretária Municipal de saúde de santarém, no uso de suas atri-
buições legais:
coNSidEraNdo que a administração Pública visa promover a regularidade e 
o seu aperfeiçoamento, velando pela observância dos princípios previstos no 
artigo 37 da constituição federal de 1988;
coNSidEraNdo a premente necessidade de constituir uma comissão perma-
nente apta a conduzir os trabalhos alusivos ao procedimento administrativo 
para aplicação de PENalidadES em conformidade com o contrato de Gestão 
nº 1015/2020 para a organização Social, instituto Social Mais Saúde, inscrita 
no cNPJ nº 18.963.002/0001-41, assegurando a ampla defesa e o contradi-
tório, nos termos do art. 5º, LV, da CF/88.
CONSIDERANDO ainda, as visitas técnicas de fiscalização por parte da Comis-
são de acompanhamento e fiscalização do Gerenciamento, operacionalização 
e Execução das ações e Serviços do Hospital Municipal de Santarém e Unidade 
de Pronto atendimento - UPa 24 Horas, nomeada pela portaria nº 163/2021/
SEMSa de 15 de outubro de 2021, publicada em 18 de outubro de 2021, com 
a consequente emissão de relatório, relatando as irregularidades por parte da 
contratada e suas conseqüências perante o contrato e a aplicação de penalidades 
ditadas nas cláusulas contratuais perante o contrato de Gestão nº105/2020 e os 
respectivos aditivos celebrado com o instituto Mais Saúde.
resoLVe:
art. 1º. constituir comissão Permanente de Processo administrativo para 
apurar todas as penalidades previstas no contrato de gestão e aditivos junto 
a organização Social, instituto Social Mais Saúde, composta pelos seguin-
tes servidores: 1) luzimara costa Moura, matrícula 23675; 2) Tássia loyane 
lima da costa, matrícula 86558; 3) Suellen lima de aguiar, matrícula 82346; 
todos lotados na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. A presente Comissão ficará sob a presidência da servidora Dra. Luzi-
mara costa Moura.
art. 3º. compete à comissão Permanente de que trata esta Portaria, as se-
guintes atribuições e competências:
a) instauração de procedimento administrativo de aplicação das penalidades 
para a organização Social, nos termos do contrato de gestão 105/2020 e 
aditivos.
b) apuração de eventual falta contratual sujeita as cominações referidas na 
cláusula Vigésima do contrato de Gestão nº105/2020 e cláusula terceira, 
item 3.3; 3.4; do Segundo Termo aditivo, assinado em 23/11/2021.
c) A comissão processante terá o prazo de 60 dias após a instauração do 
procedimento administrativo para a apresentação de Relatório Conclusivo, 
podendo ainda solicitar prorrogação de prazo.
art. 4º. fica a comissão Permanente constituída autorizada a se reunir inde-
pendentemente de qualquer convocação, estando ainda, autorizada a solicitar 
documentos, requerer informações e realizar consultas jurídicas.
art. 5º. Não será devida remuneração aos membros pela sua participação na 
comissão.
art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos à data de 25/02/2022. Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Vânia Maria azevedo Portela - secretária Municipal de saúde/dec. Nº 
744/2021 - GaP/PMs.

Portaria Nº 020/2022
a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores 
do contrato referente a contratação de Empresa Para reforma da Emergência 
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do Hospital Municipal de Santarém, de acordo com a Proposta n° 917556/17-
002, da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém - SEMSa. Titular: Samela 
da Silva araujo -Matrícula: 86031, cPf: 020.630.482-07 e rG: 6595122 - Pc/Pa. 
Servidora da SEMSA. Suplente: Debora Quezia Escócio de Almeida - Matrícula: 
89481, cPf: 015.561.062-70 e rG: 6725979 - Pc/Pa. Servidora da SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada está função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário bem como a portaria nº 089/2020. registre-
se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 25 de fevereiro 
de 2022. Vânia Maria azevedo Portela - secretária Municipal de saú-
de/ decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 768280

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de traBaLHo e assistÊNcia sociaL

eXtrato de Portaria de FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 021 /2022-seMtras

a secretária Municipal de trabalho e assistência social, sra. celsa Maria 
Gomes de Brito silva, decreto nº 006/2021, de 01 de janeiro de 2021. rE-
SOLVE: Art. 1º - Designar os servidores para atuar como fiscais dos contratos 
em caráter permanente, celebrados entre a Secretaria Municipal de Trabalho e 
assistência Social e as Empresas que possuem o objeto: aquisição de Material 
de Expediente e didático, visando atender a Secretaria Municipal de Trabalho e 
assistência Social, conforme suas atribuições imediatas: Glaucya da Silva Mello 
fiori - divisão de Proteção Social Especial - Matricula Nº 83902; Marlen ribeiro 
rego - divisão de Proteção Social Básica Matricula: nº 72822; igor antônio Ba-
tista de oliveira - divisão de Planejamento. Matrícula: nº 87257.

Protocolo: 768273

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

Portaria Nº 010/2022/NLcc/seMiNFra 
o secretário Municipal de infraestrutura, do Município de santarém - 
Pa, decreto 010/2021-GaP/PMs, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. 
Resolve: ART. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato para contratação 
de empresa especializada para locação de caminhões e máquinas pesadas 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura - SE-
MiNfra, o Sr. lucas Queiroz reis, crEa 1516316118, Matrícula nº 83076, 
lotado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 2º - fica 
designado para o presente Contrato como fiscal substituto Sr. Elvis Portela 
de aguiar, assessor Técnico de Engenharia ii, decreto nº 103/2021-GaP/
PMS, lotado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura. arT. 3º Esta porta-
ria produz efeito na data de sua publicação, revogada as demais disposições 
em contrário. rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. 
Santarém, 22 de fevereiro de 2022. daNieL GUiMarÃes siMÕes secre-
tário Municipal de infraestrutura

Protocolo: 768275

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de traBaLHo e assistÊNcia sociaL

eXtrato de Portaria de FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 020 /2022-seMtras

a secretária Municipal de trabalho e assistência social, sra. celsa Maria 
Gomes de Brito silva, decreto nº 006/2021, de 01 de janeiro de 2021. 
resoLVe: Art. 1º - Designar os servidores para atuar como fiscais dos con-
tratos celebrados entre a Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social 
e as Empresas que possuem o objeto; aquisição de material descartável, 
visando atender a Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, con-
forme suas atribuições imediatas: Glaucya da Silva Mello fiori - divisão de 
Proteção Social Especial - Matricula Nº 83902; Suellen rejane duarte de frei-
tas - Seção de Proteção Social Especial - Matricula Nº 81489.

Protocolo: 768270

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de

UrBaNisMo e serViÇos PÚBLicos
Portaria Nº 010/2022/seMUrB

o secretário Municipal de Urbanismo e serviços Públicos, do Municí-
pio de santarém - Pa, decreto nº 013/2021-GaP/PMs, no uso de suas 
atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e 
alterações posteriores. Resolve: Art. 1º - Fica constituído como fiscal de con-
trato de empresa para aquisição de sacos plásticos para lixo e sacos de rafia, 
para atender as necessidades da SEMUrB. o Sr. Eliomar amâncio da Silva, 
decreto 088/2021, lotado nesta Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços 
Públicos - SEMURB. ART. 2° Na ausência do fiscal, fica designado como fiscal 
substituto a alexandre rangel Sousa da Silva, chefe de divisão de limpeza 
de vias e drenagem, decreto nº085/2021 GaP/PMS, lotado nesta Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMUrB. arT. 3º Esta portaria 
produz efeito na data de sua publicação, revogada as demais disposições 
em contrário. rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. 
santarém, 07 de março de 2022-Jean Murilo Machado Marques - secre-
tário Municipal de Urbanismo e serviços Públicos.

Protocolo: 768267

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
adesÃo de ata de reGistro de PreÇos Nº 002/2021

eXtrato do 1º terMo aditiVo 
ao coNtrato Nº 3006001/2021-PMsat

o objetivo do presente Termo aditivo, alterar o valor contratado do iTEM: 01, 
passando de r$ 332,50 (Trezentos e Trinta e dois reais e cinquenta centa-
vos) para r$ 415,62 (Quatrocentos e Quinze reais e Sessenta e dois centa-
vos) e a quantidade para um adicional de 1.875 Toneladas. com fundamento 
no art. 65, inciso i, alínea “b”, c/c inciso ii, § 1º da lei federal Nº 8.666/93 
e suas alterações, passando a integrar o contrato original e mantendo-se 
inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Santo antônio do Tauá, 28 de dezembro de 2021
evandro corrêa da silva

Prefeito Municipal
Protocolo: 768281

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
toMada de PreÇos Nº 2/0012021 - tP- PMsat-FMe

eXtrato do 1º terMo aditiVo 
ao coNtrato Nº 0110001/2021 - tP-PMsat/seMed

o objetivo do presente Termo aditivo, alterar os valores contratados dos lo-
TES: 04, 05 e 06, fica alterado o valor do loTE 04 - KM 23 de r$ 66.015,91 
(Sessenta e Seis Mil e Quinze reais e Noventa e Um centavos) para r$ 
82.519,90 (oitenta e dois Mil e Quinhentos e dezenove reais e Noventa cen-
tavos); loTE 05 - MaNoEl MarTiNo BENTES de r$ 62.007,63 (Sessenta e 
dois Mil e Sete reais e Sessenta e Três centavos) para r$ 77.509,53 (Setenta 
e Sete Mil e Quinhentos e Nove reais e cinquenta e Três centavos) e loTE 
06 - MarGarida BrUNo dE aVElar de r$ 68.990,37 (Sessenta e oito Mil e 
Novecentos e Noventa reais e Trinta e Sete centavos) para r$ 86.237,96 (oi-
tenta e Seis Mil e duzentos e Trinta e Sete reais e Noventa e Seis centavos). 
com fundamento no art. 65, inciso ii, alínea “b”, da lei federal Nº 8.666/93 
e suas alterações, passando a integrar o contrato original e mantendo-se 
inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Santo antônio do Tauá, 01 de fevereiro de 2022
evandro corrêa da silva

Prefeito Municipal
Protocolo: 768283

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de aNULaÇÃo de 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 0039/2021
o município de são domingos do capim/Pa, pelo princípio da oportunidade 
e conveniência, através da PrEGoEira torna público aos interessados a aNUlaÇÃo 
do pregão eletrônico nº 00039/2021, que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SEr-
ViÇoS dE locaÇÃo dE VEÍcUloS lEVES, PESadoS E flUViaiS, Para aTENdEr 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS E SEcrE-
Taria dE SaÚdE do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa.

Maria JosÉ Bastos do aMaraL
PrEGoEira

Protocolo: 768285

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 006/2022 - srP
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE PEÇaS, acES-
SÓrioS, fErraMENTaS, PNEUS E MaTErial PErMaNENTE Para MaNUTEN-
ÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa doS VEÍcUloS E MaQUiNaS PESadaS, Para 
aTENdEr aS NEcESSidadES daS SEcrETariaS: SEMoB e SEMUrB. abertura: 
21/03/2022 às 09 h30m. EdiTal: departamento de licitações na sede da Prefei-
tura no Endereço: avenida 22 de março nº. 915 - centro no horário das 7h30m 
às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br/18/; https://www.sfxingu.pa.gov.br/web/.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 768287
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
eXtrato de terMo aditiVo/ProrroGaÇÃo de PraZo

terMo aditiVo N. 001
ct n. 20210212. Processo: Pregão Presencial srP n. 9/2021-020 - 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS para futura e eventual aquisição de mate-
riais de construção, hidráulicos tintas e similares. contratada: a f BodaS 
coMÉrcio - ME. contratante: Prefeitura Mul de São Geraldo do araguaia. 
Vigência: 01.07.2021 a 31.12.2021. Prazo aditado: 03 (três) meses. Prazo 
final: 31.03.2022. fundamento legal: art. 57, ii, § 2º e posteriores altera-
ções. Permanecem inalteradas as demais condições contratuais. São Geraldo 
do araguaia (Pa), 28 de dezembro de 2021, ordenador de despesas, Jef-
ferson douglas Jesus oliveira.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
Pregão Presencial nº. 9/2022-007

Órgão: FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção 
corretiva e preventiva em equipamentos de informática. data, Hora, local: 
18/03/2022 às 09h00min na sala da cPl da Prefeitura Mul de São Geraldo 
do araguaia/Pa. contato fone (94) 99231 2699. Edital e informações: das 
08:00h as 14:00h, no mesmo endereço supra, fornecido ao interessado que 
se identificar. Edital disponível ainda para download no portal da transparência 
PMSaGa, site: http://www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br e portal do TcM/
Pa, site: https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. São Geraldo do ara-
guaia - Pa, 07 de março de 2022. Pregoeiro - adir carrafa - cPL - PMsaGa.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
Pregão Presencial nº. 9/2022-008

Órgão: PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos. data, 
Hora, local: 18/03/2022 às 14h00min na sala da cPl da Prefeitura Mul de 
São Geraldo do araguaia/Pa. contato fone (94) 99231 2699. Edital e infor-
mações: das 08:00h as 14:00h, no mesmo endereço supra, fornecido ao 
interessado que se identificar. Edital disponível ainda para download no portal 
da transparência PMSaGa, site: http://www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br 
e portal do TcM/Pa, site: https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. São 
Geraldo do araguaia - Pa, 07 de março de 2022. Pregoeiro - adir carrafa 
- cPL - PMsaGa.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
Pregão Presencial nº. 9/2022-009

Órgão: PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
objeto: aquisição de gás oxigênio medicinal. data, Hora, local: 21/03/2022 
às 09h00min na sala da cPl da Prefeitura Mul de São Geraldo do araguaia/Pa. 
contato fone (94) 99231 2699. Edital e informações: das 08:00h as 14:00h, 
no mesmo endereço supra, fornecido ao interessado que se identificar. Edi-
tal disponível ainda para download no portal da transparência PMSaGa, site: 
http://www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br e portal do TcM/Pa, site: ht-
tps://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. São Geraldo do araguaia - Pa, 
07 de março de 2022. Pregoeiro - adir carrafa - cPL - PMsaGa.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
Pregão Presencial nº. 9/2022-010

Órgão: PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais. 
data, Hora, local: 21/03/2022 às 14h00min na sala da cPl da Prefeitura 
Mul de São Geraldo do araguaia/Pa. contato fone (94) 99231 2699. Edital e 
informações: das 08:00h as 14:00h, no mesmo endereço supra, fornecido ao 
interessado que se identificar. Edital disponível ainda para download no portal 
da transparência PMSaGa, site: http://www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br 
e portal do TcM/Pa, site: https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. São 
Geraldo do araguaia - Pa, 07 de março de 2022. Pregoeiro - adir carrafa 
- cPL - PMsaGa.

Protocolo: 768289

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

  
aViso de LicitaÇÃo

o Município de são João de Pirabas, através da Prefeitura Municipal, 
torna público que realizará tomada de Preços nº 002/2022, cujo o 
objeto consiste na contratação de empresa especializada em construção civil 
para recuperação do trapiche da frente da cidade de São João de Pirabas, in-
cluindo material e mão de obra. abertura: 23/03/2022 às 09h00min. o edital 
e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados a partir da publica-
ção deste aviso 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, no site www.
saojoaodepirabas.pa.gov.br), ou no portal dos jurisdicionados http://www.
tcm.pa.gov.br Geo-obras. informações poderão ser obtidas na sala de licita-
ções desta prefeitura, em horário de expediente, no e-mail licitapmpirabas@
outlook.com, ou pelo telefone n° (91) 91-985091600. ordenadora: Kamily 
Maria Ferreira araújo Gomes - Prefeita Municipal.

Protocolo: 768400

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 3/2022-0001
a PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ, torna públi-
co abertura de Processo Licitatório, na modalidade Concorrência nº 3/2022-
0001, do tipo MENor PrEÇo, sob forma de regime de EMPrEiTada Por 
PrEÇo GloBal, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de 
obras de pavimentação asfáltica, drenagem superficial e sinalização de vias 
no bairro Palmeiras, no município de São Miguel do Guamá, de acordo com o 
convênio Nº 67/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvol-
vimento Urbano e obras Públicas e a Prefeitura Municipal de São Miguel do 
Guamá. a sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será 
em 08/04/2022 às 10:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, localizada 
na Praça licurgo Peixoto, 130, centro. Edital e anexos disponível: https://
www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal Geo-obras/Pa, Email cPl: cpl.
smg2021@gmail.com, diretoria de licitação, sito Praça licurgo Peixoto, 130, 
centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

edUardo saMPaio GoMes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 768401

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2022-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para locaÇÃo dE 
MáQUiNaS E VEÍcUloS, Por UM PErÍodo dE 12 (doZE) MESES, coM o 
iNTUiTo dE aTENdEr a dEMaNda dE UTiliZaÇÃo dESTE TiPo dE SErVi-
Ço No MUNicÍPio. a abertura será no dia 18/03/2022 as 08:30 horário de 
Brasília. o Edital e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompras-
publicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2022-Pe/srP

a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 
E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para forNEci-
MENTo dE EQUiPaMENToS dE iNforMáTica, ViSaNdo aTENdEr aS NE-
cESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE/Pa. a abertura será no 
dia 21/03/2022 as 08:30 horário de Brasília. o Edital e seus anexos estão 
disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações e-mail: 
pregoeirosoure@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022-Pe/srP

a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra 
E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para forNE-
ciMENTo dE MoBiliário EM GEral, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSi-
dadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE/Pa. a abertura será no dia 
22/03/2022 as 08:30 horário de Brasília. o Edital e seus anexos estão dispo-
níveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações e-mail: prego-
eirosoure@gmail.com.

Protocolo: 768402

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2022-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 
E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para forNEci-
MENTo dE PNEUS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE SoUrE/Pa. a abertura será no dia 23/03/2022 as 08:30 ho-
rário de Brasília. o Edital e seus anexos estão disponíveis em www.portal-
decompraspublicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.
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aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022-Pe/srP

a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados ao 
processo licitatório que tem como REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVEN-
TUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE Borra-
cHaria, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE SoUrE/Pa. a abertura será no dia 24/03/2022 as 08:30 horário de Brasília. 
o Edital e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.
com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.

Protocolo: 768403

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
eXtrato de reGistro de PreÇos

ata de reGistro de PreÇos N° 20220249
PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022-Pe/srP

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
cENTraiS dE ar, ViSaNdo  aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo do MUNiciPio dE SoUrE/Pa. assinatura 
da ata:11/02/2022. Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Em-
presa adjudicada e homologada: aNJoS & aNJoS lTda - ME, iNScriTa No 
c.N.P.J. nº  06.069.753/0001-30, vencedora com o valor global estimado de 
r$ 58.000,00. diSTriBUidora dE MaTErial ESPorTiVo carValHo EirE-
li, iNScriTa No c.N.P.J. nº 40.840.601/0001-27, vencedora com o valor 
global estimado de r$ 56.180,00. P G liMa coM EirEli-EPP, iNScriTa No 
c.N.P.J. nº 23.493.764/0001-61, vencedora com o valor global estimado de r$ 
284.052,96. rafael Soares cornetta 37224601829, iNScriTa No c.N.P.J. nº 
27.302.069/0001-26, vencedora com o valor global estimado de r$ 6.899,90, 
W TEdESco rEfriGEraÇÃo, iNScriTa No c.N.P.J. nº 20.121.311/0001-16, 
vencedora com o valor global estimado de r$ 32.990,00. a ata com  os preços 
e demais especificações encontra-se disponibilizada para consulta na Prefeitu-
ra Municipal de SoUrE/Pa no setor de licitações.

eXtrato de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos N° 20220250
PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022-Pe/srP

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo Sa-
coS PláSTicoS Para o MaTadoUro MUNiciPal, ViSaNdo aTENdEr aS 
NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE/Pa. assinatura da 
ata:15/02/2022. Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Empre-
sa adjudicada e homologada: roMa coMErcial lTda - ME, iNScriTa No 
c.N.P.J. nº  21.348.054/0001-12, vencedora com o valor global estimado de 
R$ 83.040,00. A ata com  os preços e demais especificações encontra-se dis-
ponibilizada para consulta na Prefeitura Municipal de SoUrE/Pa no setor de 
licitações.

Protocolo: 768404
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

PUBLica PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-00012 
Processo adMiNistratiVo Nº 920220012 

oBJeto: registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para 
futura e eventual aquisição de veículos para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de administração e Secretaria Municipal de Educação. data da aber-
tura: 18 de março de 2022. Horário 09 horas local: www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de novem-
bro nº 526, nos dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e portal do TcM/Pa.

eXtrato de coNtrato
oriGeM: Pregão eletrônico 9/2022-00005-srP; coNtrataNte: FUN-
do MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL; coNTraTo nº: 20229110; 
coNTraTada: SUPEr EcoNoMico EirEli; Valor ToTal: r$ 272.050,00 
(duzentos e Setenta e dois Mil e cinquenta reais); oBJETo: aquisição de 
cestas básicas para usuários de politica social, usuário de rede de assistência 
Social de Uruará. ViGÊNcia: 25/02/2022 à 30/12/2022.

Protocolo: 768405

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: Pregão eletrônico 9/2022-00011; coNtrato Nº: 20229096 
coNtrataNte: FUNdo de deseNV. da edUcaÇÃo BÁsica - FUNdeB; 
Valor ToTal: r$ - 124.080,00 (cento e Vinte e Quatro Mil e oitenta reais), 
coNTraTado: adEJailToN SilVa dE MoraiS; coNTraTo Nº: 20229097 
coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Va-
lor ToTal: r$ - 124.080,00 (cento e Vinte Quatro Mil e oitenta reais), 
coNTraTada: aNalicE rodriGUES BraGa; coNTraTo Nº: 20229098 
coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Va-
lor ToTal: r$ - 134.420,00 (cento e Trinta e Quatro Mil e Quatrocentos e 

Vinte reais), coNTraTado: aNdrÉ lUiZ SilVa BialESKi; coNTraTo Nº: 
20229099 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal EdUcaÇÃo; Valor ToTal: 
r$ - 134.420,00 (cento e Trinta e Quatro Mil e Quatrocentos e Vinte reais), 
coNTraTado: aNTÔNio GilMar SoEWEcKE; coNTraTo. Nº: 20229100 
coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Va-
lor ToTal: r$ - 77.550,00 (Setenta e Sete Mil e Quinhentos e cinquenta 
e cinco reais), coNTraTado: EdilSE SENa doS SaNToS; coNTraTo Nº: 
20229101 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; Valor To-
Tal: r$ - 103.400,00 (cento e Três Mil e Quatrocentos reais), coNTraTado: 
EVEraldo lEÃo doS SaNToS; coNTraTo Nº: 20229102 coNTraTaNTE: 
fUNdo MUNiciPal EdUcaÇÃo; Valor ToTal: r$ - 129.250,00 (cento e 
Vinte Nove Mil e duzentos e cinquenta reais), coNTraTada: fraNciNildo 
SilVErio da SilVa; coNTraTo Nº: 20229103 coNTraTaNTE: fUNdo dE 
dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Valor ToTal: r$ - 124.080,00 
(cento e Vinte e Quatro Mil e oitenta reais). coNTraTada: JoaBE SaNToS 
dE SoUZa; coNTraTo Nº: 20229104 coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. 
da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Valor ToTal: r$ - 103.400,00 (cento e 
Três Mil e Quatrocentos reais). coNTraTado: ZENildo SPEroTo; coNTra-
To Nº: 20229105 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal EdUcaÇÃo; Valor 
ToTal: r$ - 103.400,00 (cento e Três mil e Quatrocentos reais). coNTra-
Tado: JoSiNETE doS SaNToS MoTa; coNTraTo Nº: 20229106 coNTra-
TaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; Valor ToTal: r$ - 123.046,00 
(cento e Vinte Três Mil e Quarenta e Seis reais). coNTraTado: lEoNardo 
carValHo da SilVa; coNTraTo Nº: 20229107 coNTraTaNTE: fUNdo 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; Valor ToTal: r$ - 103.400,00 (cento e Três 
Mil e Quatrocentos reais). coNTraTado: Marcio liMa GoMES; coNTraTo 
Nº: 20229108 coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica 
- fUNdEB; Valor ToTal: r$ - 99.264,00 (Noventa e Nove Mil e duzentos e 
Sessenta e Quatro reais). coNTraTado: MarcoS dioNE doS SaNToS fa-
riaS; Nº: 20229109 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal EdUcaÇÃo; Valor 
ToTal: r$ - 38.500,00 (Trinta e oito Mil e Quinhentos reais). coNTraTado: 
JoNaS da SilVa TEiXEira; oBJETo: locação de veículos e barcos a serem 
utilizados no transporte escolar de alunos da rede Pública de Ensino do Muni-
cípio de Uruará; ViGÊNcia: 25/02/2022 à 30/12/2022.

Protocolo: 768406
.

.

ParticULares
.

eVa de soUZa oLiVeira 
cPF 136.521.842-20 

Torna público que recebeu da SEMaSa do município de Breu Branco/Pa a 
licença de operação n° 002/2021, processo n° 0016/2016, com validade até 
18/01/2022, para atividade de extração de areia e cascalho, no município de 
Breu Branco/Pa.

Protocolo: 768407
.

.

eMPresariaL
.

caMBoriÚ eMPreeNdiMeNtos iMoBiLiÁrios sPe Ltda
cNPJ Nº 43.092.012/0001-04

Torna público que recebeu da SEMMaT licença Prévia Nº 003/2022 para 
loteamento em Benevides/Pa, válida até 14/02/2023.

Protocolo: 768408

caMBoriÚ eMPreeNdiMeNtos iMoBiLiÁrios sPe Ltda
cNPJ Nº 43.092.012/0001-04

Torna público que recebeu da SEMMaT licença Prévia Nº 004/2022 para 
loteamento em Benevides/Pa, válida até 14/02/2023.

Protocolo: 768409

receBiMeNto da LiceNÇa de oPeraÇÃo
a cLaro s.a.

inscrita no cNPJ: 40.432.544/0241-60 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de São 
domingos do araguaia/Pa a licença de operação nº0002/2022 com validade 
até 21/02/2024 para atividade de Torre de Telecomunicações para Telefonia 
Móvel, conforme o processo nº0004/2020, situado na TRAVESSA 13 DE MAIO 
SN, cENTro - SÃo doMiNGoS do araGUaia/Pa (PaSda01).

Protocolo: 768410

aViso de aLteraÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2022

o Fundo Municipal de saúde do Município de itaituba, através da Presi-
dente da cPl comunica que o Edital de concorrência n° 001/2022 foi alterado 
no subitem 31.3, conforme consta na primeira alteração do edital publicada 
no PorTal: www.tcm.pa.gov/geobras e www.itaituba.pa.gov.br. itaituba-Pa, 
23 de fevereiro de 2022. cleane da silva santos - Presidente cPL.

Protocolo: 768411
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PMG iNdUstria e coMercio de Madeiras Ltda 
cNPJ 30.797.398/0001-08 

Torna público que recebeu a lo nº 005/2022 da SEcTEMa com venc. 
9/2/2024, Proc. 240/2021, rod.150, km 2, Mojú/Pa.

Protocolo: 768412

c. J. a. PareNte
cNPJ 83.646.307/0001-91

Torna pública que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente (SEM-
Ma/Pa) do município de Belém/Pa a renovação licença ambiental de opera-
ção lo nº 60/2022 com validade 03.03.2026.

Protocolo: 768414

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Viseu, a licença de 
instalação- li Nº 02/2021, para a rede de distribuição de Energia Elétrica 
- rdr 34,5 kV - “id. 430019353- Br-308 -Vila Padre Josino”, localizada no 
Município de Viseu, no Estado do Pará.

Protocolo: 768415

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Viseu, a licença de 
instalação - li Nº 01/2021, para a rede de distribuição de Energia Elétrica - 
rdr 34,5 kV - “id. 430019354 - Br-308 / ramal da ilha Trindade”, localizada 
no Município de Viseu, no Estado do Pará.

Protocolo: 768416

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Viseu, a licença de 
operação- lo Nº 019/2022, para a rede de distribuição de Energia Elétrica 
- rdr 34,5 kV - “id. 430019360 - Vila Nova e Vila fazendinha”, localizada no 
Município de Viseu, no Estado do Pará.

Protocolo: 768417

a pessoa jurídica M a c BeNtes Ótica Ltda 
cNPJ: 11.112.808/0001-87

Torna público que rEcEBEU da SEMMaT Benevides, a licenças de operação 
nº 034/2022, com validade até 08/02/2023, para a atividade posto de coleta 
para exames laboratoriais, clínicos e consultas médicas, conforme o processo 
administrativo nº 486/2021.

Protocolo: 768418

reUNiÃo ordiNÁria
coNseLHo de rePreseNtaNtes da FecoMÉrcio/Pa

Pelo presente edital, o Presidente da Federação do comércio de Bens, 
serviços e turismo do estado do Pará - FecoMÉrcio/Pa, convoca os sin-
dicatos associados à fEcoMÉrcio/Pa, por seus delegados representantes, nos 
termos do art. 8º, inc. iV, c/c o art. 34 do Estatuto da entidade, para a reunião 
ordinária do conselho de representantes a ser realizada no dia 23 de maio de 
2022, com início às 14h, e encerramento às 18h, na sede da fEcoMÉrcio-Pa, 
localizada na av. assis de Vasconcelos, 359, 10º andar, Bairro campina, Belém-
Pa, para eLeiÇÃo da diretoria, do coNseLHo FiscaL e dos deLeGa-
dos rePreseNtaNtes da FecoMÉrcio/Pa JUNto À coNFederaÇÃo 
NacioNaL do coMÉrcio, para o quadriênio administrativo 2022/2026.
Nos termos do art. 7º do Estatuto da fEcoMÉrcio/Pa, terão direito a votar 
os sindicatos quites com suas obrigações estatutárias.
o prazo para registro das chapas concorrentes é de 45 dias corridos, a contar da 
publicação do presente Edital, consoante art. 36 do Estatuto da fEcoMÉrcio/Pa.
Nos termos do art. 37 do Estatuto, o registro de chapas, propositura de re-
querimentos, impugnações, consultas, recursos, etc., serão feitos perante a 
Secretaria da Entidade, que funcionará com expediente das 08h às 12h e das 
14h às 18h, exceto em sábados, domingos e feriados.
Será de 10 dias úteis, contados da publicação do Edital a que se refere o inc. 
ii do art. 44 do Estatuto, o prazo para impugnação de chapa ou de candidato, 
conforme disposto no art. 45 do referido Estatuto.

Belém - Pará, 07 de março de 2022.
FederaÇÃo do coMÉrcio de BeNs, serViÇos e tUrisMo 

do estado do ParÁ - FecoMÉrcio-Pa
seBastiÃo de oLiVeira caMPos

PrESidENTE
Protocolo: 768419

traNscaULiN traNsPortes Ltda 
cNPJ 01.552.187/0002-80 

Torna público que solicitou a renovação da licença operação n° 10601/2017 
junto a SEMaS/Pa no dia 11/02/2022 sob o processo n° 2022/0000004891, 
para atividade de transporte de minérios/coque, no município de capanema/Pa.

Protocolo: 768413

M.coUtiNHo costa 
cNPJ.42.253.075/0001-24 

Torna público que a SEcrETaria MUNiciPal do MEio aMBiENTE-SEMMa/
Pa, Emitiu licença Previa e licença de instalação Sob. o nº lP.08/2022 E 
li.016/2022, respectivamente em favor da Mesma através do Processo nº 
383/22.

Protocolo: 768420

coNcessÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo
a empresa M a da costa Ferreira eireLi

cNPJ nº 18.919.823/0001-80
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de ananin-
deua (SEMMa) a licença de operação nº lo23322 para a atividade médica am-
bulatorial restrita a consultas com o endereço na rua cláudio Sanders, nº 265.

Protocolo: 768421

iedi - iNstitUto edUcacioNaL iMPerador
credenciado pelo o Processo de autorização Nº 275/2019 - cEE/Pa - ensino 
Médio na Modalidade educação de Jovens e adultos a distância, códi-
go do iNEP Nº 15163512. No uso de suas atribuições declara regularizada a 
vida escolar dos alunos concluintes do Ensino Médio, eJa do ano de 2022:
adriana Silva Saraiva; alecsander francisco da rocha; alesane aparecida fer-
nandes Ventura; alexandre rosa ferreira; alison dos Santos Silva; ana ca-
roline de Souza Bernardo; ana letícia Santos Barbosa; ana Maria rodrigues; 
andréia da Silva Buzo dias; andreia Pinheiro; Beatriz da Silva Brito; Brendany 
Nascimento Bernardes; Bruno rodrigues dos Santos; Bruno Sales arai; caio 
Teixeira dias; camila Moreira Mendanha; carolaine costa de Jesus; carolina 
Santos da Silva; clarice ribeiro Maciel; claudina castro de Sousa Martins; 
cristiane darley Pinheiro Porto; cristina felipe de Souza; daniel da Silva; 
danubia Paula da Silva Santana; denerson domingues da cruz; denivaldo 
Pinheiro conceição; diana Pereira de Souza Bernardo; dilza de Souza Bernar-
do Pereira; Edmilson Santos de Jesus; Eliana do carmo conceição; Elisangela 
Santos Batista cristotti; Erivânia Moura costa lacerda; fabiana de oliveira 
da Silva; fabiane oliveira de Brito Vergutz; fabiano ledesma de oliveira; 
Fabio Gonçalves da Vitória; Felipe Theo Menzel de Mello; Fernanda Aparecida 
Quintilhano; fernando Vasconcelos dos Santos; Gabriel Magalhães Maciel de 
Sousa; Giliarde de Paula Nascimento; Hillary dos reis Santana; Hosana das 
Graças do carmo ferreira Souza; imaculada fernandes da Silva; Janderson 
da Silva oliveira; Jean ribeiro alves; Jocilene Gubertti do Nascimento; José 
Carlos Dias da Rocha; Jussara Baptista de Rós; Larissa Cristina Barato Ri-
beiro; larissa fernanda da Silva; leandro Pereira Borges; leilimar Juliane 
dos Santos correia; leir favacho Silva; leone Gonçalves lourenço; liliane 
Patkoski leal; luan fernandez camargo de oliveira; lucas alexandre oliveira 
de araújo; lucca fortunato Banhos dos Santos; luis Eduardo dias Batista; 
luiz ademar coêlho Tabosa; lusiano Henrique conceição; Marcelo Garcia; 
Marcia Maria de Moraes lira; Marcio luis cardoso; Maria aparecida alexandre; 
Mariângela Nogueira da Silva; Marlon rocha do Nascimento; Michel cama-
cho da conceição chaves; Michele Martins Barbosa; Micheli cipriano da Silva 
Gomes; odair José Barbieri; Poliane Barbosa dos Santos; rafael de Moraes 
Souza; rafaela rodrigues cardoso; regiane Naia aureliano andrade; rogerio 
carmo de luzia; rosa Maria Mota de azeredo; rosangela aparecida Santos 
Pinheiro; ruan Nascimento almeida; Sabrina Teixeira firmino araújo; Samara 
Bueno Guidini; Sander ferreira Souza; Sara Maria de deus; Shelyta da costa 
carvalho Souza; Sidnei Muller; Sidriane Santos de carvalho; Silvana Torezone 
Gonçalves de oliveira; Silvio Santos; Simone Teodoro de oliveira; Stefania 
Moura Silva; Stephany roosewelt Nascimento dos Santos; Tânia Maria Sian; 
Tutancamon angelo da Silva; Vitor leoterio Magalhães; Vitoria Turial freire; 
Welington Ventura dutra.

Protocolo: 768422

ciMPaL - coMÉrcio e iNdÚstria 
de Madeiras do ParÁ Ltda - Me 

cNPJ: 63.819.510/0001-05
Empresa sediada no município de São domingos do capim, informa que soli-
citou a renovação de sua licença de operação - lo junto à SEMa através do 
processo de nº 2022/1616

Protocolo: 768424

tradiÇÃo LoPes eireLi 
recebeu da SEMa/PMa a lo 023122, para envase de água, localizando-se no 
lote 11, Setor a, distrito industrial, ananindeua/Pa. Proc. r105921.

Protocolo: 768425
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