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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto Nº 1.780, de 10 de aGosto de 2021
concede Pensão Policial-Militar em favor de flaVia daNiEllE cUNHa dE 
aSSUNÇÃo, SaUlo ricardo dE aSSUNÇÃo riBEiro dE SoUZa e PEdro 
DE ASSUNÇÃO RIBEIRO DE SOUZA, companheira e fi lhos do Cabo PM RI-
cardo riBEiro dE SoUZa.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o disposto no art. 77, combinado ao art. 79, alíneas “a” e “b”, da 
lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho de 1985, com a redação dada pela lei nº 
6.049, de 11 de junho de 1997, e art. 48, inciso ii, da constituição Estadual;
considerando os termos do Processo nº 2019/572605,
d E c r E T a:
art. 1º fica concedida Pensão Policial-Militar mensal, no valor de r$ 
1.968,22 (mil, novecentos e sessenta oito reais e vinte e dois centavos), 
em favor de flaVia daNiEllE cUNHa dE aSSUNÇÃo, SaUlo ricardo 
dE aSSUNÇÃo riBEiro dE SoUZa e PEdro dE aSSUNÇÃo riBEiro dE 
SOUZA, companheira e fi lhos do Cabo PM RICARDO RIBEIRO DE SOUZA, 
falecido em 28 de dezembro de 2018, em decorrência do exercício da ativi-
dade policial-militar, cabendo a cada um dos dependentes cotas-partes do 
montante do benefício, na seguinte data e proporção:
i - 50% (cinquenta por cento) a SaUlo ricardo dE aSSUNÇÃo riBEiro 
dE SoUZa e 50% (cinquenta por cento) a PEdro dE aSSUNÇÃo riBEiro dE 
SoUZa, a contar de 28 de dezembro de 2018 até 18 de novembro de 2019;
ii - 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) a 
flaVia daNiEllE cUNHa dE aSSUNÇÃo, 33,33% (trinta e três inteiros e 
trinta e três centésimos por cento) a SaUlo ricardo dE aSSUNÇÃo ri-
BEiro dE SoUZa e 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos 
por cento) a PEdro dE aSSUNÇÃo riBEiro dE SoUZa, a contar de 19 de 
novembro de 2019.
Parágrafo único. Os fi lhos menores fazem jus à cota-parte da Pensão Poli-
cial-Militar até completarem 21 (vinte e um) anos, salvo se comprovarem 
a condição de estudantes e desde que não percebam remuneração, caso 
em que o direito se estenderá até que completem 24 (vinte e quatro) anos.
art. 2º a Pensão Policial-Militar mencionada corresponde ao soldo e demais 
vantagens da graduação de cabo PM a que foi promovido “post-mortem”, 
assim discriminados:
Soldo............................................................................. r$    852,22
Gratifi cação de Risco de Vida (100%)................................. R$    852,22
Gratifi cação de Habilitação do Policial Militar (20%)............. R$    170,44
Gratifi cação Tempo de Serviço Militar (5%)......................... r$      93,74
Provento Mensal.............................................................. r$ 1.968,62
Parágrafo único. a Pensão Policial-Militar de que trata este artigo será re-
ajustada com base no Índice Nacional de Preços ao consumidor - iNPc.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, com seus efeitos 
fi nanceiros retroagindo de acordo com a data constante no art. 1º deste ato.
Palácio do GoVErNo, 10 de agosto de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto Nº 2.217, de 10 de MarÇo de 2022
Homologa o decreto nº 05/2022, de 17 de janeiro de 2022, editado pelo 
Prefeito Municipal de Tucuruí, 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 05/2022, de 17 de janeiro de 2022, editado 
pelo Prefeito Municipal de Tucuruí, 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 2022/143028,
r E S o l V E:
art. 1º Homologar o decreto nº 05/2022, de 17 de janeiro de 2022, edita-
do pelo Prefeito Municipal de Tucuruí, que declara “situação de emergên-
cia”, 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, 10 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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DECRETO Nº 05/2022, DE 17 DE JANEIRO DE 2022.

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO 
DE TUCURUÍ, ESTADO DO PARÁ, EM RAZÃO DAS 
ÁREAS AFETADAS PELO ELEVADO VOLUME DE 
CHUVAS – ENCHENTES.

 
ALEXANDRE FRANÇA SIQUEIRA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, 
ESTADO DO PARÁ, utilizando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município de Tucuruí e demais normas correlatas. 

CONSIDERANDO que se faz necessário adoção de medidas excepcionais para mitigar
os efeitos dos desastres provocados pelas enchentes em nosso Município. 

CONSIDERANDO que o número de desabrigados tende a crescer nos próximos dias, 
além dos danos residenciais em casas populares e comércios instalados nas áreas 
afetadas pelas enchentes.

CONSIDERANDO que a garantia da vida humana é prioritária em situações como essa, 
somado ao fato de que existem inúmeras famílias já desabrigadas;

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Ação Social, em conjunto com as 
demais Secretarias estão mobilizadas desde o início das enchentes, sob a coordenação 
da SEMASP e Defesa Civil, prestando atendimento às famílias do município;

CONSIDERANDO que o parecer da Defesa Civil do Município de Tucuruí, relatando a 
ocorrência das enchentes, é favorável à declaração de situação de emergência;

CONSIDERANDO os seguintes dados divulgados pela SEMASP e Defesa Civil do 
Município, na data de 17/01/2022:

a) Participaram 172 pessoas da operação, composto por alunos da Polícia Militar,
Bombeiros Militar, Defesa Civil/SEMASP, Voluntários BC's e Exército Brasileiro;

b) A quantidade de famílias remanejadas são 216, nas seguintes localidades e
abrigos: Expotuc, Barracão Quadrangular, Barracão São Pedro, Vila de 
Pederneiras, Escola Plácido de Castro, Escola Maestro João Leite, Escola 
Manoel Carlos e casa de familiares;

c) O nível do Rio Tocantins está em 11,35m.

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí

Palácio Jones Willian da Silva Galvão
Gabinete do Prefeito
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DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada situação de emergência no município, de acordo com Formulário 
de Informações do Desastre – FIDE e demais documentos, em virtude do desastre 
classificado e codificado como enxurrada COBRADE Nº 12200. 

Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a 
coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil de Tucuruí/PA, nas ações de 
resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução. 

Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao 
desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, 
com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, 
sob a Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil de Tucuruí/PA.

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

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

II – usar de propriedade 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 autoridade 
administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global 
da população.

Art. 5º. De acordo com o estabelecido no Art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho 
de 1941, autoriza-se o início de processos de desapropriação, por utilidade pública, de 
propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado 
de desastre.

§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a 
desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.

§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em 
áreas seguras, e o processo de desmontagem e de reconstrução das edificações, em 
locais seguros, será apoiado pela comunidade.

Art. 6º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem prejuízo 
das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de 
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licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao 
desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos 
cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e 
oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do 
desastre, vedada a prorrogação dos contratos.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as 
disposições em contrário. 

DÊ-SE CIÊNCIA. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, ESTADO DO PARÁ, aos dezessete dias do 
mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois. 

ALEXANDRE FRANÇA SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE TUCURUÍ

Este DECRETO foi registrado e publicado
conforme dispõe as Leis Municipais nº
3.896/1994, Lei nº 9.861/2016 e Lei nº
9.902/2017, na data supra. 

EUZÉBIO CABRAL DE SOUZA

ALEXANDRE FRANCA 
SIQUEIRA:839128942
72

ALEXANDRE FRANCA 
SIQUEIRA:83912894272 
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla 
v5, ou=10534987000188, ou=Presencial, 
ou=Certificado PF A1, cn=ALEXANDRE 
FRANCA SIQUEIRA:83912894272

Protocolo: 770302

d e c r e t o Nº 2215, de 10 de MarÇo de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, no 
valor de r$ 36.190.678,29 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especifi cado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 36.190.678,29 (Trinta e Seis Milhões, 
cento e Noventa Mil, Seiscentos e Setenta e oito reais e Vinte e Nove 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011569514987658 - SEdoP 0301 449051 4.732.396,81
071011581114997659 - SEdoP 0301 449051 14.466.493,06
071011751214897480 - SEdoP 0301 445051 2.479.267,75
071011751214897480 - SEdoP 0301 449051 4.076.838,53
151011339215038421 - SEcUlT 0301 339039 1.500.000,00
151011339215038841 - SEcUlT 0301 335041 253.850,40
241012269114988518 - SEdEME 0301 335041 570.000,00

742011236415067666 - UEPa 0301 449051 2.171.773,00
782011957114908697 - faPESPa 0301 339018 925.880,18

792031854114978689 - fca 0316 449051 3.830.994,00
901011030115078874 - fES 0301 334181 350.000,00
901011030215078876 - fES 0301 339033 161.328,00
901011030215078878 - fES 0301 335043 280.500,00

971010342115027663 - SEaP 0301 449092 391.356,56
ToTal 36.190.678,29

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do 
exercício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 10 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa GHassaN tUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o Nº 2216, de 10 de MarÇo de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 3.450.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especifi cado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 3.450.000,00 (Três Milhões, 
Quatrocentos e cinquenta Mil reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

301010309114928730 - defensoria Pública 0101 339014 250.000,00
462021339215038841 - fcP 0101 339039 180.000,00

582012312212978338 - cEaSa 0261 449052 100.000,00
871010824415058859 - fEaS 0101 334181 300.000,00
901011030115078874 - fES 0101 334181 2.620.000,00

ToTal 3.450.000,00

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

582012360514918522 - cEaSa 0261 449051 100.000,00
911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 3.350.000,00

ToTal 3.450.000,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio do GoVErNo, 10 de março de 2022.
HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa GHassaN tUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 770297

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 326/2022-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° 2022/281263, de 9 de março de 2022; 
rESolVE: 
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de MoNTE alEGrE/ MaraPaNiM e TErra alTa/Pa, no período de 09 a 
10/02/2022. 

servidor objetivo 
JoSENir GoNÇalVES NaSciMENTo, matrícula funcional nº5190800/1, cPf 

282.130.502-82, coordenador do Núcleo, lotado no NUrMEc. 
acompanhar a agenda do Governo, nos 

referidos municípios.  

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1. ½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.  
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 de março de 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Portaria Nº 330/2022-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° 2022/219169, de 22 de fevereiro de 2022; 
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Ofi cial de Governo. 
rESolVE: 
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de rENdENÇÃo, coNcEiÇÃo do araGUaia, oUrilaNdia do NorTE, 
SÃo fÉliX, TUcUMÃ, PaU d’arco, rio Maria, áGUa aZUl do NorTE, 
SaNTaNa do araGUaia, SaPUcaia, XiNGUara e cUMarU do NorTE/Pa, 
período de 23/02 a 25/03/2022. 

servidor objetivo

MaUro SErGio fErrEira dE SoUZa, cPf 155.177.722-34, matrícula 
funcional nº 7003584/1, ocupante do cargo de assistente operacional ii, 

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 30½ (trinta 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, 10 de março de 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 
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Portaria Nº 331/2022-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° 2022/272933, de 08 de março de 2022; 
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo. 
rESolVE: 
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de MaraPaNiM/Pa, no período de 09 a 10/03/2022. 

servidor objetivo 
raiMUNdo lEaNdro MoNTEiro da coSTa, cPf 172.903.922-72, matrí-
cula funcional nº 5952612/1, ocupante do cargo de assessor de Gabinete, 

lotado na diretoria de Gestão de logística. 

dar apoio logístico ao servidor do cerimonial, 
no referido município. 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.  
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 de março de 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Portaria Nº 334/2022-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° 2022/282998, de 10 de março de 2022; 
rESolVE: 
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar nos municípios de 
Eldorado doS caraJáS, cUrioNÓPoliS, ParaUaPEBaS, caNaÃ doS 
caraJáS e SaPUcaia/Pa, no período de 10 a 15/03/2022. 

servidor objetivo 
daNiEl PErEira dE Sá, matrícula funcional nº 6312799/ 3, cPf 

374.807.662-20, assistente Técnico ii, lotado na Secretária Extraordinária 
de Produção. 

realizar agenda institucional da Secretaria 
Extraordinária de Produção, nos referidos 

municípios.  

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 5.½ (cinco 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, 10 de março de 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Portaria Nº 335/2022-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° 2022/283308, de 10 de março de 2022; 
rESolVE: 
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para a cidade de 
ParaÍSo/To, no período de 11 a 13/03/2022. 

servidor objetivo 
aNToNio JoSÉ da SilVa SaNToS, matrícula funcional nº 57189479/2, 
cPf 467.658.752-04, chefe de Gabinete, lotado na Secretária Extraordi-

nária de Produção. 

Visita Técnica, a fim de cumprir Agenda Públi-
ca da Secretaria Extraordinária de Produção, 

na referida cidade.  

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.  
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 de março de 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Portaria Nº 336/2022-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° 2022/282291, de 10 de março de 2022; 
rESolVE: 
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho SaNTa-
rÉM/ iTaiTUBa /SaNTarÉM/Pa, no período de 10 a 11/03/2022. 

servidor objetivo 
roNilMa SaNToS da SilVa, matrícula funcional nº 5945736/1, cPf 
716.995.382-04, cargo assessor de comunicação, lotada no centro 

regional de Governo do Baixo amazonas. 
cobertura jornalística, no referido município. 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.  
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 de março de 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Portaria Nº 337/2022-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° 2022/275598, de 8 de março de 2022; 
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo. 
rESolVE: 
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de TErra alTa/Pa, no dia 10/03/2022. 

servidor objetivo 
adolfo lola dE SoUZa, cPf 121.926.432-68, matrícula funcional 
nº 5960440/1, ocupante do cargo de assessor de Gabinete, lotado 

na diretoria de Gestão de logística. 

dar apoio logístico a equipe da SEcoM, 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, 10 de março de 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Portaria Nº 338/2022-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° 2022/282282, de 10 de março de 2022; 
rESolVE: 
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho SaNTa-
rÉM/ iTaiTUBa/ SaNTarÉM/Pa, no período de 10 a 11/03/2022. 

servidor objetivo 
JarliElSoN SaNToS da coSTa, matrícula funcional nº 5945810/1, 

cPf 776.061.672-49, cargo assessor Especial i, lotado no centro 
regional de Governo do Baixo amazonas. 

dar apoio logístico a equipe da crGBa, no 
referido município. 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.  
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 de março de 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Portaria Nº 339/2022-crG 
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e   
coNSidEraNdo  o processo nº  2022/283898,  de  10/03/2022; 
rESolVE: 
i – coNcEdEr ao servidor aNToNio SErGio MoNTEiro dE oliVEira, 
id. funcional nº 6314090/7, cPf nº 116.242.482-68, ocupante do cargo 
de coordenador de área,  lotado no centro regional do Governo do Baixo 
amazonas, Suprimento de fundos no valor de r$ 3.000,00 (três mil reais), 
para atender despesas de pequeno vulto, no centro regional do Governo 
do Estado do Baixo Amazonas, o qual deverá observar a classificação or-
çamentária abaixo: 

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza da despesa Valor (r$) 
0412212978314 0101 339030 1.500,00 
0412212978314 0101 339036     500,00 
0412212978314 0101 339039 1.000,00 

ii – ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do Suprimento de fundos de até 
60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
Prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
caSa ciVil da GoVErNadoria, 10 de março de 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

errata da Portaria N° 314/2022-crG, de 09/03/2022, PUBLi-
cada No doe Nº. 34.887, de 10/03/2022.
onde se lê: período de 09 a 12/03/2022.
3.½ (três e meia) diárias;
Leia-se: período de 10 a 12/03/2022
2.½ (duas e meia) diárias;
Belém-Pa, 10 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 770299

Portaria Nº 287/2022-ccG, de 10 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo no. 2022/282265, 
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r E S o l V E:
autorizar HENdErSoN lira PiNTo, Secretário regional de Governo do Bai-
xo amazonas, a viajar no trecho Santarém/itaituba/Santarém, no período 
de 10 a 11 de março de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, con-
cedendo para tanto 1 e ½ (uma e meia) diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE  MarÇo  dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 288/2022-ccG, de 10 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/280523,
r E S o l V E:
autorizar o cEl QoBM HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa, comandante-
Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de 
defesa civil, a viajar para Brasília-df, no período de 27 de março à 1º de 
abril 2022, a fim de participar da “1ª Reunião Presencial do Conselho Na-
cional dos corpos de Bombeiros Militares do Brasil - liGaBoM”, devendo 
responder pelo expediente do corpo de Bombeiros Militar do Pará e pela 
coordenadoria Estadual de defesa civil, na ausência do titular, o cEl QoBM 
JaYME dE aViZ BENJÓ, chefe do EMG e Subcomandante-Geral do cBMPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE  MarÇo  dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 289/2022-ccG, de 10 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/281618,
r E S o l V E:
autorizar JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade, a viajar para o rio de Janeiro – rJ, no 
período de 10 a 12 de março de 2022, a fim de realizar visita técnica ao 
Museu do amanhã, devendo responder pelo expediente do Órgão, na au-
sência do titular, raUl ProTáZio roMÃo, Secretário adjunto.rEGiSTrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 290/2022-ccG, de 10 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. 2022/192864,
r E S o l V E:
i. exonerar rafaElla doUrado GoUVÊa da coSTa do cargo em  comissão 
de assessor ii, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social, a contar de 1º de março de 2022.
ii. nomear MoNiQUE criSTiNa coSTa dE fariaS para exercer o cargo 
em  comissão de assessor ii, código GEP-daS-011.4, com lotação na Se-
cretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, a contar de 1º 
de março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 291/2022-ccG, de 10 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. 2022/287000,
r E S o l V E:
exonerar BEaTriZ BEZErra MorBacH do cargo em comissão de assessor 
de comunicação ii, código GEP-daS-012.3, com lotação na Secretaria de 
Estado de comunicação, a contar de 3 de março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE  MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 292/2022-ccG, de 10 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. 2022/286558,
r E S o l V E:
i. exonerar, aNa caroliNa MaciEl MENEZES do cargo em comissão de 
assessor de imprensa ii, código GEP-daS-012.3, com lotação na Secreta-
ria de Estado de comunicação.
ii. nomear GioVaNNa criSTiNa cardoSo dE alMEida liMa para exercer 
o cargo em comissão de assessor de imprensa ii, código GEP-daS-012.3, 
com lotação na Secretaria de Estado de comunicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE  MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 293/2022-ccG, de 10 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. 2022/286696,

r E S o l V E:
nomear aNa caroliNa MaciEl MENEZES para exercer o cargo em comis-
são de assessor de comunicação i, código GEP-daS-012.4, com lotação na 
Secretaria de Estado de comunicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE MarÇo  dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 294/2022-ccG, de 10 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. 2022/287042,
r E S o l V E:
nomear lUcaS Maia liMa para exercer o cargo em comissão de assessor 
de comunicação ii, código GEP-daS-012.3, com lotação na Secretaria de 
Estado de comunicação, a contar de 10 de março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE MarÇo  dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 295/2022-ccG, de 10 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:
exonerar irEUdo alVES dE SoUSa do cargo em comissão de coorde-
nador de Núcleo regional de Gestão e regularidade ambiental, código 
GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 296/2022-ccG, de 10 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 
r E S o l V E:
nomear lUaNa daNiEla SoarES da SilVa para exercer o cargo em co-
missão de coordenador de Núcleo regional de Gestão e regularidade am-
biental, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 297/2022-ccG, de 10 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,
coNSidEraNdo os termos do processo nº. 2022/131083,
r E S o l V E:
i. exonerar MarloN do Socorro aSSUNÇÃo Barra do cargo em comis-
são de Gerente de Segurança de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.3, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária,
ii. nomear GEraldo MaGElla dE MiraNda PadiNHa para exercer o car-
go em comissão de Gerente de Segurança de Unidade Prisional, código 
GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de administração 
Penitenciária,
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 298/2022-ccG, de 10 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,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/98466,
r E S o l V E:
i. exonerar ElZo NEWToN SoUZa corrEa do cargo em comissão de Ge-
rente de Estatística e informação, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de Turismo, a contar de 7 de janeiro de 2022.
ii. nomear MarcoS EVaNdro roSSaS MoraES para exercer o cargo em co-
missão de Gerente de Estatística e informação, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de Turismo, a contar de 7 de janeiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado Nº 34.833, 
de 17 de JaNeiro de 2022, do iteM i da Portaria Nº. 64/2022-
ccG, de 12 de JaNeiro de 2022, PUBLicada No diÁrio oFiciaL 
do estado Nº 34.828, de 13 de JaNeiro de 2022.
onde se lê: (...) a contar de 12 de novembro de 2021.
Leia-se: (...) a contar de 10 de janeiro de 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 770303
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LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N°. 332/2022 – crG, de 10 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 disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº. 2022/181882,
rESolVE:
i – conceder ao servidor JoSÉ irailSoN dE NaZarÉ, id. funcional n°. 
5563755/5, ocupante do cargo de assessor administrativo ii, pertencente 
ao quadro de servidores exclusivamente comissionados desta casa civil 
da Governadoria do Estado, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no perío-
do de 01/06/2022 a 30/06/2022, correspondente ao período aquisitivo de 
06/01/2015 a 05/01/2018 (1ª parte do triênio 2015/2018).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 de Março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 770078

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato Nº. 09/2022-ccG/Pa
coNtrato Nº. 09/2022-ccG/Pa.
oBJETo: contratação de empresa para fornecimento de recarga de gás 
liquefeito de petróleo e vasilhame, para atendimento das demandas do 
centro regional de Governo do Baixo amazonas.
fUNdaMENTo:art. 24, ii da lei 8.666/93.
aSSiNaTUra: 10/03/2022.
ViGÊNcia: 10/03/2022 a 09/03/2023
Valor: r$920,00 (novecentos e vinte reais)
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub - função: 122; Programa: 1297; Proje-
to/atividade: 8314; fonte: 0101; Natureza da despesa: 339030; ação: 
246499; Projeto/atividade: 8338; Natureza de despesa:449052; fon-
te:0101; ação: 213476
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNTraTado: diSTriBUidora dE GáS corrEa EirEli, inscrita no cNPJ 
sob o n°.08.234.653/0001-47
ENdErEÇo: Travessa luis Barbosa, 612, Bairro fátima, Santarém, Pará, 
cEP: 68.040-420.
ordENador
luciana Bitencourt Soares
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria.

Protocolo: 770153

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aviso de Licitação - Pregão eletrônico n.º - 04/2022 - ccG/Pa
a casa civil da Governadoria do Estado do Pará avisa que realizará lici-
tação, no tipo menor preço, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica 
especializada na locaÇÃo dE VEÍcUloS aUToMoTorES TErrESTrE, na 
modalidade continuada, visando atender as necessidades do Núcleo de re-
presentação do Governo do Estado do Pará em Brasília-df, por um período 
de 12 (doze) meses, conforme especificações, estimativas de quantidades e 
valores contidos do anexo i (Termo de referência) deste Edital e seus anexos.
Entrega do Edital: a partir do dia 14/03/2022 no site: www.comprasnet.
gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br
local da abertura: www.comprasnet.gov.br
data da abertura: 23/03/2022
Hora da abertura: 10:30 (Horário dE BraSÍlia)
luciana Bitencourt
chefa administrativa da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 770128

diÁria
.

Portaria Nº 324/2022-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° 2022/279201, de 9 de março de 2022;
coNSidEraNdO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o colaborador Eventual abaixo relacionado a se deslocar para 
o município de iTUPiraNGa/Pa, no período de 10 a 12/03/2022.

colaborador objetivo

faUSo MENdES dE PaUla, cPf 638.321.942-15. cooperação técnica a diretoria do cerimonial, na agenda 
pública do Governo do Estado, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao colaborador acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 325/2022-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° 2022/273105, de 8 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de MaraPaNiM e TErra alTa/Pa, no período de 09 a 10/03/2022.

servidor objetivo

aUGUSTo cEZar coElHo coSTa, cPf 648.935.962-68, matrícu-
la funcional nº 5918089/2, cargo assistente operacional ii, lotado 

na coordenadoria de Transportes.

dar apoio logístico a diretora do cerimonial, nos 
referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 327/2022-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° 2022/272794, de 8 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o municí-
pio  de iTUPiraNGa/Pa, no período de 09 a 12/03/2022.

servidora objetivo

lUiZ oTaVio PirES da PENHa, matrícula funcional nº 5424216/ 
3, cPf 10475788249, ocupante do cargo de assistente operacio-

nal ii, lotação na coordenadoria de Transporte.

 dar apoio logístico, a diretoria do cerimonial, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três 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, 10 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 328/2022-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°2022/273204, de 8 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de MaraBá/Pa, no período de 09 a 12/03/2022.

servidor objetivo

GErSoN aNToNio dE aNdradE raiol, cPf 307.346.652-53, 
matrícula funcional nº 5946828/1, ocupante do cargo secretário 

de diretoria, lotado na diretoria de Gestão de logística.
dar apoio logístico, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três 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, 10 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
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Portaria Nº 329/2022-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° 2022/272993, de 8 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de NoVo rEParTiMENTo/Pa, no período de 09 a 12/03/2022.

servidor objetivo
Joao BaTiSTa GoMES filHo, cPf 212.983.784-00 matrícula 
funcional nº 5900907/3, ocupante do cargo de Secretário de 

diretoria, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a servidora da diretoria do cerimo-
nial, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três 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, 10 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 769947

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 Militar 
da Governadoria do Estado, e a servidora Nazaré 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
* republicada por ter saído com incorreção no doe nº 34.884, de 
08/03/2022.

Protocolo: 769952

diÁria
.

 eXtrato de Portaria Nº 168/2022 – di/cMG, 
de 10 de MarÇo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Monte alegre/Pa; Período: 08 a 09/03/2022; Quantidade de 
diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidores: 1° TEN QoPM Mar-
cio da cunha cardoso, Mf nº 4220585/2, cB PM danylo christian Gon-
çalves da conceição, Mf nº 4218905/2, cB PM diego Giovani Barbosa do 
Nascimento, Mf nº 57223624/3 e Sd PM Kenny Souza carvalho, Mf nº 
6402259/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 769944
eXtrato de Portaria Nº 169/2022 – di/cMG, 

de 10 de MarÇo de 2022
objetivo: participar de curso de capacitação; Município de origem: Be-
lém/Pa; destino: São Paulo/SP; Período: 06 a 26/03/2022; Quantidade de 
diárias: 21,0 (alimentação) 20,0 (pousada); Servidor: cB PM Wanderson 
alexandrino Viana, Mf nº 57222073/2; ordenador: cEl QoPM osmar Viei-
ra da costa Júnior;

Protocolo: 769955
eXtrato de Portaria Nº 170/2022 – di/cMG, 

de 10 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Monte alegre/Pa; Período: 06 a 10/03/2022; Quantidade de 
diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Servidor: 2º SGT PM Hernani 
farias de Sousa, Mf nº 5584833/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior;

Protocolo: 769970
 eXtrato de Portaria Nº 171/2022 – di/cMG, 

de 10 de MarÇo de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Monte alegre/Pa; Perío-
do: 06 a 10/03/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pou-
sada); Servidor: carlos Henrique oliveira alcantara, Mf nº 3402690/2; or-
denador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 769971

eXtrato de Portaria Nº 176/2022 – di/cMG, 
de 10 de MarÇo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Marapanim/Pa; Período: 07 a 10/03/2022; Quantidade de di-
árias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidores: 3º SGT PM fabricio fer-
nando Tavares Juca, Mf nº 54195433/2 e cB PM José Maria da Silva Junior, Mf 
nº 4219260/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 770135
 eXtrato de Portaria Nº 172/2022 – di/cMG, 

de 10 de MarÇo de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Novo repartimento/
Pa; Período: 08 a 13/03/2022; Quantidade de diárias: 6,0 (alimentação) 5,0 
(pousada); Servidor: 2° SGT PM r/r Kátia do Socorro Morais de lima olivei-
ra, Mf nº 5388937/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 769991
 eXtrato de Portaria Nº 173/2022 – di/cMG, 

de 10 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Marapanim/Pa; Período: 07 a 10/03/2022; Quantidade de di-
árias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidores: 3º SGT PM antonio 
donato cereja de Brito Junior, Mf nº   54194230/3 e cB PM robson fer-
nandes furtado, Mf nº 4219922/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior;

Protocolo: 769996
eXtrato de Portaria Nº 174/2022 – di/cMG, 

de 10 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: itupiranga/Pa; Período: 08 a 12/03/2022; Quantidade de di-
árias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Servidor: Sd PM Nelson William 
ribeiro fontenele, Mf nº 6401975/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior;

Protocolo: 770000
eXtrato de Portaria Nº 175/2022 – di/cMG, 

de 10 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Marabá/Pa; Período: 08 a 12/03/2022; Quantidade de diárias: 
5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Servidores: 2º SGT BM artur Veronico ri-
beiro filho, Mf nº 5598427/2 e cB PM amandio Pereira de oliveira Junior, Mf 
nº 57221925/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 770006

eXtrato de Portaria Nº 177/2022 – di/cMG, 
de 10 de MarÇo de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do Estado; 
Município de origem: Belém/Pa;
destino: itupiranga/Pa;
Período: 08 a 12/03/2022;
Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada);
Servidor: SUB TEN PM r/r Humberto dias da Silva, Mf nº 5019346/3 
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior; 

eXtrato de Portaria Nº 186/2022 – di/cMG, 
de 10 de MarÇo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; 
Município de origem: Belém/Pa;
destino: Marabá/Pa;
Período: 10 a 12/03/2022;
Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada);
Servidor: TEN cEl QoPM cassio Tabaranã Silva, Mf nº 5807867/2 e cB PM 
alécio fábio cunha Silva, Mf nº 4218819/2;
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior; 
    

eXtrato de Portaria Nº 185/2022 – di/cMG, 
de 10 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);
Servidor: 1° SGT PM Geraldo Miranda Santos, Mf nº 5696577/2;
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior; 

eXtrato de Portaria Nº 184/2022 – di/cMG, 
de 10 de MarÇo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; 
Município de origem: Belém/Pa;
destino: Novo repartimento/Pa;
Período: 09 a 12/03/2022;
Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada);
Servidores: 3º MaJ QoPM adriano rogério dantas Monteiro, Mf nº 
54192566/2, MaJ QoPM José rogério da Silva Holanda, Mf nº 57198359/2, 
3° SGT PM osvaldo lima de araujo Junior, Mf nº 57199496/2, cB PM rai-
mundo Hélio Pereira de lima, Mf nº  57232600/2, cB PM rosenildo 
Gonçalves alves, Mf nº 57227675/2, Sd PM luciano audai ferreira Pereira, 
Mf nº 6402188/3;
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior; 



10  diário oficial Nº 34.889 Sexta-feira, 11 DE MARÇO DE 2022

    eXtrato de Portaria Nº 183/2022 – di/cMG, 
de 10 de MarÇo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; 
Município de origem: Belém/Pa;
destino: Novo repartimento/Pa;
Período: 08 a 13/03/2022;
Quantidade de diárias: 6,0 (alimentação) 5,0 (pousada);
Servidor: 3º SGT PM Mario alesandro araujo ferreira, Mf nº 57199471/2;
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior; 
    

eXtrato de Portaria Nº 182/2022 – di/cMG, 
de 10 de MarÇo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; 
Município de origem: Belém/Pa;
destino: Marapanim/Pa;
Período: 09 a 10/03/2022;
Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada);
Servidores: 1° SGT PM Geraldo Miranda Santos, Mf nº 5696577/2 e 3º 
SGT PM clara Sueli da Silva Maia, Mf nº 5732387/3
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior; 
    

eXtrato de Portaria Nº 181/2022 – di/cMG, 
de 10 de MarÇo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; 
Município de origem: Belém/Pa;
destino: Marapanim/Pa;
Período: 09 a 10/03/2022;
Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada);
Servidores: 1° TEN QoPM Victor lincoln da cunha Barros, Mf nº  
4220541/3, 1º SGT PM andré costa carvalho, Mf nº 54193101/4, 3º SGT 
PM osmar da conceição Moraes de Sousa Junior, Mf nº 57200026/3, cB 
PM Henrique de araujo dos Santos deus Junior, Mf nº 57222328/2;
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior; 
    

eXtrato de Portaria Nº 180/2022 – di/cMG, 
de 10 de MarÇo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; 
Município de origem: Belém/Pa;
destino: Marapanim/Pa;
Período: 09 a 10/03/2022;
Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada);
Servidores: MaJ QoPM rG 35477 richard Batista da costa, Mf nº  
57199495/2, 2º SGT PM rG 19981 francisco de lima cordeiro, Mf nº 
5386659/3, 3º SGT PM rG 34553 Elias fernando Malheiros da costa Ju-
nior, Mf nº 57199916/2, cB PM rG 39181 douglas Vieira Souto, Mf nº 
4219227/2, cB PM rG 39373 leonardo Nunes Gomes, Mf nº 4220190/2;
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior; 

eXtrato de Portaria Nº 179/2022 – di/cMG, 
de 10 de MarÇo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; 
Município de origem: Belém/Pa;
destino: itupiranga/Pa;
Período: 09 a 11/03/2022;
Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada);
Servidores: 1° TEN QoPM igor alessandro leal farah, Mf nº 4220563/2, 
cB PM Jhemerson costa Santos, Mf nº 42196931, cB PM Max andresson 
Teixeira Gouveia, Mf nº 57222517/2, Sd BM luiz felipe oliveira Brescovit, 
Mf nº 5932551/2;
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior; 
    

eXtrato de Portaria Nº 178/2022 – di/cMG, 
de 10 de MarÇo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; 
Município de origem: Belém/Pa;
destino: Marabá/Pa;
Período: 09 a 12/03/2022;
Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada);
Servidor: MaJ QoPM carlos Eduardo Memória de Sousa, Mf nº  
57173389/3, MaJ QoPM rubens alan da costa Barros, Mf nº 57198361/2, 
2º SGT PM Giovani ferreira de Souza , Mf nº 5696712/5, 3º SGT PM 
israel Barbosa Braga, Mf nº 57199589/2, cB PM ailson Brito dos Santos, 
Mf nº 57221947/2, cB PM diogo da Silva lopes, Mf nº 57232499/2;
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior; 

Protocolo: 770295

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria Nº 107/2022-PGe.G., 08 de março de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/251266
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 3 ½ diária à 
servidora ana carolina lobo Gluck Paul, Procuradora do Estado, identidade 
funcional nº 57234659/2, com o objetivo de participação no iX ENPf, nos 

dias 29.03 a 01.04.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: recife/PE
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 769686

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito – diÁrias
Portaria 049/2022-GaB/seac
Belém Pa, 10 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 2022/207024
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria n° 036/2022 – GaB/SEac de 23/02/2022 
e a sua publicação no doE N° 34.875 de 24/02/2022 que coNcEdia ao 
servidor abaixo, 4,5 (quatro e meia) diárias no período de 14/03/2022 a 
18/03/2022, com destino a cidade de Belém, no Estado do Pará, a serviço 
cujo objetivo fora descrito naquela portaria e respectiva publicação.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF

5821002-2 claUdio MEdrada da SilVa 378.337.742-00

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 10 de março de 2022
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JUNior
Secretário adjunto - SEac

Protocolo: 770099
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

oUtras MatÉrias
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor 
eXtrato de distratato do serVidor teMPorÁrio 
aTo: TErMo dE diSTraTo 
ParTES: fUNdaÇÃo ParáPaZ E GaBriEla MorEira dE faria 
id . fUNcioNal: 5960435/ 1
carGo: TEcNico EM GESTao Social- PSicoloGia 
MoTiVo: diSTraTo a PEdido, coM EfEiTo, a coNTar dE 14/02/2022.
Protocolo: 2022/268824
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS 
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 769739
tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor 
eXtrato de distratato do serVidor teMPorÁrio 
aTo: TErMo dE diSTraTo 
ParTES: fUNdaÇÃo ParáPaZ E JaNaiNa Maria caMPoS dE 
oliVEira liMa 
id . fUNcioNal: 5960442/ 1 
carGo: TEcNico dE ENfErMaGEM
MoTiVo: diSTraTo a PEdido, coM EfEiTo, a coNTar dE 28/02/2022.
Protocolo: 2022/268975
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS 
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 769740
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secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

eXtrato de editaL PreGÃo eLetrÔNico sePLad/srP Nº 023/2021
Processo nº 2021/1287118
a Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad, comu-
nica que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, para registro 
de Preços, do tipo menor preço, conforme abaixo:
oBJETo: a presente licitação tem como objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação do serviço de agenciamento de viagens com-
preendendo sistema de gestão para solicitação de passagens aéreas, na-
cionais e internacionais, terrestres e fluviais, com remessa, emissão, re-
marcação, cancelamento, reembolso, ressarcimento e entrega de bilhete 
(manual ou eletrônico) e/ou ordens de passagens, emissão de seguro de 
assistência em viagem internacional, e quaisquer outras atividades relacio-
nadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção via 
aérea, fluvial e terrestre de servidores, em âmbito nacional ou internacio-
nal dos órgãos e entidades do Governo do Estado Pará
 daTa da aBErTUra: 23 de março de 2022.
Hora dE aBErTUra: 10:00h (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.comprasnet.gov.br
UaSG: 927843 - Secretaria de Estado de Planejamento e administração – 
SEPlad (Travessa do chaco, 2350, cEP. 66.093 - 542, Marco, Belém-Pa)
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: Será a partir da disponibilização do Edital 
no coMPraSNET.
a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras do Governo fe-
deral - coMPraSNET, no endereço www.comprasnet.gov.br (www.compras-
governamentais.gov.br) e no Portal Eletrônico de compras do Governo do 
Estado do Pará - coMPraSPará, no endereço www.compraspara.pa.gov.br.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 769707

aPostiLaMeNto
.

2º terMo de aPostiLaMeNto ao tcoNtrato Nº. 03/2019
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SE-
Plad, com sede na Trav. do chaco, nº 2350, bairro Marco, Belém/Pa, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01, neste ato represen-
tada pela Secretária de Estado de Planejamento e administração, Sra. 
HaNa GHaSSaN TUMa, brasileira, portadora da cédula de identidade nº 
2313755 e do cPf nº 297.292.202-63, residente e domiciliada nesta cida-
de, doravante denominada locaTária, rESolVE aPoSTilar o contrato 
nº 03/2019 firmado com a Sra. ADRIANE ANASTÁCIO, brasileira, portadora 
da cédula de identidade nº 001278016 SSP/MS e do cPf nº 281.353.692-
04, residente e domiciliada na rua diogo Móia, nº 800, Bairro Umarizal, 
doravante denominada locadora.
OBJETO: O presente Termo de Apostilamento tem por objeto retificar o valor do 
reajuste constante do 1º Termo de apostilamento ao contrato nº 03/2019, com 
base na cláusula sexta, referente  ao período de 09/07/2020 a 08/07/2022.
o valor mensal estimado do contrato após o reajuste será de r$ 3.890,10 
(três mil  oitocentos e noventa reais e dez centavos).
Os efeitos financeiros decorrentes do acréscimo vigoram a partir de 07/2020.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes 
deste apostilamento constam do orçamento aprovado da SEcrETaria dE 
ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, como a seguir especificado:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações
administrativas
Natureza de despesa: 33.90.92 – dEa – outros Serviços de Terceiros - Pf
Valor Período de 09/07/2020 a 08/07/2021: r$ 2.343,24
Valor Período de 09/07/2021 a 08/01/2022: r$ 7.320,60
Valor Total em dEa: r$ 9.663,84
Para o Exercício de 2022:
Natureza da despesa: 33.90.36 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física Valor
Mensal: r$ 3.890,10
Valor anual: r$ 46.681,20
fonte: 0101000000
origem dos recursos: Tesouro Estadual
daTa da aSSiNaTUra: 09/03/2022
ordENadora: HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 770241

Portaria Nº 052/2022 – Gs de 10 de MarÇo de 2022.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 04 de dezembro 
de 2019, publicado no doE n°. 34.051 de 05 de dezembro de 2019; e
coNSidEraNdo o instituído na lei n°. 8.933, de 29 de novembro de 
2019; lei nº 6.563, de 27 de janeiro de 2003 e alterações posteriores e, 
no decreto n°563 de 05 de novembro de 2007 e alterações subsequentes,

r E S o l V E:
Tornar público as metas das Unidades administrativas da Secretaria 
de Estado de Planejamento e administração, previstas para o 2º 
quadrimestre/2022, conforme anexo i, referentes ao processo de avaliação 
de Desempenho da Gratificação de Desempenho de Gestão.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 10 dE 
MarÇo dE 2022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Planejamento e administração
UNidadES adMiNiSTraTiVaS
METaS

aNeXo i

1-GaBiNETES

1 - Elaborar Planilha dos Processos tramitados no Gabinete, por assuntos, encaminhados 
aos órgãos;

2 - acompanhar Planilha das Emendas Parlamentares federais e Geração de relatórios 
através da ferramenta data Studio.

2-NÚclEo dE coNTrolE 
iNTErNo - NciN

1 - Encontro com os Fiscais de Contrato – Conversando com o Controle Interno: a fim 
de dirimir dúvidas e orientações acerca do d E c r E T o Nº 870, dE 4 dE oUTUBro dE 
2013 que dispõe sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos 

contratos, convênios e termo de cooperação firmados pelos Órgãos e Entidades do Poder 
executivo do Estado do Pará.

3-coNSUlToria JUrÍdica 
– cJUr

1 - cJUr-GESTÃo adMiNiSTraTiVa: análise de todos os processos distribuídos 
até 08/04/2022.

2 - cJUr-EXPEdiENTE EXTErNo: análise de 400 processos do expediente externo.
3 - cJUr-GESTÃo dE PESSoaS: Elaboração de 400 manifestações/pareceres de gestão 

de pessoas e de análise de atos normativos.

4-NÚclEo dE PlaNEJaMENTo 
MoNiToraMENTo E aValia-

ÇÃo – NPla

1 - realizar estudos e acompanhamento de regras de negócios para implantação do siste-
ma de planejamento e monitoramento da SEPlad junto a diretoria de Tecnologia;

2 - apresentar o relatório de acompanhamento da Execução orçamentária constante na 
loa 2021, referente o período de JaN a Mar/2021;

3 - fechamento do Planejamento Estratégico para o 2º quadrimestre;
4 – apresentação dos relatórios de monitoramento do 1º quadrimestre do Planejamento 

Estratégico das áreas.

5- oUVidoria  1 - relatório das demandas do sic Pa do 2º e 3º quadrimestre de 2021

6-dirEToria dE PlaNE-
JaMENTo ESTraTÉGico - dPE

1 - Publicação do relatório de avaliação dos Programas do PPa, exercício 2021.

7-dirEToria dE ProGraMa-
ÇÃo E orÇaMENTo - dPo

1 - Entrega do Projeto de lei de diretrizes orçamentárias – Pldo 2023;
2 - Publicar no diário oficial o Quadro de Detalhamento de Quotas Quadrimestrais 1º QDQQ;
3 - Publicar no diário oficial o Quadro de Detalhamento de Quotas Quadrimestrais 2º QDQQ.

8 - dirEToria dE oPEra-
ÇÕES do SiSTEMa dE GES-

TÃo dE PESSoaS – dSP

1 - Elaborar juntamente com a diretoria de desenvolvimento e Gestão - ddG procedi-
mentos de fluxo de processos organizacionais para a melhoria de gestão desta Diretoria 

do Sistema de Gestão de Pessoas - dSP, conforme abaixo discriminado: 
1.1 - Processo do eSocial no que tange aos procedimentos administrativos dos eventos 
periódicos e não periódicos que abrangem os Órgãos da administracão pública estadual 

direta e indireta. 
2 - Processo de descentralização das seguintes ações de folha de pagamento: 

2.1 - Gratificação de Dedicação Exclusiva. 
2.2 - descontos administrativos. 

2.3 - Substituição de GaM 
2.4 - auxílio Tese.

9 - dirEToria dE PlaNE-
JaMENTo E SElEÇÃo dE 

PESSoaS – dPP 

1 - celebrar e publicar 02 (dois) convênios para concessão de Estágio curricular.
2 - relatório de acompanhamento das provas de conhecimento do concurso Público 

c-212/aGE
3 - Encaminhar para conhecimento e consideração superior 01(um) Projeto de lei de 

cargos, carreira e remuneração.

10 - dirEToria dE GESTÃo 
dE PolÍTica dE SaÚdE 

ocUPacioNal do SErVidor 
– dSo

1 - realizar mudança de endereço da coPM para a Estação cidadania do Pátio Belém, em 
parceria com daf.

2 - realizar treinamento para utilização do Módulo de Perícia Médica para servidores da 
caS/SEdUc.

3 - realizar levantamento de 02 unidades de Estação cidadania (Bosque Grão Pará e 
Guamá) para subsidiar a elaboração e/ou readequação das condições de segurança contra 

incêndio.
4 - Elaborar o projeto e termo de referência do Concurso “OLHAR DE SERVIDOR – 3ª 

EdiÇÃo”, em parceria com a EGPa.
5 - Elaborar o Projeto da “iX corrida e caminhada do Servidor Público Estadual” e “ii 

Passeio ciclístico do Servidor Público Estadual”. 
6 - realizar 01 (uma) reunião técnica (presencial ou on-line), com servidores de 01 (um) 

Órgão/Unidade administrativa para orientações sobre readaptação funcional;
7 - Gerar relatório das concessões de readaptação funcional dos meses de dezembro de 

2021 a março de 2022.
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11 - dirEToria dE GESTÃo 
da cadEia loGÍSTica do 

ESTado – dGl

1 - Elaboração e publicação do Plano anual de compras 2022.
2 - Elaboração de Estudo de viabilidade técnica para criação de aplicativo Mobile do Plano 

anual de compras;

 3 - Elaboração de Minutas (decretos/iNs) sobre a Nova lei de licitações para encaminhar 
ao GT do Estado;

4 - realizar o 1° Encontro de Gestão de documentos, juntamente com a SEcUlT e 
ProdEPa, para subsidiar o PaE 4.0;

5 - implantar os Sistemas de Gestão de logística: de Gestão de frota de veículos e 
equipamentos, Telefonia móvel das novas contratações;

 6 - realizar treinamento do novo sistema do PaE 4.0 para os gestores do PaE, gestores 
de frota de veículos e equipamentos e gestores de Telefonia móvel;

7 - Publicação da ata de registro de preços de áGUa MiNEral (grupos 1, 3 e 5);

8 - Publicação da ata de registro de preços de MaTErial dE EXPEdiENTE;

9 - Publicação da ata de registro de preços de aliMENToS;

10 - Publicação da ata de registro de preços de locaÇÃo dE VEÍcUloS; 

11 - Publicação da ata de registro de preços de MoBiliário; 

12 - Publicação da ata de registro de preços de coMBUSTÍVEiS; 

13 - Elaboração do módulo de EMiSSÃo dE Prd na cartilha do SiMaS;
 

14 - Elaboração do módulo de rEaTiVaÇÃo dE cÓdiGo na cartilha do SiMaS;

15 - Elaboração do módulo emissão de rElaTÓrio aNUal na cartilha do SiMaS; 

16 - realizar treinamento com os órgãos, acerca das novas operacionalidades realizadas 
no sistema compras Pará.

12 - dirEToria dE GESTÃo 
do PaTriMÔNio do ESTado 

– dGP

1 - Elaborar o anteprojeto de lei sobre a política de gestão patrimonial dos bens públicos 
do Estado do Pará;

2 - realizar primeiro leilão público de bens considerados inservíveis em 2022. 

13-dirEToria dE GESTÃo 
dE fUNdoS – dGf 1 - revisão e adequação do texto dos Pareceres Técnicos de análise dos pleitos da dGf.

14-dirEToria dE dESENVol-
ViMENTo E GESTÃo – ddG

1 - realizar estudo em parceria com a dTi e 01 (um) parceiro para viabilidade de 
implantação de um sistema de agendamento de serviços oferecidos pelo parceiro que 

ainda não possui;
2 - Elaborar relatório estatístico quadrimestral dos atendimentos realizados nas unidades 

de atendimento à população – Estação cidadania;
3 - atualização do decreto que dispõe sobre os Procedimentos relativos aos processos de 

reestruturação e criação de órgãos e entidades do poder executivo;
4 - realizar melhorias de processos organizacionais prioritários, em duas diretorias da 

SEPLAD, por meio de oficinas de trabalho.

15-dirEToria dE adMiNiS-
TraÇÃo E fiNaNÇaS – daf

1 - atualizar os contratos, termos aditivos, termos de cooperação, termos de comodato e 
outros instrumentos congêneres no portal da transparência;

2 - Elaborar o edital de licitação para aquisição de Estantes de aço;
3 - Elaborar o edital de licitação para aquisição de escudo Protetor;

4 - Elaborar o edital de manutenção de elevadores;
5 - Elaborar o edital de licitação para aquisição de Certificado digital;

6 - Elaborar Planilha de acompanhamento dos pagamentos que possibilite que a informa-
ção possa ser dada em tempo real.

7 - Elaborar prestação de contas dos Termos de Comodato firmados, considerando que os 
Termos de Cooperação Técnica existentes entre essa SEPLAD e alguns órgãos no âmbito 

estadual, para pagamento de parte das despesas das estações cidadanias;
8 - Elaborar Planilha de acompanhamento dos saldos da conta dos contratos, alinhada 

com o SiafEM, de forma que tenhamos a informação real.
9 - atualizar os dados funcionais de 35% dos servidores da SEPlad no sistema SiGirH;
10 - atualizar a caixa do PaE da cGEP dos processos recebidos até fevereiro de 2022;

11 - Elaborar a programação anual de eventos comemorativos da SEPlad;
12 - realizar a campanha Janeiro Branco junto aos servidores SEPlad;

13 - converter 50% das numerações de patrimônio SEad/SEPlaN, localizados no 
inventário de 2021, para as novas numerações de patrimônio da SEPlad, bem como sua 

etiquetação.
14 - avaliar os aspectos comportamentais, condições psicológicas e clima organizacional 

dos servidores lotados na colG (projeto piloto), em parceria com a GdaS.

16-dirEToria dE TEcNo-
loGia da iNforMaÇÃo – dTi

1 - 2ª Etapa da integração da rede de computadores unidades Chaco e Doca COAT/CORI;

2 - Entrega do Projeto piloto do sistema doar.pa cSiN/cNTi;

3 - Entrega do sistema de atualização cadastral para a dSP cSiN/cNTi;

4 - Entrega do novo módulo do SiGPlaN (controle de demandas).

17 – dirEToria dE caPTa-
ÇÃo dE rEcUrSoS - dcr

1 - Elaborar e finalizar, para fins de autorização legislativa, análise do Governo Federal, 
abertura de chamamento público ou aprovação de agente financeiro, no mínimo 02 

(duas) propostas de financiamento ou operação de crédito, interno ou externo, para 
financiamento de projetos de investimentos estruturantes para o Estado do Pará.

2 - Consolidar e encaminhar aos agentes financeiros credores no mínimo 02 (duas) Pres-
tações de contas parciais, relativas à aplicação no quadrimestre de recursos de operações 

de crédito contratadas e em andamento no Estado do Pará.

3 - Elaborar e entregar à administração superior, 02(dois) relatórios Gerenciais de 
contratos de repasse e de convênios federais, referentes à execução de instrumentos 

celebrados pelo Estado do Pará com os órgãos/entidades do Governo federal.

Protocolo: 770291

Portaria Nº 58, de 10 de MarÇo de 2022 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2022 e, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 2188, de 22/02/2022, 2205 dE 07/03/2022 e 
2215 de 10/03/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 58, de 10 de MarÇo de 2022

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

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dEfESa Social
SEaP

investimentos 0,00 0,00 391.356,56 0,00 391.356,56
dEa
 0301 0,00 0,00 391.356,56 0,00 391.356,56

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

cEaSa
investimentos 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0261 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00
SEdEME

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 570.000,00 0,00 570.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 0,00 570.000,00 0,00 570.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

NGTM
investimentos 0,00 0,00 132.780,50 0,00 132.780,50

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 0,00 132.780,50 0,00 132.780,50
SEdoP

investimentos 0,00 0,00 27.670.493,15 1.915.497,00 29.585.990,15
obras e instalações

 0301 0,00 0,00 25.754.996,15 0,00 25.754.996,15

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fca

 0316 0,00 0,00 1.915.497,00 1.915.497,00 3.830.994,00

PolÍTica Social
crS - altamira

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES

 0349 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
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crS - Santarém
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 803.366,74 0,00 803.366,74

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 0,00 0,00 803.366,74 0,00 803.366,74

fEaS
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

fES
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 3.250.500,00 0,00 3.250.500,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 2.620.000,00 0,00 2.620.000,00
 0301 0,00 0,00 630.500,00 0,00 630.500,00

fund. Santa casa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 50.302,54 0,00 50.302,54

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 0,00 0,00 50.302,54 0,00 50.302,54

Hol
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 534,86 0,00 534,86

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 0,00 0,00 534,86 0,00 534,86

lacEN
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 2.560,98 0,00 2.560,98

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 0,00 0,00 2.560,98 0,00 2.560,98

SESPa
investimentos 0,00 0,00 2.348.031,67 0,00 2.348.031,67

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 0,00 990.000,00 0,00 990.000,00
obras e instalações

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 0,00 1.358.031,67 0,00 1.358.031,67
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 161.328,00 0,00 161.328,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0301 0,00 0,00 161.328,00 0,00 161.328,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fcP

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00

despesas ordinárias

 0101 0,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00

SEcUlT

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 1.753.850,40 0,00 1.753.850,40

despesas ordinárias
 0301 0,00 0,00 1.753.850,40 0,00 1.753.850,40

UEPa

investimentos 0,00 0,00 2.635.955,71 0,00 2.635.955,71

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) faPESPa

 0301 0,00 0,00 464.182,71 0,00 464.182,71
obras e instalações

 0301 0,00 0,00 2.171.773,00 0,00 2.171.773,00
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 1.123.826,47 0,00 1.123.826,47

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) faPESPa
 0301 0,00 0,00 1.123.826,47 0,00 1.123.826,47

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

ciência, Tecnologia 
e inovação 0,00 0,00 924.253,59 0,00 924.253,59

UEPa
dESTaQUE 

rEcEBido do(a) 
faPESPa

 0301 0,00 0,00 924.253,59 0,00 924.253,59
cultura 0,00 0,00 1.933.850,40 0,00 1.933.850,40

fcP
 0101 0,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00

SEcUlT
 0301 0,00 0,00 1.753.850,40 0,00 1.753.850,40

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 0,00 6.688.886,78 0,00 6.688.886,78

NGTM
 0101 0,00 0,00 132.780,50 0,00 132.780,50

SEdoP
 0301 0,00 0,00 6.556.106,28 0,00 6.556.106,28

direitos Socioas-
sistenciais 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

fEaS
 0101 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

Educação Superior 0,00 0,00 2.835.528,59 0,00 2.835.528,59
UEPa

 0301 0,00 0,00 2.171.773,00 0,00 2.171.773,00
dESTaQUE 

rEcEBido do(a) 
faPESPa

 0301 0,00 0,00 663.755,59 0,00 663.755,59
Esporte e lazer 0,00 0,00 14.466.493,06 0,00 14.466.493,06

SEdoP
 0301 0,00 0,00 14.466.493,06 0,00 14.466.493,06

indústria, comér-
cio, Serviços e 

Turismo
0,00 0,00 5.302.396,81 0,00 5.302.396,81

SEdEME
 0301 0,00 0,00 570.000,00 0,00 570.000,00

SEdoP
 0301 0,00 0,00 4.732.396,81 0,00 4.732.396,81

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00

cEaSa
 0261 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00

Meio ambiente 
e ordenamento 

Territorial
0,00 0,00 1.915.497,00 1.915.497,00 3.830.994,00

SEdoP
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fca

 0316 0,00 0,00 1.915.497,00 1.915.497,00 3.830.994,00

Saúde 0,00 0,00 6.916.624,79 0,00 6.916.624,79

crS - altamira
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
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crS - Santarém
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 0,00 0,00 803.366,74 0,00 803.366,74
fES
 0101 0,00 0,00 2.620.000,00 0,00 2.620.000,00
 0301 0,00 0,00 630.500,00 0,00 630.500,00

fund. Santa casa
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 0,00 0,00 50.302,54 0,00 50.302,54
Hol

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 0,00 0,00 534,86 0,00 534,86
lacEN

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 0,00 0,00 2.560,98 0,00 2.560,98
SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 0,00 0,00 2.348.031,67 0,00 2.348.031,67
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0301 0,00 0,00 161.328,00 0,00 161.328,00
Segurança Pública 0,00 0,00 391.356,56 0,00 391.356,56

SEaP
 0301 0,00 0,00 391.356,56 0,00 391.356,56

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 3.232.780,50 0,00 3.232.780,50

0103 - fES - recursos 
ordinários 0,00 0,00 2.348.031,67 0,00 2.348.031,67

0261 - rEc.ProP.dirETa-
MENTE arrEc.PElo orG.

adM.iNdir               
0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 33.021.813,29 0,00 33.021.813,29
0316 - recursos Próprios 

do fundo Estadual de Meio 
ambiente

0,00 0,00 1.915.497,00 1.915.497,00 3.830.994,00

0349 - fES - SUS / fundo 
a fundo 0,00 0,00 1.156.765,12 0,00 1.156.765,12

ToTal 0,00 0,00 41.724.887,58 1.965.497,00 43.690.384,58

Portaria Nº 59, de 10/03/2022 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 
2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 1.090.000,00 (Hum Milhão, Noventa Mil reais), na(s) dota-
ção(ões) da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentá-
ria(s), conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021 
- ldo 2022, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

081012781314998796 - SEEl 0145 334041 100.000,00
901011030215078289 - fES 0103 444042 990.000,00

ToTal 1.090.000,00

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

081012781314998796 - SEEl 0145 339041 100.000,00

901011030215078289 - fES 0103 449052 990.000,00

ToTal 1.090.000,00

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

Protocolo: 770298

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 046 de 10 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 n.º 33.790 de 25 de janeiro de 2019.
resolve:
designar a servidora, Maria do Perpétuo Socorro duarte Pereira, matrí-
cula nº 3200710/1, para responder pelo cargo Supervisor ii, durante 
impedimento legal da servidora, Gleidyane Santos correa, matrícula nº 
5953292/1, no período de 03.03.2022 à 01.04.2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra
Presidente

Protocolo: 770037

.

.

errata
.

Na Portaria Nº 037 de 25 de fevereiro de 2022, publicada no doe 
de nº 34.878 de 02 de março de 2022 e Protocolo nº 766382,
onde se lê: 01/03 à 30/03/2022.
Leia-se: 03/03/ à 01/04/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra
Presidente
Na Portaria Nº 040 de 03 de março de 2022, publicada no doe de 
nº 34.880 de 04 de março de 2022 e Protocolo nº 766778,
onde se lê: 01/03 à 30/03/2022.
Leia-se: 03/03/ à 01/04/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra
Presidente

Protocolo: 770009

diÁria
.

Portaria N.º 023 de 22 de FeVereiro de 2022.
o diretor administrativo e financeiro em exercício da iMPrENSa oficial 
do ESTado - ioE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
decreto Governamental de 29 de novembro de 2021, publicado no diário 
Oficial n.º 34.780 de 30 novembro de 2021.
considerando o Processo do PaE nº 2022/198748
resolve:
conceder ao servidor aroldo carNEiro, cPf nº 626.908.252-87, ma-
trícula nº 80844983/5, diretor administrativo e financeiro. respondendo 
pela Presidência desta autarquia, ½ (meia diária), pelo deslocamento ao 
município de igarapé Miri/Pa, no dia 24.02.202, para atender a convocação 
da Agenda Oficial do Governo do Estado do Pará.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
MoiSES alVES dE SoUZa
diretor administrativo e financeiro em exercício

Protocolo: 769789

t.
.

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a publicação de Protocolo n°: 768748, veiculada 
no d.o.e. Nos 34.886 de 09/03/2022 referente ao contrato 
administrativo n° 005/2022/ioe.
Protocolo: 769972
Tornar sem efeito a publicação de Protocolo n°: 768743, veiculada no 
d.o.E. Nos 34.886 de 09/03/2022 referente ao contrato administrativo 
n° 005/2022/ioE.

Protocolo: 769973
Portaria N.º 48 de 10 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 n.º 33.790 de 25 de janeiro de 2019.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 021 de 02 de fevereiro de 2022, 
publicada no doE nº 34.854 de 03.02.2022, que designou a servidora 
Maria do PErPÉTUo Socorro dUarTE PErEira, matrícula 3200710/1 
para ocupar o cargo de Supervisor i, daS-011.02, em substituição ao 
servidor rENaTo lUiZ MoNTEiro da coSTa, matrícula nº 5961161/1.
Esta Portaria entra em vigor, a partir de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra.
Presidente.

Protocolo: 770016
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Portaria N.º 047 de 10 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 n.º 33.790 de 25 de janeiro de 2019.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 005 de 14 de janeiro de 2022, 
publicada no doE nº 34.833 de 17.01.2022, Protocolo nº 751232, que 
designou o servidor rENaTo lUiZ MoNTEiro da coSTa,  matrícula 
nº 5961161/1, para responder pela diretoria industrial no período de 
01.02.2022 a 02.03.2022, substituindo o diretor allaN GoNÇalVES 
BraNdÃo matrícula 5946546/1 em função de gozo de férias deste, 
conforme Portaria do Presidente publicada no doE nº 34.812.
Esta Portaria entra em vigor, a partir de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra.
Presidente.

Protocolo: 770024

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 029 de 08 de março de 2022
coNcEdEr, a servidora Maria ocilia MarTiNS PErEira, matrícula nº 
3154769/1, ocupante do cargo de Técnico de administração e finanças, 
30(trinta) dias de licença Prêmio, conforme art. 98 da lei nº 5.810 de 
24/01/1994, referente ao 7º triênio, compreendido entre 12/07/2010 a 
11/07/2013, para usufruto no período de 10/03/2022 a 08/04/2022.
a presente Portaria entra em vigor a partir do dia 10 de março de 2022.
aNiZio BESTENE JUNio
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 769798

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 027 de 08 de março de 2022
dESiGNar, a servidora KEYla lUciaNE GoMES alBUQUErQUE, matrí-
cula nº 57232979/ 1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
para responder pela Gerência de conferencia administrativa, código GEP-
daS-011.3, por ocasião das férias da titular, Miclelle Barroso Santos, ma-
tricula nº 5945829/1, no período de 07/03/2022 a 05/04/2022.
a presente Portaria retroagira os seus efeitos a contar do dia 07 de março de 2022.
Bernardo albuquerque de almeida.
Presidente.
Portaria Nº 028 de 08 de março de 2022
dESiGNar, a servidora MariSa rocHa loBaTo, matrícula nº 3155960/1, 
ocupante do cargo de Procurador Autárquico, para responder pela Chefia 
da Procuradoria, sob código, GEP-daS-011.5, por ocasião do afastamento 
da procuradora chefe titular, aNa criSTiNa dE arrUda lEÃo, no período 
de 16/03 a 30/03/2022.
a presente Portaria entrará em vigor a partir do dia 16 de março de 2022.
Bernardo albuquerque de almeida.
Presidente.

Protocolo: 770022

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 043/2022
Processo: 2021/1175234 .
cHaMada PÚBlica n.002 /2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:01/02/2022
Vigência:01/02/2022 a 01/02/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339036
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: laUdoMiro SoarES dE aMoriM JÚNior
cPf nº.327.270.202-44
Endereço:rua felipe Nery nº 368 , Bairro: Porão Município: ourém/Pa, 
cEP:68.640-000
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.
-------------------------------------------------------------------
coNtrato Nº 046/2022
Processo: 2021/1175066
cHaMada PÚBlica n.002/2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:01/02/2022
Vigência:01/02/2022 a 01/02/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00

contratada: rEaBiliTa lTda.- clÍNica rEaBiliTa
cNPJ nº12.260.107/0001-58.
Endereço:Tv. abdias Pereira nº 734 , Bairro: Tatajuba Município:capitão 
Poço/Pa, cEP:68.650-000
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.
-----------------------------------------------------------------------
coNtrato Nº 048/2022
Processo: 2021/1183288.
cHaMada PÚBlica n.002 /2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:01/02/2022
Vigência:01/02/2022 a 01/02/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: fiSio SaÚdE lTda
cNPJ nº. 11.383.003/0001-78
Endereço:rua hernani lameira nº 1351, Bairro: Santa lídia Município: cas-
tanhal/Pa, cEP:68.745-390
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.
----------------------------------------------------------------------------------
coNtrato Nº 049/2022
Processo: 2021/1254624.
cHaMada PÚBlica n.002/2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE,
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:01/02/2022
Vigência:01/02/2022 a 01/02/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada:cENTro MÉdico ofTalMolÓGico lTa- HoEc- HoSPiaTl dE 
olHoS E ESPEcialidadES dE caMETá
cNPJ nº. 24.715.249/0001-41
Endereço:rua 23 de Novembro, 2105,Bairro:centro Município:caMETá/Pa 
cEP:68.400-000
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.
------------------------------------------------------------------------------
coNtrato Nº 050/2022
Processo: 2021/1149677.
cHaMada PÚBlica n.001/2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE,
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:01/02/2022
Vigência:01/02/2022 a 01/02/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: HoSPiTal Pro iNfaNTil lTda
cNPJ nº. 26.208.978/0001-37
Endereço:TV. MaUriTi, N.2742 Bairro: Marco, Município: BElÉM/Pa, 
cEP:66093-180
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.
----------------------------------------------------------------
coNtrato Nº 051/2022
Processo:2021/1103274.
cHaMada PÚBlica n.001/2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:01/02/2022
Vigência:01/02/2022 a 01/02/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: cENTro cliNico dE rEaBiliTaÇÃo do Para lTda
cNPJ nº. 34.856.203/0001-04
Endereço:TV. Humaitá,,2821,Bairro: Marco Município: BElEM/Pa , 
cEP:66.093-047,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.
-----------------------------------------------------------------------
coNtrato Nº 052/2022
Processo: 2021/1138139
cHaMada PÚBlica n.001/2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:01/02/2022
Vigência:01/02/22 a 01/02/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: iNSTiTUTo Vida E SaÚdE lTda-iNTErVida.
cNPJ nº. 02.446.704/0001-18
Endereço:TV. doM PEdro i,1016 Bairro: UMariZal-Município:BElÉM/Pa, 
cEP:66.050-100.
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.
-----------------------------------------------------------------------
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coNtrato Nº 053/2022
Processo: 2021/1124789
cHaMada PÚBlica n.001/2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:01/02/2022
Vigência:01/02/2023 a 01/02/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: NEfroclÍNica lTda
cNPJ nº. 05.860.887/0001-01
Endereço: Tra. caSTElo BraNco, 849 Bairro:SÃo BraS, Município:BE-
lÉM/Pa, cEP:66.630-506
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.
----------------------------------------------------------------------------------
coNtrato Nº 054/2022
Processo: 2021/1125851
cHaMada PÚBlica n.001/2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:01/02/2022
Vigência:01/02/2022 a 01/02/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: oNcoNcENTro dE BElÉM EirEl
cNPJ nº. 03.626.613/0001-27
Endereço:aV. alcindo cacela, 610, Bairro: Nazaré, Município:BElÉM/Pa, 
cEP:66.040-020
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.
--------------------------------------------------------------
coNtrato Nº 055/2022
Processo: 2021/1126001
cHaMada PÚBlica n.001/2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:01/02/2022
Vigência:01/02/2022 a 01/02/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: Procardio- cirUrGia cardioVaScUlar S.S lTda
cNPJ nº.05.506.358/0001-04
Endereço:TV. Quintino Bocaiuva, 2301- Sl 1310,1311,1312,Bairro: cre-
mação, Município:BElÉM/Pa, cEP:66.045-315
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.
----------------------------------------------------------------------------------
coNtrato Nº 056/2022
Processo: 2021/1151776
cHaMada PÚBlica n.001/2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:01/02/2022
Vigência:01/02/2022 a 01/02/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: coNSUlTÓrio BioMEdico dE PaToloGia cliNica lTda-
BioMEdico diaGNÓSTico
cNPJ nº 05.093.208/0001-16
Endereço:av. Pedro Miranda nº. 1998, Bairro:Pedreira, Município:BElÉM/
Pa, cEP:66.085-024
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.
----------------------------------------------------------------------------------
coNtrato Nº 057/2022
Processo: 2021/1138685
cHaMada PÚBlica n.001 /2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:01/02/2022
Vigência:01/02/2022 a 01/02/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: clÍNica dE diaGNÓSTico E TraTaMENTo UrUloGico 
lTda- diUro
cNPJ nº..03.056.064/0001-00
Endereço:Tr. SÃo fraNciSco, 461, Bairro Batista campos: Município:BE-
lÉM/Pa, cEP:66.023-000
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.
---------------------------------------------------------------------------
coNtrato Nº 058/2022
Processo: 2021/1139235
cHaMada PÚBlica n.001/2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.

data de assinatura:01/02/2022
Vigência:01/02/2022 a 01/02/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: l. M. diaGNÓSTico S/S lTda
cNPJ nº.09.655.008/0001-60
Endereço:rua fErNaNdo GUilHoN, Bairro:Jurunas, Município:BElÉM/Pa, 
cEP:66.030-250
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.
------------------------------------------------------------------------------
coNtrato Nº 059/2022
Processo: 2021/1097381
cHaMada PÚBlica n.001/2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura: 01/02/2022
Vigência:01/02/2022 a 01/02/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: clÍNica oNcolÓGica do Pará EirEli
cNPJ nº. 03.378.449/0001-86
Endereço:TrV. 9 de Janeiro n. 1272,Bairro: São Braz, Município:BElÉM/
Pa, cEP:66.030-370
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.
-------------------------------------------------------------------------
coNtrato Nº 060/2022
Processo: 2021/1137964
cHaMada PÚBlica n.001/2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:01/02/2022
Vigência: 01/02/2022 a 01/02/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: coNSUlTÓrio MEdico l.M S.c lTda- iNSTiTUTo dE Uro-
loGia dE BElÉM
cNPJ nº. 01.410.011/0001-02
Endereço:aV. Governador José Malcher, n. 168, Bairro: Nazaré, Municí-
pio:BElÉM/Pa, cEP:66.035-065
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.
-----------------------------------------------------------------------
coNtrato Nº 061/2022
Processo: 2021/1096881
cHaMada PÚBlica n.001/2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura: 01/02/2022
Vigência:01/01/2022 a 01/02/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: acN SErViÇoS MÉdicoS lTda
cNPJ nº10.569.087/0001-76,
Endereço:aV. Generalíssimo deodoro,817, sl 3, Bairro:Nazaré, Município 
BElÉM:/Pa, cEP:66.055-240
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.
------------------------------------------------------------------------
coNtrato Nº 062/2022
Processo: 2021/1091376.
cHaMada PÚBlica n.002/2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:01/02/2022
Vigência:01/02/2022 a 01/02/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: GESTaMEd SErViÇoS MÉdicoS lTda
cNPJ nº.37.885.684/0001-66,
Endereço:ua Barão do rio Branco nº 709, Bairro:Velha Maraba, Municí-
pio:MaraBa/Pa, cEP:68.500-330
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.

Protocolo: 770066

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/55804
Termo aditivo:5º
data da assinatura: 02/03/2022
Vigência: 02/03/2022 a 02/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência,por mais 06 meses.
conforme o arT 57,§ 4º da lei nº 8.666/93



diário oficial Nº 34.889   17Sexta-feira, 11 DE MARÇO DE 2022

contrato: 67
Exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: cliNifÍGado S/S lTda-EPP (cliNifiGado)
cNPJ n. 02.692.285/0001-02
Endereço: Tv. 03 de maio, Nº. 1218, Bairro: São Braz, cEP:66.060-600, no 
Município de Belém/Pa,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
-------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/55804
Termo aditivo: 5º
data da assinatura: 02/03/2022
Vigência: 02/03/202 a 02/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 06 meses.
conforme o arT 57,§ 4º da lei nº 8.666/93
contrato:114
Exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339036
contratada: MaNoEl raiMUNdo PaNToJa araUJo
cPf n. 253.581.032-87
Endereço: rua deputado Graciliano almeida S/N, bairro centro, Município 
iGaraPÉ Miri/Pa, cEP:68.430-000
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/55804
Termo aditivo:5º
data da assinatura: 03/03/2022
Vigência: 03/03/2022 a 03/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 06 meses.
conforme o arT 57,§ 4º da lei nº 8.666/93.
contrato: 20
Exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: PoliclÍNica da faMÍlia S/S lTda-EPP (SoS Vida)
cNPJ n. 03.155.700/0001-43
Endereço: na Tv. Padre Eutíquio nº 2040 tel.: 91)3252-5148, e-mail: sos-
vida11@hotmail.com, Bairro Batista campos, cEP:66.033-728, Município 
Belém/Pa,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
-------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/55804
Termo aditivo:5º
data da assinatura: 06/03/2022
Vigência: 06/03/2022 a 06/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 06 meses.
conforme o arT 57,§ 4º da lei nº 8.666/93
contrato:22
Exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: ViSUal cENTEr S/S lTda-ME
cNPJ n. 05.982.817/0001-26
Endereço: rua Municipalidade nº 985, sala 2003,
tel.: 91)3223-8080, e-mail: visualcenter@oi.com.br,
Bairro Umarizal, cEP:66.050-350, Município Belém/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
---------------------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/55804
Termo aditivo:5º
data da assinatura: 07/03/2022
Vigência: 07/03/2022 a 07/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 06 meses.
conforme o arT 57,§ 4º da lei nº 8.666/93
contrato: 24
Exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339030
contratada :PiNHEiro coMÉrcio iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo dE EQUi-
PaMENToS MÉdicoS lTda-oPME
cNPJ n. 72.158.165/0007-92
Endereço: Mundurucus nº.3100,sala 1803, Bairro cremação, tel:91)-
3222-1091,cEP:66.040-033,município Belém/Pa.
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
-------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/55804
Termo aditivo:5º
data da assinatura: 10/03/2022
Vigência: 10/03/2029 a 10/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 25
Exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: HoSPiTal dE olHoS S/S lTda - EPP
cNPJ n. 01.671.927/0001-16
Endereço: rua antônio Barreto nº 719,tel: 91)3224-4614,
e-mail: hospolhos@ig.com.br Bairro Umarizal, cEP:66.050-050.
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
-------------------------------------------------------------

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/55804
Termo aditivo:5º
data da assinatura: 10/03/2022
Vigência: 10/03/2022 a 10/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 06 meses.
conforme o arT 57,§ 4º da lei nº 8.666/93
contrato: 26
Exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: NUTrir PrESTadora dE SErViÇoS S/S lTda - EPP
cNPJ n. 02.854.649/0001-03
Endereço: rua domingos Marreiros nº 979,tel: 91)3224-4614,
e-mail: nutrir@clinicanutrir.com.br Bairro Umarizal,
cEP:66.055-210, município Belém/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/55804
Termo aditivo: 5º
data da assinatura: 10/03/2029
Vigência: 10/03/2022 a 10/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 06 meses.
conforme o arT 57,§ 4º da lei nº 8.666/93.
contrato: 27
Exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: dESPorTiVa SErViÇoS dE fiSioTEraPia lTda-EPP
cNPJ n. 07.209.200/0001-06
Endereço: rua Boaventura da Silva, nº.1535, bairro Umarizal,
Município BElÉM/Pa, cEP:66.60-060,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
-------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/55804
Termo aditivo: 5º
data da assinatura: 10/03/2022
Vigência: 10/03/2022 a 10/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 06 meses.
conforme o arT 57,§ 4º da lei nº 8.666/93
contrato: 28
Exercício: 2017
dotação orçamentária: 8242- 0261 - 339039
contratada :aMaral coSTa MEdiciNa diaGNÓSTicaS S.E lTda,
cNPJ n. .04.572.038/0001-90
Endereço: rua antônio Barreto, nº.325, bairro Umarizal,
Município BElÉM/Pa, cEP:66.055-050,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 763748

FÉrias
.

Portaria Nº 023de 22 de março de 2022
coNcEdEr, a servidora aliNE MiZoZoE dE aMoriM MESQUiTa, matri-
cula nº 57232339/1,15(quinze) dias de férias regulamentares, nos ter-
mos do art. 74 da lei 5.810/94(rJU), no período concessivo de 23/02 a 
09/02/2022, referente ao período aquisitivo 2020/2021.
a presente entrará em vigor a contar do dia 23 de fevereiro de 2022.
Bernardo albuquerque de almeida.
Presidente.

Protocolo: 769998
Portaria Nº 026 de 08 de março de 2022
coNcEdEr aos servidores deste instituto, 30(trinta)dias de férias
regulamentares no mês MarÇo/2022, de acordo com o art. 74 da
lei 5.810/94(rJU), conforme quadro demonstrativo anexo.
a presente portaria entrará em vigor a partir do dia 01 de março de 2022.
Bernardo albuquerque de almeida.
Presidente. 

NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodod coNcessiVo

almerindo dos Passos júnior 2020/2021 21.03 a 19.04.2022

ana cristina de arruda leão 2019/2020 16.03 a 30.03.2022

carmen Brito ferreira 2020/2021 14.03 a 12.04.2022

cristiani do Socorro feliz 
dantas da rocha 2020/2021 02.03 a 16.03.2022

ivaneide cunha de Melo 2019/2020 14.03 a 28.03.2022

Jose Henrique flexa Martins 2019/2020 14.03 a 12.04.2022

Jorge Expedito Pinto fonseca 2019/2020 01.03 a 30.03.2022

Maria rosangela ribeiro da Paixão 2021/2022 14.03 a 12.04.2022

Maria de fatima conceição de oliveira 2020/2021 03.03 a 01.04.2022

Michelle Barros Santos 2021/2022 07.03 a 05.04.2021

raielly Moreira da Silva 2021/2022 01.03 a 30.03.2022

Sergio luiz Mesquita lopes 2020/2021 07.03 a 05.04.2022

Protocolo: 769993
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secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330001839, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Joao lUcaS da SilVa TElES.
cPf: 057.159.982-63.
Marca/ModElo: cHEVrolET/oNiX 1.0MT lT.
cHaSSi: 9BGKS48U0KG247657.
Portaria Nº 2022330001817, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JoaQUiM MaNoEl rodriGUES.
cPf: 000.535.622-91.
Marca/ModElo: cHEVrolET/oNiX 1.4aT acT.
cHaSSi: 9BGKc48V0KG355847.
Portaria Nº 2022330001820, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JoEllE KaTiUSSia MacEdo da SilVa cardoSo.
cPf: 440.278.182-53.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S drcT cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15KB114632.
Portaria Nº 2022330001823, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JoSE carloS da SilVa.
cPf: 430.885.202-10.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BlP180083.
Portaria Nº 2022330001818, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JoSE MiGUEl BriTo MarGalHo.
cPf: 332.495.982-91.
Marca/ModElo: fiaT/Palio ESSENc 1.6 dl.
cHaSSi: 9Bd196293d2124800.
Portaria Nº 2022330001830, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JUarEZ da SilVa ViEira.
cPf: 084.035.622-68.
Marca/ModElo: cHEVrolET/coBalT 1.8 lTZ.
cHaSSi: 9BGJc69E0GB158046.
Portaria Nº 2022330001829, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: laUdEliNa dE JESUS ValENTE PiNHEiro.
cPf: 593.951.412-04.
Marca/ModElo: cHEV/PriSMa 1.4aT lT.
cHaSSi: 9BGKS69V0KG170480.
Portaria Nº 2022330001834, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: NiValdo WESTPHal raiMUNdo.
cPf: 249.395.102-63.
Marca/ModElo: cHEVrolET/oNiX 1.4aT lTZ.
cHaSSi: 9BGKT48r0fG349947.
Portaria Nº 2022330001835, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: rENaN THiaGo MoraES doS SaNToS.
cPf: 351.949.578-31.
Marca/ModElo: VW/NiVUS Hl TSi ad.
cHaSSi: 9BWcH6cH7MP004964.

Portaria Nº 2022330001831, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SEBaSTiao claUBEr GoMES BriTo.
cPf: 425.272.522-49.
Marca/ModElo: HoNda/ciTY lX cVT.
cHaSSi: 93HGM6650HZ201436.
Portaria Nº 2022330001825, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: TaliNE liMa lEao BaNdEira.
cPf: 856.932.942-34.
Marca/ModElo: HoNda/fiT PErSoNal.
cHaSSi: 93HGK5830JZ117512.
Portaria Nº 2022330001824, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: VicENTE JoSE MalHEiroS da foNSEca NETo.
cPf: 023.116.112-32.
Marca/ModElo: VW/T croSS SENSE TSi ad.
cHaSSi: 9BWBH6Bf0l4070350.
Portaria Nº 2022330001846, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: alESSaNdro aNToNio dE SoUZa liMa.
cPf: 353.633.632-91.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sa PlS15cNT.
cHaSSi: 9BrBc9f34l8095604.
Portaria Nº 2022330001854, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNdrE dE aNdradE rodriGUES.
cPf: 898.609.852-00.
Marca/ModElo: cHEV/PriSMa 1.4aT lTZ.
cHaSSi: 9BGKT69V0KG118751.
Portaria Nº 2022330001856, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNdrE lUiZ BaSToS airES.
cPf: 364.066.192-34.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XlK318835.
Portaria Nº 2022330001849, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNGEla do Socorro MorEira SiMEao cHaGaS.
cPf: 121.884.332-20.
Marca/ModElo: HoNda/Hr-V EXl cVT.
cHaSSi: 93HrV2870lZ132061.
Portaria Nº 2022330001845, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: EdUardo aUGUSTo PENNa dE carValHo.
cPf: 279.105.472-34.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sa Xl15liVE.
cHaSSi: 9BrBc9f31M8126888.
Portaria Nº 2022330001858, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Ercio oliVEira dE aNdradE.
cPf: 140.480.432-34.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15MB403472.
Portaria Nº 2022330001848, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fErNaNda MiraNda dE aZEVEdo.
cPf: 521.869.972-15.
Marca/ModElo: ToYoTa/ETioS HB XlS15 aT.
cHaSSi: 9BrK29BT3J0118715.
Portaria Nº 2022330001841, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
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iNTErESSado: GaBriEl fiGUEirEdo rodriGUES.
cPf: 022.888.402-00.
Marca/ModElo: HoNda/ciTY EXl cVT.
cHaSSi: 93HGM6690lZ105215.
Portaria Nº 2022330001851, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: GraZiEla criSTiaNE TEllES da SilVa.
cPf: 275.502.548-42.
Marca/ModElo: HoNda/ciTY lX flEX.
cHaSSi: 93HGM2620EZ201736.
Portaria Nº 2022330001843, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MarcElo ViTor dE oliVEira diaS.
cPf: 930.524.212-04.
Marca/ModElo: ToYoTa/ETioS HB XPlUS aT.
cHaSSi: 9BrK29BT5l0197467.
Portaria Nº 2022330001855, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Marcia MESQUiTa BaESSo.
cPf: 176.417.988-96.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XlK294560.
Portaria Nº 2022330001852, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MarcoNNi GUiMaraES da SilVa.
cPf: 643.058.642-15.
Marca/ModElo: rENaUlT/dUSTEr dYN16 ScE.
cHaSSi: 93YHSr3H5KJ458497.
Portaria Nº 2022330001850, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Mario alBErTo caValcaNTE GUiMaraES.
cPf: 399.801.622-87.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS loNGiTUdE f.
cHaSSi: 98867512WMKK57563.
Portaria Nº 2022330001847, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: NaTHaliE ScalZo frEiTaS.
cPf: 890.957.312-00.
Marca/ModElo: HoNda/ciTY EXl cVT.
cHaSSi: 93HGM6690fZ122641.
Portaria Nº 2022330001859, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: PEdro aUGUSTo KlicH MacHado.
cPf: 051.569.279-47.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE lNGTd aT d.
cHaSSi: 988611126MK364736.
Portaria Nº 2022330001844, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: raiMUNdo arraiS da crUZ NETo.
cPf: 611.474.942-15.
Marca/ModElo: i/ToYoTa HilUX SWSrXa4fd.
cHaSSi: 8aJBa3fS8M0301071.
Portaria Nº 2022330001853, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SaMaNTa ariElY fErNaNdES coElHo.
cPf: 011.404.372-83.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15MB419506.
Portaria Nº 2022330001857, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.

iNTErESSado: SHirlEY SUElY araUJo do NaSciMENTo.
cPf: 715.908.542-68.
Marca/ModElo: HoNda/ciVic EXl cVT.
cHaSSi: 93Hfc2660MZ106316.
Portaria Nº 2022330001842, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: VilMa da lUZ.
cPf: 487.770.722-00.
Marca/ModElo: cHEV/TrailBlaZEr lTZ d4a.
cHaSSi: 9BG156MK0Kc442671.
Portaria Nº 2022330001876, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: adriaNo BrilHaNTE SoUZa.
cPf: 692.918.452-72.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE THaWK aT d.
cHaSSi: 988611116KK233576.
Portaria Nº 2022330001871, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: alEXaNdrE rodriGUES raMoS.
cPf: 563.065.632-53.
Marca/ModElo: VW/T croSS SENSE TSi ad.
cHaSSi: 9BWBH6Bf0l4075211.
Portaria Nº 2022330001866, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: alTiNo MENdES dE NoVoa NETo.
cPf: 262.868.317-20.
Marca/ModElo: HoNda/ciVic EX cVT.
cHaSSi: 93Hfc2640JZ213268.
Portaria Nº 2022330001862, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aUrElia BarBara coNcEicao Moia.
cPf: 332.748.352-34.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S drcT cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15KB115351.
Portaria Nº 2022330001874, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: cariNE rodriGUES SoUZa.
cPf: 080.379.316-25.
Marca/ModElo: rENaUlT/SaNdEro STW 16HP.
cHaSSi: 93YBSr86KdJ434216.
Portaria Nº 2022330001860, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: carMEN SilVia MErGUlHao cHaVES.
cPf: 092.573.222-20.
Marca/ModElo: fiaT/MoBi driVE GSr.
cHaSSi: 9Bd341B80KY603193.
Portaria Nº 2022330001875, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: cESar PiNTo da foNSEca TEllES.
cPf: 434.636.147-15.
Marca/ModElo: VW/T croSS SENSE TSi ad.
cHaSSi: 9BWBH6Bf8l4088904.
Portaria Nº 2022330001869, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: clEia BriTo frEirE.
cPf: 171.514.902-59.
Marca/ModElo: ToYoTa/ETioS HB XlS15 aT.
cHaSSi: 9BrK29BTXJ0113799.
Portaria Nº 2022330001870, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
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iNTErESSado: GaBriEla MoNicE arrUda rodriGUES.
cPf: 806.105.522-87.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XKK248712.
Portaria Nº 2022330001868, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria cENilda MElo dE faria.
cPf: 118.778.802-30.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a.
cHaSSi: 9BGEX76H0NB107566.
Portaria Nº 2022330001867, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria EdUarda PorTUGal PENa.
cPf: 005.185.042-71.
Marca/ModElo: ciTroEN/c4cacTUS fEEl a.
cHaSSi: 9350WNfNYlB540934.
Portaria Nº 2022330001872, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria lUcia doS SaNToS JoSEPH.
cPf: 080.755.302-68.
Marca/ModElo: cHEVrolET/oNiX 1.4aT lT.
cHaSSi: 9BGKS48V0KG269623.
Portaria Nº 2022330001865, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria lUcia fiGUEirEdo da SilVa.
cPf: 137.483.192-15.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a.
cHaSSi: 9BGEX76H0MB218359.
Portaria Nº 2022330001873, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria NElMa VaZ SalGado.
cPf: 644.572.572-49.
Marca/ModElo: HoNda/Wr-V EXl cVT.
cHaSSi: 93HGH8860lK106384.
Portaria Nº 2022330001864, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MarTHa GorETTi GoNcalVES caMPEllo.
cPf: 159.238.512-53.
Marca/ModElo: ToYoTa/corolla Gli UPPEr.
cHaSSi: 9BrBl3HE1J0144569.
Portaria Nº 2022330001877, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: PErcidES BraNdao florENTiNo da SilVa.
cPf: 087.320.097-71.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BMP204969.
Portaria Nº 2022330001861, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: roSa dE aNGEliS ValliNoTo.
cPf: 411.619.712-20.
Marca/ModElo: VW/T croSS cl TSi ad.
cHaSSi: 9BWBH6Bf4M4039149.
Portaria Nº 2022330001863, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: roSa HErMiNia PESSoa MaTToS.
cPf: 032.992.282-34.
Marca/ModElo: VW/T croSS SENSE TSi ad.
cHaSSi: 9BWBH6BfXM4033064.
Portaria Nº 2022330001884, de 25 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.

iNTErESSado: EliaNa SaNToS da SilVa.
cPf: 299.187.312-49.
Marca/ModElo: fiaT/Palio ElX flEX.
cHaSSi: 9Bd17140la5588093.
Portaria Nº 2022330001882, de 25 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MarlUcE alVES MoTa da crUZ.
cPf: 305.989.662-34.
Marca/ModElo: cHEVrolET/oNiX 1.4aT lTZ.
cHaSSi: 9BGKT48r0fG419339.
Portaria Nº 2022330001878, de 25 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: PaUlo roBErTo MaGalHaES doS SaNToS.
cPf: 492.895.607-97.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX PlUS 10TaT lT1.
cHaSSi: 9BGEB69H0lG226178.
Portaria Nº 2022330001883, de 25 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: PaUlo SErGio da SilVa SoUSa filHo.
cPf: 021.321.782-16.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a.
cHaSSi: 9BGEX76H0MB211110.
Portaria Nº 2022330001881, de 25 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: PEdro arTHUr cardiaS dE SoUZa.
cPf: 701.832.612-59.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BMP185399.
Portaria Nº 2022330001880, de 25 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: roNaN WENdEo PiNTo GoMES.
cPf: 931.580.502-00.
Marca/ModElo: i/VW SPacEcroSS Gii.
cHaSSi: 8aWPB45Z5Ea533530.
Portaria Nº 2022330001879, de 25 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SaraH alcolUMBrE GoNcalVES.
cPf: 082.930.822-91.
Marca/ModElo: HoNda/Hr-V ToUriNG.
cHaSSi: 93HrU1860MK218849.
Portaria Nº 2022330001781, de 16 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JoSiNEidE MoNTEiro rEiNaldo.
cPf: 269.630.602-82.
Marca/ModElo: ford/Ka SE PlUS aT1.5Hac.
cHaSSi: 9BfZH55S3M8089230.
Portaria Nº 2022330001779, de 16 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria daS GracaS crUZ aTHaYdE.
cPf: 064.337.662-34.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S drcT cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15lB239849.
Portaria Nº 2022330001780, de 16 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: ZUila Mara SaNTaNa dE caMPoS.
cPf: 121.255.552-04.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 988611102HK111276.
Portaria Nº 2022330001782, de 17 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
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iNTErESSado: alBErTo Sa roriZ dE carValHo.
cPf: 047.854.282-87.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sd Xl 15 aT.
cHaSSi: 9BrBc9f30K8051016.
Portaria Nº 2022330001789, de 17 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: EdUardo SEBaSTiao fadEl.
cPf: 036.311.092-53.
Marca/ModElo: cHEVrolET/oNiX 1.4aT lTZ.
cHaSSi: 9BGKT48V0KG351994.
Portaria Nº 2022330001788, de 17 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: ElKa KaBacZNiK ZaTZ.
cPf: 028.453.502-87.
Marca/ModElo: i/ToYoTa HilUX SWSrXa4fd.
cHaSSi: 8aJBa3fS4J0251121.
Portaria Nº 2022330001784, de 17 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: HElENa lUcia araUJo PiNHo.
cPf: 121.861.802-78.
Marca/ModElo: HoNda/Hr-V EXl cVT.
cHaSSi: 93HrV2870GZ142263.
Portaria Nº 2022330001791, de 17 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JoSUE da SilVa MoNTEiro.
cPf: 059.235.222-68.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aUToM..
cHaSSi: 98861118XMK373657.
Portaria Nº 2022330001786, de 17 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MaNoEl PEdro rodriGUES doS SaNToS.
cPf: 049.453.602-00.
Marca/ModElo: cHEV/SPiN 1.8l aT lT adV.
cHaSSi: 9BGJr7520HB185703.
Portaria Nº 2022330001785, de 17 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria do roSario dUarTE SilVa.
cPf: 159.462.152-72.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE SPorT aT.
cHaSSi: 98861115XMK393202.
Portaria Nº 2022330001783, de 17 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: PaUlo SErGio rodriGUES dE MoraES.
cPf: 155.215.242-15.
Marca/ModElo: HoNda/ciTY EXl cVT.
cHaSSi: 93HGM6690lZ106666.
Portaria Nº 2022330001792, de 17 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: rEGiNa lUcia PErEira MarQUES.
cPf: 047.200.672-04.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S drcT cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15lB237668.
Portaria Nº 2022330001787, de 17 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: rEiNaldo liMa coSTa.
cPf: 060.867.132-00.
Marca/ModElo: VW/T croSS SENSE TSi ad.
cHaSSi: 9BWBH6BfXl4088788.
Portaria Nº 2022330001790, de 17 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.

iNTErESSado: STEPHaNE criSTiNa caETaNo caBral.
cPf: 987.551.292-34.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S drcT cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15lB215706.
Portaria Nº 2022330001804, de 18 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: claUdia Maria PErEira PiNTo MarQUES.
cPf: 118.657.092-04.
Marca/ModElo: HoNda/ciVic EX cVT.
cHaSSi: 93Hfc2640HZ123408.
Portaria Nº 2022330001795, de 18 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: claUdioNor dE oliVEira GalVao.
cPf: 372.996.972-20.
Marca/ModElo: ford/EcoSPorT fSl aT 1.5.
cHaSSi: 9BfZB55S8K8757912.
Portaria Nº 2022330001802, de 18 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: daVi lUiZ dE liMa coSTa.
cPf: 047.642.902-19.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a.
cHaSSi: 9BGEX76H0MB197808.
Portaria Nº 2022330001808, de 18 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: faBiaNa da SilVa NaHaS.
cPf: 070.722.397-07.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15NB107723.
Portaria Nº 2022330001797, de 18 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fraNciSca MaGNolia dE oliVEira rEGo.
cPf: 103.466.602-97.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS loNGiTUdE d.
cHaSSi: 988675126MKK70489.
Portaria Nº 2022330001809, de 18 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: GilBErTo foNSEca TorrES.
cPf: 174.996.312-49.
Marca/ModElo: HoNda/Hr-V EX cVT.
cHaSSi: 93HrV2850lK135788.
Portaria Nº 2022330001805, de 18 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: GilMara da coSTa caMPElo.
cPf: 682.864.812-91.
Marca/ModElo: VW/Gol 1.6l af5.
cHaSSi: 9BWal45UXMT016666.
Portaria Nº 2022330001794, de 18 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: HElENa STrada da SilVa fErrEira.
cPf: 056.464.092-17.
Marca/ModElo: cHEV/TrailBlaZEr PrE d4a.
cHaSSi: 9BG156YK0lc424758.
Portaria Nº 2022330001800, de 18 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JoSEfiNa Maria fiGUEirEdo PicaNco fraZao.
cPf: 110.703.662-34.
Marca/ModElo: ToYoTa/corolla XEi 20.
cHaSSi: 9BrB33BE4N2058790.
Portaria Nº 2022330001793, de 18 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
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iNTErESSado: lUiZ claUdio JardiM alVES JUNior.
cPf: 157.785.252-49.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sd Xl 15 aT.
cHaSSi: 9BrBc9f35K8049844.
Portaria Nº 2022330001798, de 18 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MarcEllE HaBEr coSTa liMa.
cPf: 221.616.002-49.
Marca/ModElo: HoNda/ciTY lX cVT.
cHaSSi: 93HGM6650GZ204881.
Portaria Nº 2022330001803, de 18 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria dE NaZarE coSTa oliVEira.
cPf: 014.700.782-87.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Ha Xl13liVE.
cHaSSi: 9BrKa9f38M5032918.
Portaria Nº 2022330001806, de 18 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria SUEli da SilVa.
cPf: 305.008.181-34.
Marca/ModElo: ciTroEN/c4cacTUS fEEl BU.
cHaSSi: 9350WNfNYKB526961.
Portaria Nº 2022330001801, de 18 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: PaUlo MENdES BarroSo rEBEllo.
cPf: 012.770.062-53.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XlK329395.
Portaria Nº 2022330001796, de 18 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: rEGiNa do Socorro PoSSidoNio fErraZ.
cPf: 212.705.972-72.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XKK247271.
Portaria Nº 2022330001807, de 18 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: rEiNaldo colarES da SilVa.
cPf: 629.090.452-34.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a.
cHaSSi: 9BGEX76H0MB126733.
Portaria Nº 2022330001799, de 18 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: ViTor caBral da SilVa cordEiro.
cPf: 031.824.032-73.
Marca/ModElo: cHEVrolET/oNiX 1.4MT lT.
cHaSSi: 9BGKS48V0JG194542.
Portaria Nº 2022330001815, de 21 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: alair dE MENdoNca BaccioTTi.
cPf: 810.078.841-34.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15MB419684.
Portaria Nº 2022330001810, de 21 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNToNia caTariNa dE aViZ fErNaNdES.
cPf: 048.055.342-49.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Ha PlS15cNT.
cHaSSi: 9BrKc9f37N8165308.
Portaria Nº 2022330001812, de 21 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.

iNTErESSado: JoSE Maria aGUSTiNHo.
cPf: 076.437.212-20.
Marca/ModElo: i/ToYoTa HilUX SWSrXa4fd.
cHaSSi: 8aJBa3fS8l0281158.
Portaria Nº 2022330001811, de 21 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: laUra da coNcEicao lUZ SaNToS.
cPf: 001.657.442-78.
Marca/ModElo: VW/Polo cl ad.
cHaSSi: 9BWaH5BZ6JP086578.
Portaria Nº 2022330001813, de 21 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lUiZ ESTaNiSlaU dE frEiTaS lEiTE filHo.
cPf: 176.017.382-72.
Marca/ModElo: i/cHEV TracKEr PrEMiEr.
cHaSSi: 3GNcJ8EZ7Kl157635.
Portaria Nº 2022330001816, de 21 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: oSMUNdo alVES dE SoUSa.
cPf: 145.013.412-20.
Marca/ModElo: ToYoTa/corolla Gli UPPEr.
cHaSSi: 9BrBl3HE7K0181949.
Portaria Nº 2022330001814, de 21 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SElMa Maria MElo BraGa.
cPf: 143.660.102-91.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BMP180188.
Portaria Nº 2022330001822, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNa PaUla PiNTo NoGUEira liMa.
cPf: 832.226.772-04.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a.
cHaSSi: 9BGEX76H0MB210868.
Portaria Nº 2022330001836, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNToNio TiBErio SilVa dE oliVEira.
cPf: 658.746.412-20.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BMP198246.
Portaria Nº 2022330001819, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: carloS MarcEliNo oliVEira MESQUiTa.
cPf: 865.105.092-53.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX PlUS 10TaT lT1.
cHaSSi: 9BGEB69H0lG182290.
Portaria Nº 2022330001827, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: clEicE cariNa SaNToS dE oliVEira.
cPf: 774.914.242-87.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BlP147980.
Portaria Nº 2022330001828, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: GENoVEVa NaTalia araUJo PorPiNo.
cPf: 298.222.202-78.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr 12T a Pr.
cHaSSi: 9BGEP76B0NB169590.
Portaria Nº 2022330001826, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
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iNTErESSado: JacY EdNa iKETaNi MariNHo.
cPf: 109.188.172-34.
Marca/ModElo: HYUNdai/HB20 1.6a coMf.
cHaSSi: 9BHBG51dBKP056775.
Portaria Nº 2022330001839, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Joao lUcaS da SilVa TElES.
cPf: 057.159.982-63.
Marca/ModElo: cHEVrolET/oNiX 1.0MT lT.
cHaSSi: 9BGKS48U0KG247657.
Portaria Nº 2022330001817, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JoaQUiM MaNoEl rodriGUES.
cPf: 000.535.622-91.
Marca/ModElo: cHEVrolET/oNiX 1.4aT acT.
cHaSSi: 9BGKc48V0KG355847.
Portaria Nº 2022330001820, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JoEllE KaTiUSSia MacEdo da SilVa cardoSo.
cPf: 440.278.182-53.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S drcT cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15KB114632.
Portaria Nº 2022330001823, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JoSE carloS da SilVa.
cPf: 430.885.202-10.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BlP180083.
Portaria Nº 2022330001818, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JoSE MiGUEl BriTo MarGalHo.
cPf: 332.495.982-91.
Marca/ModElo: fiaT/Palio ESSENc 1.6 dl.
cHaSSi: 9Bd196293d2124800.
Portaria Nº 2022330001830, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JUarEZ da SilVa ViEira.
cPf: 084.035.622-68.
Marca/ModElo: cHEVrolET/coBalT 1.8 lTZ.
cHaSSi: 9BGJc69E0GB158046.
Portaria Nº 2022330001829, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: laUdEliNa dE JESUS ValENTE PiNHEiro.
cPf: 593.951.412-04.
Marca/ModElo: cHEV/PriSMa 1.4aT lT.
cHaSSi: 9BGKS69V0KG170480.
Portaria Nº 2022330001834, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: NiValdo WESTPHal raiMUNdo.
cPf: 249.395.102-63.
Marca/ModElo: cHEVrolET/oNiX 1.4aT lTZ.
cHaSSi: 9BGKT48r0fG349947.
Portaria Nº 2022330001835, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: rENaN THiaGo MoraES doS SaNToS.
cPf: 351.949.578-31.
Marca/ModElo: VW/NiVUS Hl TSi ad.
cHaSSi: 9BWcH6cH7MP004964.
Portaria Nº 2022330001831, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.

iNTErESSado: SEBaSTiao claUBEr GoMES BriTo.
cPf: 425.272.522-49.
Marca/ModElo: HoNda/ciTY lX cVT.
cHaSSi: 93HGM6650HZ201436.
Portaria Nº 2022330001825, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: TaliNE liMa lEao BaNdEira.
cPf: 856.932.942-34.
Marca/ModElo: HoNda/fiT PErSoNal.
cHaSSi: 93HGK5830JZ117512.
Portaria Nº 2022330001824, de 22 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 1996; 
decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa n. 04, 
de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: VicENTE JoSE MalHEiroS da foNSEca NETo.
cPf: 023.116.112-32.
Marca/ModElo: VW/T croSS SENSE TSi ad.
cHaSSi: 9BWBH6Bf0l4070350.
Portaria Nº 2022330001846, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 1996; 
decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa n. 04, 
de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: alESSaNdro aNToNio dE SoUZa liMa.
cPf: 353.633.632-91.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sa PlS15cNT.
cHaSSi: 9BrBc9f34l8095604.
Portaria Nº 2022330001854, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 1996; 
decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa n. 04, 
de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNdrE dE aNdradE rodriGUES.
cPf: 898.609.852-00.
Marca/ModElo: cHEV/PriSMa 1.4aT lTZ.
cHaSSi: 9BGKT69V0KG118751.
Portaria Nº 2022330001856, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 1996; 
decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa n. 04, 
de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNdrE lUiZ BaSToS airES.
cPf: 364.066.192-34.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XlK318835.
Portaria Nº 2022330001849, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNGEla do Socorro MorEira SiMEao cHaGaS.
cPf: 121.884.332-20.
Marca/ModElo: HoNda/Hr-V EXl cVT.
cHaSSi: 93HrV2870lZ132061.
Portaria Nº 2022330001845, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: EdUardo aUGUSTo PENNa dE carValHo.
cPf: 279.105.472-34.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sa Xl15liVE.
cHaSSi: 9BrBc9f31M8126888.
Portaria Nº 2022330001858, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Ercio oliVEira dE aNdradE.
cPf: 140.480.432-34.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15MB403472.
Portaria Nº 2022330001848, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fErNaNda MiraNda dE aZEVEdo.
cPf: 521.869.972-15.
Marca/ModElo: ToYoTa/ETioS HB XlS15 aT.
cHaSSi: 9BrK29BT3J0118715.
Portaria Nº 2022330001841, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
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iNTErESSado: GaBriEl fiGUEirEdo rodriGUES.
cPf: 022.888.402-00.
Marca/ModElo: HoNda/ciTY EXl cVT.
cHaSSi: 93HGM6690lZ105215.
Portaria Nº 2022330001851, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: GraZiEla criSTiaNE TEllES da SilVa.
cPf: 275.502.548-42.
Marca/ModElo: HoNda/ciTY lX flEX.
cHaSSi: 93HGM2620EZ201736.
Portaria Nº 2022330001843, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MarcElo ViTor dE oliVEira diaS.
cPf: 930.524.212-04.
Marca/ModElo: ToYoTa/ETioS HB XPlUS aT.
cHaSSi: 9BrK29BT5l0197467.
Portaria Nº 2022330001855, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Marcia MESQUiTa BaESSo.
cPf: 176.417.988-96.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XlK294560.
Portaria Nº 2022330001852, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MarcoNNi GUiMaraES da SilVa.
cPf: 643.058.642-15.
Marca/ModElo: rENaUlT/dUSTEr dYN16 ScE.
cHaSSi: 93YHSr3H5KJ458497.
Portaria Nº 2022330001850, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Mario alBErTo caValcaNTE GUiMaraES.
cPf: 399.801.622-87.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS loNGiTUdE f.
cHaSSi: 98867512WMKK57563.
Portaria Nº 2022330001847, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: NaTHaliE ScalZo frEiTaS.
cPf: 890.957.312-00.
Marca/ModElo: HoNda/ciTY EXl cVT.
cHaSSi: 93HGM6690fZ122641.
Portaria Nº 2022330001859, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: PEdro aUGUSTo KlicH MacHado.
cPf: 051.569.279-47.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE lNGTd aT d.
cHaSSi: 988611126MK364736.
Portaria Nº 2022330001844, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: raiMUNdo arraiS da crUZ NETo.
cPf: 611.474.942-15.
Marca/ModElo: i/ToYoTa HilUX SWSrXa4fd.
cHaSSi: 8aJBa3fS8M0301071.
Portaria Nº 2022330001853, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SaMaNTa ariElY fErNaNdES coElHo.
cPf: 011.404.372-83.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15MB419506.
Portaria Nº 2022330001857, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.

iNTErESSado: SHirlEY SUElY araUJo do NaSciMENTo.
cPf: 715.908.542-68.
Marca/ModElo: HoNda/ciVic EXl cVT.
cHaSSi: 93Hfc2660MZ106316.
Portaria Nº 2022330001842, de 23 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: VilMa da lUZ.
cPf: 487.770.722-00.
Marca/ModElo: cHEV/TrailBlaZEr lTZ d4a.
cHaSSi: 9BG156MK0Kc442671.
Portaria Nº 2022330001876, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: adriaNo BrilHaNTE SoUZa.
cPf: 692.918.452-72.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE THaWK aT d.
cHaSSi: 988611116KK233576.
Portaria Nº 2022330001871, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: alEXaNdrE rodriGUES raMoS.
cPf: 563.065.632-53.
Marca/ModElo: VW/T croSS SENSE TSi ad.
cHaSSi: 9BWBH6Bf0l4075211.
Portaria Nº 2022330001866, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: alTiNo MENdES dE NoVoa NETo.
cPf: 262.868.317-20.
Marca/ModElo: HoNda/ciVic EX cVT.
cHaSSi: 93Hfc2640JZ213268.
Portaria Nº 2022330001862, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aUrElia BarBara coNcEicao Moia.
cPf: 332.748.352-34.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S drcT cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15KB115351.
Portaria Nº 2022330001874, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: cariNE rodriGUES SoUZa.
cPf: 080.379.316-25.
Marca/ModElo: rENaUlT/SaNdEro STW 16HP.
cHaSSi: 93YBSr86KdJ434216.
Portaria Nº 2022330001860, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: carMEN SilVia MErGUlHao cHaVES.
cPf: 092.573.222-20.
Marca/ModElo: fiaT/MoBi driVE GSr.
cHaSSi: 9Bd341B80KY603193.
Portaria Nº 2022330001875, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: cESar PiNTo da foNSEca TEllES.
cPf: 434.636.147-15.
Marca/ModElo: VW/T croSS SENSE TSi ad.
cHaSSi: 9BWBH6Bf8l4088904.
Portaria Nº 2022330001869, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: clEia BriTo frEirE.
cPf: 171.514.902-59.
Marca/ModElo: ToYoTa/ETioS HB XlS15 aT.
cHaSSi: 9BrK29BTXJ0113799.
Portaria Nº 2022330001870, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
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iNTErESSado: GaBriEla MoNicE arrUda rodriGUES.
cPf: 806.105.522-87.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XKK248712.
Portaria Nº 2022330001868, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria cENilda MElo dE faria.
cPf: 118.778.802-30.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a.
cHaSSi: 9BGEX76H0NB107566.
Portaria Nº 2022330001867, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria EdUarda PorTUGal PENa.
cPf: 005.185.042-71.
Marca/ModElo: ciTroEN/c4cacTUS fEEl a.
cHaSSi: 9350WNfNYlB540934.
Portaria Nº 2022330001872, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria lUcia doS SaNToS JoSEPH.
cPf: 080.755.302-68.
Marca/ModElo: cHEVrolET/oNiX 1.4aT lT.
cHaSSi: 9BGKS48V0KG269623.
Portaria Nº 2022330001865, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria lUcia fiGUEirEdo da SilVa.
cPf: 137.483.192-15.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a.
cHaSSi: 9BGEX76H0MB218359.
Portaria Nº 2022330001873, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria NElMa VaZ SalGado.
cPf: 644.572.572-49.
Marca/ModElo: HoNda/Wr-V EXl cVT.
cHaSSi: 93HGH8860lK106384.
Portaria Nº 2022330001864, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MarTHa GorETTi GoNcalVES caMPEllo.
cPf: 159.238.512-53.
Marca/ModElo: ToYoTa/corolla Gli UPPEr.
cHaSSi: 9BrBl3HE1J0144569.
Portaria Nº 2022330001877, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: PErcidES BraNdao florENTiNo da SilVa.
cPf: 087.320.097-71.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BMP204969.
Portaria Nº 2022330001861, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: roSa dE aNGEliS ValliNoTo.
cPf: 411.619.712-20.
Marca/ModElo: VW/T croSS cl TSi ad.
cHaSSi: 9BWBH6Bf4M4039149.
Portaria Nº 2022330001863, de 24 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: roSa HErMiNia PESSoa MaTToS.
cPf: 032.992.282-34.
Marca/ModElo: VW/T croSS SENSE TSi ad.
cHaSSi: 9BWBH6BfXM4033064.
Portaria Nº 2022330001884, de 25 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.

iNTErESSado: EliaNa SaNToS da SilVa.
cPf: 299.187.312-49.
Marca/ModElo: fiaT/Palio ElX flEX.
cHaSSi: 9Bd17140la5588093.
Portaria Nº 2022330001882, de 25 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MarlUcE alVES MoTa da crUZ.
cPf: 305.989.662-34.
Marca/ModElo: cHEVrolET/oNiX 1.4aT lTZ.
cHaSSi: 9BGKT48r0fG419339.
Portaria Nº 2022330001878, de 25 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: PaUlo roBErTo MaGalHaES doS SaNToS.
cPf: 492.895.607-97.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX PlUS 10TaT lT1.
cHaSSi: 9BGEB69H0lG226178.
Portaria Nº 2022330001883, de 25 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: PaUlo SErGio da SilVa SoUSa filHo.
cPf: 021.321.782-16.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a.
cHaSSi: 9BGEX76H0MB211110.
Portaria Nº 2022330001881, de 25 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: PEdro arTHUr cardiaS dE SoUZa.
cPf: 701.832.612-59.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BMP185399.
Portaria Nº 2022330001880, de 25 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: roNaN WENdEo PiNTo GoMES.
cPf: 931.580.502-00.
Marca/ModElo: i/VW SPacEcroSS Gii.
cHaSSi: 8aWPB45Z5Ea533530.
Portaria Nº 2022330001879, de 25 de fevereiro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SaraH alcolUMBrE GoNcalVES.
cPf: 082.930.822-91.
Marca/ModElo: HoNda/Hr-V ToUriNG.
cHaSSi: 93HrU1860MK218849.

Protocolo: 769890
Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2022330001932, de 08 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, incisos Xiii e XiV da lei n. 6.017, de 30 de dezembro 
de 1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Nor-
mativa n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SaToSHi MoriTa.
cPf: 231.657.258-88.
Marca/ModElo: i/BMW X1 SdriVE1.8i Vl31.
cHaSSi: WBaVl3107dVS27883.

Protocolo: 769895
Portaria N.º 167, de  10  de  MarÇo  de 2022.
altera a PorTaria N.º 276, de 04 de agosto de 2017, que dispõe sobre o 
Preço Médio Ponderado ao consumidor final - PMPf do produto cerveja.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso ii do art. 6º do decreto n.º 1.604, de 18 de abril de 2005,
considerando o disposto no § 6º do art. 8º da lei complementar n.º 87, 
de 13 de setembro de 1996 e o § 17 do art. 39 da lei n.º 5.530, de 13 
de janeiro de 1989, que tratam da aplicação de preço a consumidor final 
usualmente praticado no mercado, em condições de livre concorrência;
considerando  o  disposto  no  inciso  iii  do  art.  39  do  regulamento  
do  imposto  sobre operações  relativas  à  circulação  de  Mercadorias e  
sobre  Prestações  de  Serviço  de  Transporte interestadual e intermuni-
cipal e de comunicação - icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 
de junho de 2001,
rESolVE:
art. 1º a PorTaria N.º 276, de 04 de agosto de 2017, que dispõe sobre 
o Preço Médio Ponderado ao consumidor final - PMPf do produto cerveja, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
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“aNeXo ÚNico

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

cErVEJaria ScHolEr’S 
BiEr 001454-8 cerveja Pilsen Garrafa de Vidro descartável - 361 a

660ml 7,40

cErVEJaria ScHolEr’S 
BiEr 001455-5 cerveja German 

Pilsner
Garrafa de Vidro descartável - 361 a

660ml 9,90

cErVEJaria ScHolEr’S 
BiEr 001456-3 cerveja iPa Garrafa de Vidro descartável - 361 a

660ml 11,47

cErVEJaria ScHolEr’S 
BiEr 001457-1 cerveja Vienna Garrafa de Vidro descartável - 361 a

660ml 11,45

cErVEJaria ScHolEr’S 
BiEr 001458-9 cerveja Weizen Garrafa de Vidro descartável - 361 a

660ml 10,75

cErVEJaria ScHolEr’S 
BiEr 001459-7 cerveja Weizen 

doppelbock
Garrafa de Vidro descartável - 361 a

660ml 14,95

cErVEJaria ScHolEr’S 
BiEr 001460-5 chopp Pilsen PET descartável - 1.301ml a 1.750ml 11,25

cErVEJaria ScHolEr’S 
BiEr 001461-3 chopp German 

Pilsner PET descartável - 901ml a 1.300ml 13,80

cErVEJaria ScHolEr’S 
BiEr 001462-1 chopp ipa PET descartável - 901ml a 1.300ml 14,10

cErVEJaria ScHolEr’S 
BiEr 001463-9 chopp Pilsen Barril - 1.000ml 9,39

cErVEJaria ScHolEr’S 
BiEr 001464-7 chopp German 

Pilsner Barril - 1.000ml 13,29

cErVEJaria ScHolEr’S 
BiEr 001465-4 chopp Vienna Barril - 1.000ml 13,29

cErVEJaria ScHolEr’S 
BiEr 001466-2 chopp ipa Barril - 1.000ml 13,64

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

art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
a partir do segundo dia subsequente à referida publicação.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 769726
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 169 de 09 de MarÇo de  2022
coNcEdEr a servidora SiMoNE Maria MorGado fErrEira, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, id func nº 830224/4, lotada na diretoria 
de administração, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 
28/03/2022 a 26/05/2022, correspondentes ao triênio de 01/10/2014 a 
30/09/2017.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 168 de 09 de MarÇo de  2022
coNcEdEr à servidora Maria dE NaZarE VaScoNcEloS Sa, assistente 
administrativo, id func nº 3251322/1, lotada na cEcoMT de Portos e ae-
roportos, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 10/03/22 
a 08/05/2022, correspondentes ao triênio de 09/06/2007 a 08/05/2010.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
PorTaria Nº165 dE 09 dE MarÇo dE  2022
coNcEdEr ao servidor aNiSio GoMES doS SaNToS, Motorista, id func 
nº 5418550/1, lotado na cEraT de Marabá, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 03/03/22 a 01/04/2022, correspondentes ao triênio 
de 17/02/2005 a 16/02/2008.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 166 de 09 de MarÇo de  2022
coNcEdEr )servidora Maria dE NaZarE ViGa MaGalHaES PaNToJa, 
assistente administrativo/Gerente fazendário, id func nº 3246329/1, lo-
tada na cEraT de Breves, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 14/03/22 a 12/04/2022, correspondentes ao triênio de 01/02/1995 a 
31/01/1998.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 770105

.

.

errata
.

errata
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZEN-
da, 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,publi-
cada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho da conceição
diretor  de administração
errata da Portaria Nº 344  de 10 de março de 2022, publicada 
no doe nº 34.876, de 25/02/2022.
Servidor: BENEdiTo dE MElo VEra crUZ
onde se lê: Portaria n°344.
agora leia – se: Portaria n°467.

Protocolo: 770014

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 2º
contrato: 054/2021/SEfa
data da assinatura: 07/03/2022.
do objeto:  o presente Termo aditivo ao contrato nº 054/2021/SEfa, tem 
os seguintes objetos:
1.1. o presente Termo aditivo tem por objeto acrescentar e suprimir do 
contrato nº 054/2021/SEfa, os postos de Trabalho discriminados na Plani-
lha financeira em anexo.
1.1.1. a alteração implicará em acréscimo de 10,08%, ao valor inicial do 
contrato, passando o valor mensal de r$ 510.259,78 (quinhentos e dez 
mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos) para r$ 
561.718,62 (Quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e dezoito reais 
e sessenta e dois centavos), e o valor anual de r$ 6.123.117,36 (seis 
milhões, cento e vinte e três mil, cento e dezessete reais e trinta e seis 
centavos) para r$ 6.740.623,44 (Seis milhões, setecentos e quarenta mil, 
seiscentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), conforme 
Planilha financeira em anexo
Órgão: 17101 – Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
funcional Programática/ atividade: 17101.04.122.1297.8338
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da fazenda
função: 04 - administração
Sub-função: 122 - administração Geral
Programa: 1297 - Manutenção da Gestão
atividade: 8338 - operacionalização das ações administrativas
Natureza da despesa: 33.90.37 – locação de Mão-de-obra
Valor Mensal Estimado: r$ 114.649,36
Valor anual Estimado:r$1.375.792,32
fonte de recursos: 0101 - recursos ordinários
rEGioNaiS
Órgão: 17101 – Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 17106 – fundo de investimento Permanente da admi-
nistração Tributária do
Pará- fiPaT funcional
Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
função: 04 – administração
Sub-função: 123 – administração financeira Programa: 1508 – Governan-
ça Pública
atividade: 8251 – Gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.37 – locação de Mão-de-obra
Valor Mensal : r$ 447.069,26
Valor anual Estimado: r$5.364.831,12
fonte de recursos: 0176 e/ou 376– fiPaT
Valor Mensal Estimado Total: r$ 561.718,62
Valor anual Estimado Total: r$ 6.740.623,44
contratado: KcM SErVicoS ESPEcialiZadoS EirEli , inscrita no cNPJ/
Mf n º 83.569.459/0001-38
Endereço: alameda Moreira da costa, n° 25, Bairro: Marco, Belém/Pa, 
cEP: 66.093-710
ordenador, em exercício: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 770064

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 474, 10 de MarÇo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas pela PorTaria 
Nº 061 de 29/01/2021,
publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 01/02/2021 e, conside-
rando o processo nº 2022251126-
rESolVE:
coNcEdEr a servidora clEoNicE carValHo dE SoUZa VENÂNcio, cargo 
assistente administrativo,  Matricula nº5138612/1,  portadora do cPf nº 
131.199.582-04,
Suprimento de fundos no valor total de r$ 2.250,00 (dois Mil, duzentos e 
Cinquenta Reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.720,00 (Mil Setecentos e Vinte reais)
33.90.39 - oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS PESSoa JUrÍdica: 530,00 
(Quinhentos e Trinta reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-alTa-
Mira, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de 
MarÇo do exercício corrente,
e deverão ser aplicados  em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em Exercício

Protocolo: 770280

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho da conceição
diretor  de administração
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Portaria Nº 441 de 09 de março de 2022 autorizar 1/2  diária ao 
servidor GilMar PErEira araUJo, nº 0520863701, MoToriSTa, coor-
dENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MaraBá, ob-
jetivo de conduzir veículo oficial com a responsável pela OEAT DE SÃO 
GEraldo para realizar entraga de computadores novos, no período de 
10.03.2022 , no trecho Marabá - São Geraldo do araguaia - Marabá.
Portaria Nº 458 de 10 de março de 2022 autorizar 16 e 1/2  diárias 
a servidora Nadia Socorro PaNToJa SoarES SoUZa, nº 0331153802, 
diGiTador, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcado-
riaS EM TrÂNSiTo, objetivo de desenvolver atividades administrativas na 
cEcoMT araGUaia, no período de 15.03.2022 à 31.03.2022, no trecho 
Belém - conceição do araguaia - Belém.
Portaria Nº 459 de 10 de março de 2022 autorizar 16 e 1/2  diárias 
ao servidor carloS roBErTo doS SaNToS MEdEiroS, nº 0324842901, 
MoToriSTa, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE 
CARAJÁS, objetivo de conduzir veículo oficial na CECOMT GURUPI, no pe-
ríodo de 15.03.2022 à 31.03.2022, no trecho Marabá - Gurupi - Marabá.
Portaria Nº 460 de 10 de março de 2022 autorizar 16 e 1/2  diárias 
ao servidor raiMUNdo NoNaTo MErcEdES dE SoUSa, nº 0200740101, 
MoToriSTa, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE 
CARAJÁS, objetivo de conduzir veículo oficial na CECOMT ITINGA, no pe-
ríodo de 15.03.2022 à 31.03.2022, no trecho Marabá - itinga - Marabá.
Portaria Nº 466 de 10 de março de 2022 autorizar 1  diária ao ser-
vidor GaBriEl BorGES TriNdadE, nº 0324843702, MoToriSTa, cÉlU-
LA DE GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO, objetivo de conduzir veículo oficial 
transportando servidores da GaaP/GaPi, no período de 11.03.2022, no 
trecho Belém - Barcarena - Belém.

Protocolo: 770012

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo
coNcLUsÃo de  diLiGÊNcia
o ilmo. arMENio WilSoN corrÊa dE MoraES
coordenador Executivo regional de administração Tributária e Não Tributá-
ria de capanema, desta Secretaria de Estado da fazenda.
faZ SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que foram  lavrados autos de infra-
ção e Notificação Fiscal, contra o sujeito passivo IRMÃO NOGUEIRA LTDA., 
inscrição Estadual 15.291.809-4, resultante da ação fiscal de rotina ou 
Pontual,  ficando a empresa NOTIFICADA, na forma da Lei nº 5.530/89 Art. 
44,,63,i,e art 65. comunicamos ao contribuinte que procedemos a revisão 
dos  aiNfs e ordem de serviço (abaixo relacionados), mediante a  conclu-
são da diligência  solicitada pelo Órgão Julgador de 1ª Instancia nas folhas 
(abaixo relacionadas). a partir da data da ciência desta comunicação, o 
contribuinte poderá pagar o valor devido ou apresentar nova impugnação 
no prazo legal, fazendo acompanhar instrumento que comprove a legitimi-
dade do signatário das peças de defesa ao aiNf em epigrafe, nos termos 
do artigo 16§7º da lei 6.182/96.

aiNF ordeM de serViÇo FoLHas

122016510001142-0 122021820000030-0 69

122016510001143-8 122021820000031-9 61

122016510001144-6 122021820000032-7 50

Protocolo: 769738
editaL de aUto de iNFraÇao e NotiFicaÇÃo 

FiscaL de trÂNsito - cerat BeLÉM
o coordenador regional de administração Tributária e Não Tributária da 
Secretaria da fazenda – cEraT Belém, no uso de suas atribuições, faZ 
SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer outro 
meio tomarem conhecimento, que foram lavrados os aUToS dE iNfraÇÃo 
E NoTificaÇÃo fiScal dE TrÂNSiTo - aiNf´S, originários de Termos de 
apreensão e depósito - Tad´s, conforme abaixo:

aiNF N° tad N° coNtriBUiNtes iNs.est/cNPJ/cPF
812021510002495-0 812021390001364 SiBrol do BraSil lTda 04.860.162/0001-50
812021510001132-8 812020390003515 MarcoS aNToNio doS SaNToS BEZErra 021.825.452-04
342021510000048-0 812018390002773 roSaNio fErrEira diaS 31.938.140/0001-39

o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar im-
pugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publicação 
desta Notificação, de acordo com o que estabelece a Lei n.º 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, alterada pela lei nº 7.078, de 28 de dezembro de 
2007, art. 14, § 3º, o que poderá ser feito nesta coordenação, localizada 
na av. Gentil Bittencourt nº 2566, entre av. José Bonifácio e Trav. castelo 
Branco - São Braz, no horário de 08:00 as 14:00hs, findo o qual sujeitar-
se-á a cobrança executiva do crédito tributário.
ilyich dantas diniz
coordenador fazendário – cEraT - Belém

Protocolo: 770010

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a publicação no doe n° 34.880 de 04 de Mar-
ço de 2022, Protocolo sob nº 766916, referente a  PorTaria Nº 360 
de 02 de Março de 2022, o qual designou fiscal Titular e Substituto ao 3º 
Termo aditivo  contrato n°039/2017.

Protocolo: 770068

oUtras MatÉrias
.

errata
soLicitada No Processo: 2022/265430.
doe 34.882 de 07/03/2022.
onde se lê: “embarcações pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas ao 
SiNPESca - SiNdicaTo daS iNdÚSTriaS dE PESca E daS EMPrESaS ar-
MadoraS E ProdUToraS , ProPriETáriaS dE EMBarcaÇÕES dE PESca 
iNdUSTrial do ESTado do Pará, cNPJ: 04.575.668/0001-18”
Leia-se: “ embarcações pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas à COOM-
PEScar - cooPEraTiVa MiSTa dE PESca E aQUicUlTUra da rEGiÃo do 
SalGado, cNPJ: 19.586.294/0001-03”.

Protocolo: 769906
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202201000231 de 10/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001239/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: risoneide alves Velasco da Silva – cPf: 108.893.882-53
Marca: HoNda/ciTY HaTcH EXl cVT aT 1.5 NEW Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000233 de 10/03/2022 - 
Proc n.º 042022730000500/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: carlos fernando lemos Neto – cPf: 015.689.912-40
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10MT lT1 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000235 de 10/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001257/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: oseias Monteiro da rocha – cPf: 045.459.232-91
Marca: ToYoTa/YariS Ha Xl15 BacK, aT. Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204000657, de 10/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001235/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: Estevão Monteiro ribeiro – cPf: 121.599.482-68
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi20flEX/Pas/automovel/9BrBdWHEXH0344763
Portaria n.º202204000659, de 10/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001234/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: francisco Jennyson Gomes aguiar – cPf: 747.645.602-59
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi 20/Pas/automovel/9BrB33BE1P2099249
Portaria n.º202204000661, de 10/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001233/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: Madson Pereira da Silva – cPf: 379.366.622-00
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE cl MB/Pas/automovel/9BWdB45U7fT112547
Portaria n.º202204000663, de 10/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001232/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: Elias castro diniz – cPf: 184.078.622-15
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ9lP076559
Portaria n.º202204000665, de 10/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001228/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: roger Hellen assuncao de Souza – cPf: 381.290.602-30
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS af/Pas/automovel/9BWdl5BZ8MP047751
Portaria n.º202204000667, de 10/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001080/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: carlos augusto ribeiro – cPf: 639.244.982-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0MG165145
Portaria n.º202204000669, de 10/03/2022 - 
Proc n.º 122022730000235/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: Geraldo Torres fernandes – cPf: 645.197.242-87
Marca/Tipo/chassi
i/cHEVrolET claSSic lS/Pas/automovel/8aGSU19f0fr141194
Portaria n.º202204000671, de 10/03/2022 - 
Proc n.º 2022730000885/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: dilsomar Pinheiro de Sousa – cPf: 328.521.932-72
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS 1.3/Pas/automovel/8aP359a0dNU181942



28  diário oficial Nº 34.889 Sexta-feira, 11 DE MARÇO DE 2022

Portaria n.º202204000673, de 10/03/2022 - 
Proc n.º 122022730000238/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 olegario Pinheiro Neto – cPf: 816.163.842-04
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE Tl MB S/Pas/automovel/9BWdB45U7fT115321
Portaria n.º202204000675, de 10/03/2022 - 
Proc n.º 102022730000533/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: amaro Peixoto alencar – cPf: 253.022.562-15
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWaG45U8MT053607
Portaria n.º202204000677, de 10/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001236/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: charles Marlon alves Santos – cPf: 576.706.172-68
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla aPrEMiUMH/Pas/automovel/9BrBY3BE6N4021584
Portaria n.º202204000679, de 10/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001164/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: Manoel Braga de araujo – cPf: 301.151.322-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd37412fH5097428
Portaria n.º202204000681, de 10/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001231/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: Julio cesar rosa Godinho Junior – cPf: 361.477.372-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132d3067894
Portaria n.º202204000683, de 10/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001243/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: luis antonio da costa – cPf: 174.982.442-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/MoBi driVE/Pas/automovel/9Bd341a8cJY512775
Portaria n.º202204000685, de 10/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001185/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: francisco conceição da Silva – cPf: 223.407.692-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr1/Pas/automovel/9BGEP69H0lG183656
Portaria n.º202204000687, de 10/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001229/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: Eliane raquel Mesquita cardoso – cPf: 425.583.952-20
Marca/Tipo/chassi
HoNda/ciTY EXl cVT/Pas/automovel/93HGM6690MZ202954
Portaria n.º202204000689, de 10/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001190/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: luis augusto Santos flores – cPf: 460.047.852-53
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc6930fB198962
Portaria n.º202204000691, de 10/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001187/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: Pedro Paulo da Silva ferreira – cPf: 303.716.352-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HH3323430
Portaria n.º202204000693, de 10/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001193/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: ocimar Souza de oliveira – cPf: 250.979.622-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132d3068438
Portaria n.º202204000695, de 10/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001196/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: Severino aranha da Silva – cPf: 479.552.362-20
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE GSr/Pas/automovel/8aP359a1YlU069378
Portaria n.º202204000697, de 10/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001096/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: carlos alberto Santana ferreira – cPf: 063.551.532-68
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS SV cVT/Pas/automovel/94dfcaP15MB421790

Portaria n.º202204000699, de 10/03/2022 - 
Proc n.º 122022730000235/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: Geraldo Torres fernandes – cPf: 645.197.242-87
Marca/Tipo/chassi
i/cHEVrolET claSSic lS/Pas/automovel/8aGSU19f0fr141194
Portaria n.º202204000701, de 10/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001163/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: rosivaldo freire Barata – cPf: 517.424.202-06
Marca/Tipo/chassi
VW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ8MP048552
Portaria n.º202204000703, de 10/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001253/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: José roberto Barata lopes – cPf: 363.720.052-04
Marca/Tipo/chassi
i/NiSSaN VErSa SENSE cVT/Pas/automovel/3N1cN8aE1Ml810076

Protocolo: 769913
errata

soLicitada No Processo: 2022/272337.
doe 34.882 de 07.03.2022.
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onde se lê: “33.003; leia-se: 48.720”
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Protocolo: 769817
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios
editaL de iNtiMaÇÃo
a chefe da Secretaria Geral do Tribunal administrativo de recursos fazen-
dários – TARF, Belém-Pará, FAZ SABER que, pelo presente Edital, fica inti-
mada TEcNor iNdÚSTria E coMÉrcio dE MáQUiNaS E EQUiPaMENToS 
lTda., cNPJ n. 09.553.326/0001-10, nos termos do artigo 14, iii, § 5º, da 
Lei n. 6.182, de 30 de dezembro de 1998, da decisão da Primeira Câmara 
Permanente de Julgamento, prolatada na sessão realizada em 20/10/2021, 
Processo n. 272021730000639-7, Auto de Infração e Notificação Fiscal n. 
372019510000655-3, que negou provimento ao recurso n. 18891 - de 
Ofício, conforme Acórdão n. 8103 - 1ª CPJ. E para que chegue ao conheci-
mento dos interessados, é passado o presente EdiTal, que será publicado 
no Diário Oficial do Estado e afixado no lugar de costume na sede deste 
Tribunal. aos 10 de março de 2021. Eu, iza Meire Sales Nunes, lavrei o 
presente. E eu, Estela Maria dos Santos Silva, chefe da Secretaria Geral, 
conferi e subscrevi.
acÓrdÃos
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
ACÓRDÃO N. 8241 – 1ª CPJ.RECURSO N. 19049– VOLUNTÁRIO(PROCES-
So/aiNf N. 352019510002495-3). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS aU-
GUSTo caTHariN.EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTaS. aTiVo 
NÃo rEGUlar. NÃo rEcolHiMENTo Na ENTrada do ESTado. 1. Não 
há cerceamento de defesa quando a autuação contém elementos de prova 
suficientes para determinar com segurança a natureza da infração e a pes-
soa do infrator. Preliminar afastada por unanimidade. 2. o enquadramento 
como ativo não regular impõe prazo especial para recolhimento do icMS 
na entrada em território do Estado, sendo regular sua fixação quando de-
terminada na forma da legislação tributária estadual. 3. o recolhimento do 
diferencial de alíquota deve observar o procedimento descrito em regula-
mento, não sendo admitidos recolhimentos globais com o fim de demons-
trar cumprimento de obrigação específica, consoante art. 108, § 3º do 
ricMS. 4. deixar de recolher o icMS diferencial de alíquota em operação 
interestadual com destino ao uso/consumo do estabelecimento constitui 
infração a legislação tributária e sujeita à penalidade legalmente prevista. 
5. recurso conhecido e improvido.dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 12/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 12/01/2022.
ACÓRDÃO N. 8240 – 1ª CPJ.RECURSO N. 19048 – VOLUNTÁRIO(PROCES-
So/aiNf N. 352019510002493-7). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS aU-
GUSTo caTHariN.EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTaS. aTiVo 
NÃo rEGUlar. NÃo rEcolHiMENTo Na ENTrada do ESTado. 1. Não 
há cerceamento de defesa quando a autuação contém elementos de prova 
suficientes para determinar com segurança a natureza da infração e a pes-
soa do infrator. Preliminar afastada por unanimidade. 2. o enquadramento 
como ativo não regular impõe prazo especial para recolhimento do icMS 
na entrada em território do Estado, sendo regular sua fixação quando de-
terminada na forma da legislação tributária estadual. 3. o recolhimento do 
diferencial de alíquota deve observar o procedimento descrito em regula-
mento, não sendo admitidos recolhimentos globais com o fim de demons-
trar cumprimento de obrigação específica, consoante art. 108, § 3º do 
ricMS. 4. deixar de recolher o icMS diferencial de alíquota em operação 
interestadual com destino ao uso/consumo do estabelecimento constitui 
infração a legislação tributária e sujeita à penalidade legalmente prevista. 
5. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 12/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 12/01/2022.
ACÓRDÃO N. 8239 – 1ª CPJ.RECURSO N. 18225 – VOLUNTÁRIO(PRO-
cESSo/aiNf N. 012011510001302-0). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN 
PaUlo SiMÕES NaSSEr.EMENTa: icMS.oMiSSÃo dE SaÍdaS. NUlidadE. 
1. É nulo o auto de infração lavrado com base em levantamento fiscal que 
apresenta falhas técnicas e metodologia inadequada em sua elaboração, 
em desconformidade com o previsto no art. 67 da lei n. 5.530/1989, ca-
racterizando cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo. 2. o 
levantamento fiscal deve guardar ressonância com a real movimentação 
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tributária do período analisado, levando em consideração os valores de 
entradas e saídas, estoques iniciais e finais, despesas, outros encargos 
e lucros do estabelecimento. 3. recurso conhecido para, em preliminar, 
declarar a nulidade do auto de infração. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na 
SESSÃo do dia: 12/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 12/01/2022.
ACÓRDÃO N. 8238 – 1ª CPJ.RECURSO N. 18223 – DE OFÍCIO(PROCESSO/
aiNf N. 012011510001302-0). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN PaUlo 
SiMÕES NaSSEr.EMENTa: icMS.dEclaraÇÃo dE NUlidadE do aUTo 
dE iNfraÇÃo. EXaME do rEcUrSo PrEJUdicado. 1. resta prejudicado 
o exame do recurso de ofício, quando a decisão preliminar em recurso 
Voluntário, concomitante, decidir pela nulidade do auto de infração. 2. re-
curso prejudicado por perda de objeto. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na 
SESSÃo do dia: 12/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 12/01/2022.
ACÓRDÃO N. 8237 – 1ª CPJ.RECURSO N. 18757 – VOLUNTÁRIO (PROCES-
So/aiNf N. 022019510000128-8). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo. EMENTa: icMS. USo dE crÉdiTo iNdEVido oU iNE-
XiSTENTE. crÉdiTo fiScal SEM coMProVaÇÃo. aUSÊNcia dE rEco-
lHiMENTo dE icMS. 1. compete ao sujeito passivo provar a regularidade 
da declaração de seus créditos fiscais, para efeito de apuração do ICMS, 
por meio da guarda e apresentação dos documentos fiscais pertinentes. 2. 
É indevida a utilização de crédito fiscal, quando o contribuinte não possui 
nem traz à autoridade competente os documentos que instruíram o seu 
aproveitamento na declaração de informações Econômico-fiscais - diEf 
do período. 3. Utilizar crédito indevido, sem instrução comprobatória, su-
jeita o contribuinte à penalidade disposta na lei. 4. recurso conhecido e im-
provido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 10/01/2022. 
daTa do acÓrdÃo: 10/01/2022.
ACÓRDÃO N. 8236 – 1ª CPJ.RECURSO N. 18756 – VOLUNTÁRIO (PROCES-
So/aiNf N. 022019510000124-5). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo.EMENTa: icMS. cESTa BáSica. NÃo rEcolHiMENTo. 1. 
deixar de recolher icMS, relativo à operação com mercadoria constante da 
relação da cesta básica, constitui infração à legislação tributária e sujeita o 
contribuinte à penalidade legalmente prevista. 2. recurso conhecido e im-
provido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 10/01/2022. 
daTa do acÓrdÃo: 10/01/2022.
ACÓRDÃO N. 8235 – 1ª CPJ.RECURSO N. 16293 – DE OFÍCIO (PROCESSO/
aiNf N. 172016510000178-3). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS aUGUS-
To caTHariN.EMENTa: icMS.SUBSTiTUiÇÃo TriBUTária. rEcaPiTUla-
ÇÃo dE PENalidadE. 1. Tratando-se de capitulação de penalidade incon-
gruente com a descrição da ocorrência definida no AINF, cabe aos órgãos 
de julgamento sua recapitulação. 2. a partir da inclusão na lei 6182/98 do 
parágrafo único do artigo 72, não constitui nulidade por cerceamento de 
defesa a capitulação de penalidade em desacordo com a prova dos autos, 
podendo os órgãos de julgamento proceder sua recapitulação desde que 
não haja a alteração da ocorrência proposta pela autoridade lançadora. 3. 
deve ser reformada a decisão singular que conclui pela improcedência da 
autuação quando fundamentada no fato da penalidade estar em desacordo 
com a ocorrência descrita no aiNf. 4. recurso conhecido e parcialmente 
provido. dEciSÃo: Por Maioria dE VoToS. Voto contrário: conselheiro 
Bernardo de Paula lobo, pelo provimento mas em revisão de ofício pela 
improcedência do aiNf. JUlGado Na SESSÃo do dia: 10/01/2022. daTa 
do acÓrdÃo: 10/01/2022.
ACÓRDÃO N. 8234 – 1ª CPJ. RECURSO N. 16291 – DE OFÍCIO (PROCES-
So/aiNf N. 172016510000185-6). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS aU-
GUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. SUBSTiTUiÇÃo TriBUTária. rEcaPi-
TUlaÇÃo dE PENalidadE. 1. Tratando-se de capitulação de penalidade 
incongruente com a descrição da ocorrência definida no AINF, cabe aos 
órgãos de julgamento sua recapitulação. 2. a partir da inclusão na lei n. 
6.182/1998 do parágrafo único do artigo 72, não constitui nulidade por 
cerceamento de defesa a capitulação de penalidade em desacordo com 
a prova dos autos, podendo os órgãos de julgamento proceder sua re-
capitulação desde que não haja a alteração da ocorrência proposta pela 
autoridade lançadora. 3. deve ser reformada a decisão singular que conclui 
pela improcedência da autuação quando fundamentada no fato da pena-
lidade estar em desacordo com a ocorrência descrita no aiNf. 4. recurso 
conhecido e parcialmente provido. dEciSÃo: Por Maioria dE VoToS. 
Voto contrário: conselheiro Bernardo de Paula lobo, pelo provimento mas 
em revisão de ofício pela improcedência do aiNf. JUlGado Na SESSÃo: 
10/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 10/01/2022.

Protocolo: 770097

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

contrato Nº: 017/2022
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
vigilância armada ininterrupta, diurna e/ou noturna, inclusive nos finais de 
semana, abertura e fechamento com custódia de chaves das dependências 
do Banpará, e guarda de bens de pequenos volumes, visando inibir e obstar 
ações criminosas, garantindo a incolumidade de empregados e clientes e 
a preservação do patrimônio do BaNPará em todas as suas Unidades, em 
conformidade com a exigência da Portaria da Polícia federal nº 3233/2012, 
para funcionamento de unidades bancárias no território nacional, com 181 
Postos tipo A (6h - 2ª à 6ª), no valor por Posto de R$-5.465,79; 40 Postos 
tipo B (8h - 2ª à 6ª), no valor por Posto de R$-5.735,91; 28 Postos tipo B1 
(8h tds dias), no valor por Posto de r$-8.554,29; 37 Postos tipo c (10h - 

2ª à 6ª), no valor por Posto de R$-6.677,72; 8 Postos tipo C1 (10h - tds 
dias), no valor por Posto de R$-9.140,21; 5 Postos tipo D (12h - 2ª à 6ª), 
no valor por Posto de r$-8.791,84; 21 Postos tipo d1 (12h - tds dias), no 
valor por Posto de R$ 10.325,15; 3 Postos tipo D2 (12h notur. 2ª à 6ª), no 
valor por Posto de r$-10.759,20; 3 Postos tipo d3 (12h notur. tds dias), 
no valor por Posto de r$ 12.627,42; 147 Postos tipo E (24h ininterruptas), 
no valor por Posto de r$-22.669,48; com Serviço de abert. e fecha, sob 
demanda de unidade do serviço em determinada agência bancária de r$-
2.940,43 e Serviço de Guarda de pequenos volumes, em todas as agências 
bancárias que possuem o referido serviço de r$-2.112,85, totalizando 202 
(duzentos e duas) unidades bancárias/administrativas instaladas ou em 
prospecção para instalação, de acordo com o Plano de Expansão do Banpa-
rá, espalhadas por todo o Estado do Pará, com mais de 750 (setecentos e 
cinquenta) vigilantes envolvidos na execução do contrato, sob demanda e 
necessidade.
Valor Total estimado de até: r$-74.366.475,30 (setenta e quatro milhões, 
trezentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e 
trinta centavos)
data de assinatura: 07.03.2022
Vigência: 07.03.2022 a 06.03.2023
fundamento legal: art. 28 da lei nº 13.303//2016, lei 10.520/2002, lei 
estadual nº 6.474/2002 e decreto Estadual nº 878/2008
contratada: Polo SEGUraNÇa ESPEcialiZada EirEli
Endereço: Travessa curuzú, nº 1245 – Bairro do Marco
cEP: 66085-110 Belém/Pa
diretor responsável: Paulo roberto arévalo Barros filho
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora Presidente

Protocolo: 769816

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato Nº: 056/2018
TErMo adiTiVo Nº: 03
objeto do contrato: aquisição fracionada de placas de inauguração para 
instalação em diversas unidades do Banpará, na capital e interior.
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 005/2018
data de assinatura do aditivo: 03.03.2022
Vigência do aditivo: 02.07.2022 a 01.07.2023
objeto do aditivo:  Prorrogação de vigência e acréscimo contratual
fundamento legal do aditivo: artigo 57, ii e 65, i, “b” e § 1º da lei nº 8.666/93.
Valor Global anual estimado de até: r$- 28.025,55 (Vinte e oito mil, vinte 
e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)
contratada: a r S coMÉrcio E SErViÇoS EPP.
Endereço:  rua dos Timbiras, nº 1985  Bairro: Jurunas
cEP: 66030-610  Belém/Pa
diretor responsável: Paulo roberto arévalo Barros filho
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 769720

oUtras MatÉrias
.

comodato Nº: 004/2021
objeto: cessão gratuita de uso de um imóvel de propriedade do comodan-
te, localizado na avenida Presidente Vargas, nº 25 no Município de concór-
dia do Pará/Pa, que se destina à instalação e funcionamento da Secretária 
Municipal de assistência Social, órgão municipal da Prefeitura de concórdia 
do Pará, comodatária.
Valor: r$-0,00
data da assinatura: 07.03.2022
Vigência: 07.03.2022 a 06.03.2023
comodatária: PrEfEiTUra MUNiciPal dE coNcÓrdia do Pará
Endereço: avenida Marechal deodoro da fonseca, S/N – Bairro: centro
cEP: 68685-000  cidade: concórdia do Pará/Pa
diretor responsável: Paulo roberto arévalo Barros filho
ordenador responsável:  ruth Pimentel Mello – diretora Presidente

Protocolo: 769808

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria Nº 299 de 09 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 199, 201 e 202 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 2017/95540.
coNSidEraNdo a solicitação no ofÍcio Nº 19/2022/cPS/Nc/SESPa de 96 
de março de 2022, o qual solicita a publicação de portaria prorrogação, para 
que se concluam as investigações referentes ao supramencionado processo;
rESolVE:
i - dETErMiNar a continuidade dos trabalhos relativos à SiNdicÂNcia adMi-
NiSTraTiVa, para apurar os fatos a que se refere o Processo nº 2017/95540;
ii - ProrroGar o prazo de validade da comissão Especial por mais 30 (trinta) dias;
III - Deliberar que a Comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-
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se exclusivamente aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se dire-
tamente à autoridade e órgãos da administração Pública ou proceder às 
diligências necessárias à instrução processual.
iV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descon-
tinuidade nos trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
BElÉM, 09 dE MarÇo dE 2022
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 769823
Portaria N° 158 de 09 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
E coNSidEraNdo o teor do processo nº 2021/1249925.
r E S o l V E:
cEdEr, à UNiVErSidadE do ESTado do Pará, a servidora diaNa Ma-
ria da coNcEiÇÃo rodriGUES do NaSciMENTo Maia, matrícula nº 
54189013/1, cargo NUTricioNiSTa, lotada no cENTro dE SaÚdE – NoVa 
MaraMBaia/aTENÇÃo PSicoSSocial, pelo período de 04 (quatro) anos, 
com ônus para o órgão de destino.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 09.03.2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 770095

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 45 de 10 de MarÇo de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa /SESPa, no uso de suas 
atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contra-
tos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 
2013 e os termos da cláusula NoNa do TEd 02.21-  processo 2022/280544.
r E S o l V E: rEVoGar a designação do servidor Marcus fabiano Men-
des de carvalho coura, matrícula 5955693/2, lotado no dVS, através da 
Portaria 243 de 08 de setembro de 2021, publicado no do 34.693 de 09 
de setembro de 2021 e designar em sua substituição o servidor  lucas 
rodrigues Moreira, matrícula 5918407, lotado no dVS como Presidente da 
comissão de fiscal- para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do 
objeto do TEd 002/2021- SESPa e GraESP.
daTa da aSSiNaTUra: 24/02/22
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 769671

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de sUsPeNsÃo da aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico
Nº 006/sesPa/2022.
a Pregoeira/SESPa comunica aos interessados no PrEGÃo ElETrÔNico 
Nº 006/SESPa/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especiali-
zada para prestação de serviços de loGÍSTica de transporte rodoviário, 
fluvial e aéreo de insumos imunobiológicos (vacinas e insumos conexos), 
compreendendo a acomodação e conservação nas temperaturas mencio-
nadas no manual de rede de frios do Ministério da Saúde do Programa 
Nacional de Imunizações e LOGÍSTICA de transporte rodoviário, fluvial e 
aéreo de medicamentos, material hospitalar, termolábeis, odontológicos e 
suplementos alimentares, compreendendo a acomodação e conservação 
nas temperaturas mencionadas nos bulários das fabricantes farmacêuticas, 
por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por mais 48 
(quarenta e oito) meses, em conformidade ao disposto no art. 57, inciso ii 
da lei 8666/93, por conveniência da administração Pública, conforme so-
licitação do dEaf-SESPa, que foi suspensa a abertura marcada para o dia 
15/03/2022 às 09h00min (Horário de Brasília) no site: Portal de compras 
do Governo Federal – UASG: 925856, por motivo de retificação do Edital 
e Termo de referência. outrossim, informamos que posteriormente será 
divulgada nova data de abertura do referido certame.
Belém (Pa), 10 de janeiro de 2022.
JoVEliNa Maria SoUSa MaToS
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 770289

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 004/sesPa/2022.
Processo: 2021/1412157.
oBJETo: participação de 06 (seis) servidores internos/externos da SESPa 
no 17º congresso Brasileiro de Pregoeiros, que será realizado de 29 de 
março a 01 de abril de 2022, na cidade de foz de iguaçu.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
cNPJ: 05.054.929/0001-17.

coNTraTado: iNSTiTUTo NEGÓcioS PÚBlicoS do BraSil - ESTUdoS E 
PESQUiSaS Na adMNiiSTraÇÃo PUB
cNPJ: 10.498.974/0002-81.
Valor: r$ 26.700,00 (vinte e seis mil e setecentos reais).
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 25, ii, §1º c/c art. 13, Vi, §3º da lei federal nº 8.666/93.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908887.
ElEMENTo dE dESPESa: 339039.
foNTE: 0103/0303/0101/0301.
Belém (Pa), 09 de Março de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 004/2022.
Nesta data, raTifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 004/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém (Pa), 09 de Março de 2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 769677

.

.

FÉrias
.

Portaria n.º 304 de 10 de MarÇo de 2022/dGtes/sesPa
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dGTES, 
usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96,
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora JoilMa al-
VES caSTro lUdWiG, identidade funcional nº 57173747/2, ocupante do 
cargo de aSSiSTENTE Social, lotada no departamento de recursos Huma-
nos, no período de 14 de março de 2022 a 12 de abril de 2022, referente ao 
período aquisitivo de 19 de maio de 2015 a 18 de maio de 2016, concedidas 
conforme parecer jurídico constante no processo Nº 2022/106003.
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 10.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 770237

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

cHaMaMeNto PÚBLico Nº 001/2022
Processo Nº 2021/656824
tiPo: tÉcNica e PreÇo
a coMiSSÃo ESPEcial dE SElEÇÃo dESTiNada a ProcESSar E JUlGar 
cHaMaMENToS PÚBlicoS Para SElEÇÃo dE orGaNiZaÇÃo Social EM 
SaÚdE, através da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, torna 
público o rESUlTado dos rEcUrSoS referente ao Edital de Seleção nº 
001/2022 para celebrar coNTraTo dE GESTÃo para o fomento, gerencia-
mento, operacionalização e execução de atividades e serviços de saúde a 
serem desenvolvidos no Hospital oncológico infantil dr. octávio lobo. os 
recursos foram julgados da seguinte forma:
instituto diretrizes (id) – conhecido e improvido
Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar (PRÓ-SAÚDE) – 
conhecido e improvido
instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde (iNSaÚdE) – conhecido 
e improvido
ante o improvimento dos recursos, concede-se prazo de 02 (dois) dias para 
apresentação de recurso hierárquico.
EUGENio PacEli fraNÇa rodriGUES
PrESidENTE da coMiSSÃo dE cHaMaMENTo PÚBlico

Protocolo: 769839

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 303 de 10 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, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994; coNSidEraNdo o processo nº 2022/248566;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares do servidor HUMBErTo 
rodriGUES MENdES, identidade funcional 5955244/1, ocupante do car-
go de AGENTE ADMINISTRATIVO, lotado na Divisão de Vigilância a Saúde, 
no período de 02 de março de 2022 a 31 de março de 2022, referente ao 
período aquisitivo de 25 de abril de 2020 a 24 de abril de 2021, concedidas 
através da Portaria coletiva nº 140/09.02.2022, publicada no doE 
nº. 34.862 de 10.02.2022.
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 10.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 770058
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ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

errata
.

errata
errata Nº 05 do editaL de aBertUra Nº005/2022 de 08 de 
FeVereiro de 2022, PUBLicado No doe Nº 34.860 de 09 de 
FeVereiro de 2022
iNScriÇÕES Para o cUrSo dE QUalificaÇÃo Para aGENTE dE coM-
BaTE ÀS ENdEMiaS
onde se lê:
2.2. o curso terá 1 (uma) turma com 60 (sessenta) discentes;
5.1. Serão ofertadas 60 (sessenta) vagas;
anexo i – distribuição das Vagas: 60 (sessenta) vagas
Leia-se:
2.2. o curso terá 02 (duas) turmas com 40 (quarenta) discentes;
5.1. Serão ofertadas 80 (oitenta) vagas;
anexo i – distribuição das Vagas: 80 (oitenta) vagas
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 10 de março de 2022.
Elizeth do Socorro da Silva Braga
diretora da ETSUS/Pa

Protocolo: 769814

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

LicitaÇÃo Fracassada
PreGÃo eLetrÔNico Nº 35/LaceN/2021.
PaE: 660396/2021
oBJETo: aquisição de material permanente – EQUiPaMENTo - PUrifica-
dor dE aGUa diG.P/laB.,40l,VZ.SErV.70l/H, 220V
comunica, aos interessados, o resultado final da licitação em epígrafe, 
considerada fracaSSada.
 Belém (Pa), 09 de março  de 2022.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pa

Protocolo: 769759

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de coNcessÃo  n° 113/2022 – 10/03/2022
SUPriMENTo dE fUNdo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
SilVio MaUro SoBriNHo dE MESQUiTa; ag. administrativo; 57191132-2
recurso(s): r$ 4.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 r$ 2.000,00
0103000000 339039 r$ 2.000,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade da UrE dEMETrio MEdra-
do/1°crS/SESPa, no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais),  para atender 
despesas com material de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando
Portaria de coNcessÃo  n° 114/2022 – 10/03/2022
SUPriMENTo dE fUNdo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
iVaNcY fErNaNdo da coSTa liSBoa; ag.  administrativo; 55585822/1
recurso(s): r$ 2.200,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 2.200,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade do abrigo João 
Paulo ii/1°crS/SESPa, no valor total de r$ 2.200,00 (dois Mil e duzentos 
reais), para atender despesas com material de consumo.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando
Portaria de coNcessÃo  n° 142/2022 – 10/03/2022
SUPriMENTo dE fUNdo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula

JoÃo carloS dE SoUSa alVES; ag, administrativo;  54190563
recurso(s): r$ 2.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 r$ 2.000,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade do rTP/1°crS/
SESPa, no valor total de r$ 2.000,00 (dois Mil reais), para atender despe-
sas com Material de consumo.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando
Portaria de coNcessÃo  n° 143/2022– 10/03/2022
SUPriMENTo dE fUNdo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
Maria da coNcEiÇÃo doS aNJoS ViEira; ag, de Portaria;  57191215/1
recurso(s): r$ 4.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 r$ 1.000,00
0103000000 339039 r$ 3.000,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade da UrE rEdUTo/1°-
crS/SESPa, no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), para atender 
despesas com Material de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando
Portaria de coNcessÃo  n° 144/2022 – 10/03/2022
SUPriMENTo dE fUNdo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
roSilda caldaS PaES coSTaS; ag. administrativo; 5477301/1
recurso(s): r$ 4.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 r$ 2.500,00
0103000000 339039 r$ 1.500,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade da Ure dipe/1°-
crS/SESPa, no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), para atender 
despesas com Material de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando
Portaria de coNcessÃo  n° 145/2022 – 10/03/2022
SUPriMENTo dE fUNdo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
EliZia aNToNia PiNHEiro; ag, administrativo;  5417473/2
recurso(s): r$ 4.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 r$ 2.000,00
0103000000 339039 r$ 2.000,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade da UrE PTE VarGaS/1°-
crS/SESPa, no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), para atender des-
pesas com Material de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando
Portaria de coNcessÃo  n° 146/2022 – 10/03/2022
SUPriMENTo dE fUNdo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
claUdia EUNicE foNSEca Garcia; administradora; 57193962-1
recurso(s): r$ 4.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 2.000,00
0103000000 339039 2.000,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade do caps amazônia/1°-
crS/SESPa, no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), para atender des-
pesas com material de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando
Portaria de coNcessÃo  n° 147/2022 – 10/03/2022
SUPriMENTo dE fUNdo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
ViValdo NaSciMENTo JUNior; administrador: 5167310/1
recurso(s): r$ 4.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 r$ 2.500,00
0103000000 339039 r$ 1.500,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade do caps icoraci/1°-
crS/SESPa, no valor total de r$ 2.000,00 (Quatro Mil reais), para atender 
despesas com Material de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando

Protocolo: 770239

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº  159 e 160 de  diaria 09/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
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objetivo: apuração de denúncia manifestada atravéis do oUVidor- SUS.
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: igarapé-açú  Período:  15 /03/2022
Servidor: ana Paula N. de Sousa cPf-147.337.652.15 mat. 5234018/2 
cargo: Enfermeira
Waldocelys Pereira M. de Moraes cPf-410.349.542.91 mat. 5720644061 
cargo: motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 769725
Portaria Nº  161,162,163 e 164  de  diaria 09/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar monitoramento das ações de vigilância sanitária refe-
rente as comissões de controle de infecção hospitalar.
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino:  Marapanim   Período:  14,15 e 16  /03/2022
Servidor: Henrique f. da Silva Juníor  cPf-594.309.07204 mat. 5903315 
cargo: Enfermeiro
fabricio a. ferreira cPf-730.819.062.53 mat. 5913083 cargo: farmacêutico Bioq.
José Moacir M. dos reis cPf- 108.111.172.00 mat. 106810/1 cargo: fiscal sanitário
Sérgio da costa carvalho cPf- 104.639.682.04 mat.1036585 cargo: moto-
rista período; 14/03/22
francisco Paulo da silva costa cPf- 036.584.732.15 mat. 5149290/1 car-
go: motorista período: 15/03/2022
Waldocelys Pereira M. de Moraes cPf-410.349.542.91 mat. 5720644061 
cargo: motorista período: 16/03/2022
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 769811

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

Portaria Nº 028 de 08/03/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: ParTiciPar dE TrEiNaMENTo No SiSTEMa dE aiH’S.
PErÍodo: 09/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 0,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): BElÉM-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
Maria dE NaZarÉ oliVEira E SoUZa 5145031 aGENTE dE SaÚdE

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 770021

Portaria Nº 027 de 08/03/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: ParTiciPar dE rEUNÃo No daS/ddaSS, Para TraTar dE 
aSSUNToS SoBrE PrESTadorES dE SErViÇoS SoB JUriSdiÇÃo do 
QUiNTo cENTro rEGioNal dE SaÚdE E TrEiNaMENTo dE aiH.
PErÍodo: 09 E 10/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): BElÉM-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS 56874892 dirETor dE cENTro rEGioNal

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 769994

Portaria Nº 030 de 09/03/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo No laBoraTÓrio dE ENToMoloGia/ 
idENTificaÇÃo dE larVaS doS VETorES doS aGraVoS.
PErÍodo: 14 a 18/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): NoVa ESPEraNÇa do Piriá-Pa, GarrafÃo do NorTE-Pa, 
caPiTÃo PoÇo-Pa E iriTUia-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo

JoSÉ aUGUSTo NaSciMENTo oliVEira 57206128/1 aGENTE dE coNTrolE dE 
ENdEMiaS

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 770123

Portaria Nº 031 de 09/03/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidor Para rEaliZar SUPErViSÃo No laBo-
raTÓrio dE ENToMoloGia/ idENTificaÇÃo dE larVaS doS VETorES 
doS aGraVoS.
VEÍcUlo oficial fiaT doBlÔ, Placa QEc 6E63
PErÍodo: 14 a 18/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): NoVa ESPEraNÇa do Piriá-Pa, GarrafÃo do NorTE-Pa, 
caPiTÃo PoÇo-Pa E iriTUia-Pa.

SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
fraNK JÚNior carValHo coSTa 57234098/1 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 770143

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 032 de 10  de MarÇo  de  2022.
o diretor (a) do centro regional de Saúde, desta SESPa, usando de 
suas atribuições que foram conferidas pela PorTaria N° 79/2022-
ccG/19.01.2022. decreto nº 13 de 7 fevereiro de 2011, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.838- 20 de Janeiro de 2022.
rESolVE:
i - TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 391 de 06/12/2021, publicada 
no doE nº 34.787 de 07/12/2021, a qual designa, a Servidora NilMa 
doS SaNToS NEVES, matrícula nº57209412-1, para atuar como aGENTE 
PUBlico dE coNTrolE iNTErNo, deste 5º centro regional de Saúde.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 769880

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 056 de 10 de MarÇo de 2022
objetivo: realizar Palestra sobre a temática Prevenção ao Escalpelamento, 
no envento titulado “curso Manejp florestal comunitário” Promovido pelo 
instituro federal do Pará - ifPa.
origem: BrEVES/Pá - cUrraliNHo/Pa.
Servidor (es): Maria Trindade Gomes lima, 2,5 diárias de 13 à 15/03/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 769960

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria Nº 15 de 08 de MarÇo de 2022
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela PorTaria Nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022 / 274796
rESolVE:
designar a servidora claudia regina Vieira Matos; Matricula: n° 5569397/2,
ocupante do cargo Economista para exercer a função de agente Público 
de controle interno- aPc / 9º crS a contar da publicação, sem ônus, até 
ulterior deliberação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aline Nair liberal cunha
diretora do 9ºcrS/SESPa

Protocolo: 769765

.

.

diÁria
.

Portaria Nº30 de 07 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar monitoramento das ações e serviços relacionados à 
atenção Primária à Saúde, avaliação do processo de trabalho das Equipes 
Saúde da família e dos indicadores de desempenho da atenção Primária à 
Saúde-Previne Brasil.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: rurópolis/ Pa – Brasil
Período: 28/03/2022 à 01/04/2022. / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e  meia)
Servidora:
irlana Siqueira de Souza
cPf:414.266.732-72.
Matrícula:58974211.
cargo: Enfermeira.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 769733
Portaria Nº31 de 07 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir o servidor que irá realizar monitoramento das ações e 
serviços relacionados à atenção Primária à Saúde, avaliação do processo 
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de trabalho das Equipes Saúde da família e dos indicadores de desempe-
nho da atenção Primária à Saúde-Previne Brasil
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: rurópolis/ Pa – Brasil
Período: 28/03/2022 à 01/04/2022. / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidor:
Valdinei Gomes lopes.
cPf:17880742204.
Matrícula:504888.
cargo: Motorista.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 769736
Portaria Nº32 de 24 de Fevereiro de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar assessoria, capacitação, Supervisão, avaliação e ações 
complementares dos Programas da Vigilância em Saúde Ambiental. Me-
lhorar as ações para os servidores do município executarem trabalhos e 
identificarem os pontos focais.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Óbidos Pa – Brasil
Período: 21/03/2022 à 25/03/2022. / N° de diária: 4,5 quatro diárias e meia,
Servidora:
Marli Miranda,
cPf: 206352062-34
Matrícula: 5901499/1 ,
cargo: Técnica em enfermagem,
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 769821
Portaria Nº 33 de 24 de Fevereiro de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar assessoria, capacitação, 
Supervisão, Avaliação e Ações complementares dos Programas da Vigilân-
cia em Saúde ambiental. Melhorar as ações para os servidores do municí-
pio executarem trabalhos e identificarem os pontos focais.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Óbidos Pa – Brasil
Período: 21/03/2022 à 25/03/2022. / N° de diária: 4,5 quatro diárias e meia,
Servidor:
Pedro alves Bezerra
cPf: 050784662-15
Matrícula:111562/1
cargo: Motorista.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 769827

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

Portaria N° 0059/2022, de 07/03/2022
Portaria coletiva
objetivo: monitoramento de implantação da estratégia do aidPi nas Uni-
dades Básicas de Saúde do Município.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Vitória do Xingu
Servidor: 5419670-3 / EdSoN corrEia carValHo (Enfermeiro) / 1,5 di-
árias (completa) de 17/03/2022 a 18/03/2022
Servidor: 5952129/1 / aNNiElY daYaNa aMaral fErrEira (Enfermeira) 
/ 1,5 diárias (completa) de 17/03/2022 a 18/03/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 769745
Portaria N° 0060/2022, de 07/03/2022
Portaria individual
objetivo: Conduzir viatura oficial com técnicos que irão realizar monito-
ramento de implantação da estratégia do aidPi nas Unidades Básicas de 
Saúde do Município
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Vitória do Xingu
Servidor: 5143535-1/ PEdro da SilVa SaNToS (Motorista) / 1,5 diárias 
(completa) de 17/03/2022 a 18/03/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 769748
Portaria N° 0061/2022, de 08/03/2022
Portaria coletiva
objetivo: realizar monitoramento do plano de vacinação, Utilizado no mu-
nicípio de Uruará, na campanha, de covid 19 para alcançara cobertura 
vacinal a de d2, pessoa com esquema completo. Visita técnica nas salas 
de vacinas e rede de frio.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Uruará
Servidor: 5890761 / NaTalia dE oliVEira TEiXEira (Enfermeira) / 4,5 
diárias (completa) de 21/03/2022 a 25/03/2022

Servidor: 57224801/1 / GEralda PErEira dE SoUSa doS SaNToS (TEc. 
dE ENfErMaGEM) / 4,5 diárias (completa) de 21/03/2022 a 25/03/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 769752

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

Portaria Nº 19 de  04  de Março  de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde 
Publica  usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções con-
tidas 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: Participar do monitoramento do uso do Siclon Gerencial Hepa-
tites e PcdT de HEPaTiTES ViraiS Na aTENÇÃo PriMária
 Município de Marabá/ PalESTiNa/BrEJo GraNdE do araGUaia
 PEriodo: 07 a 11/03/2022
4/5 ( QUaTro diaria  E  MEiaS  )

serVidor carGo MatricULa
WaNESSa Élida PoNcHio doS SaNToS BriTo foNoaUdiÓloGo 57190821/1

roSaNGEla ViaNa doS SaNToS cHEfE da diViSÃo TÉcNica 5492525/2
raiMUNdo alVES caValcaNTE MoToriSTa 1087137

  Ordenador: Irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 769695

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 096 de 10 de Março de 2022.
Nome: rosimar Sousa da Silva
cargo: agente de Saúde Publica
Matrícula/Siape: 0504535
cPf: 234.781.602-00
Nome: Gaspar inácio de Morais.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504786.
cPf: 288.882.602-00.
Nome: Erilei Santos lopes.
cargo: agente de Portaria.
Matrícula/Siape: 116231-1.
cPf: 118.445.822-72.
Período: 21 a 25.03.2022
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa
destino: Santa Maria das Barreiras, Santana do araguaia e cumaru do Norte
objetivo: distribuição de Vacinas e Seringas de rotina.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/
SESPa. Portaria 1.700/23.11.2021

Protocolo: 769966
Portaria Nº 095 de 10 de Março de 2022
Nome: ivanilto Sales da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505129.
cPf: 350.190.771-00.
cargo: , Guarda de Endemias
Matrícula/Siape: 0504697.
cPf: 480.110.961-68
Período: 14 a 18.03.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
Destino: Ourilândia do Norte e São Felix do Xingu.
objetivo: realizar supervisão e avaliação nas ações de controle da dengue.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - diretora do 12º crS 
/ SESPa - PorTaria Nº 1.700/23.11.2021.

Protocolo: 769924
Portaria Nº 094 de 10 de Março de 2022.
Nome: Edmar Pereira Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504043.
cPf: 066.486.222-53.
Nome: Edmir Vieira Tavares.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505060.
cPf: 082.847.092-87.
Período: 21 a 25.03.2022
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
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origem: conceição do araguaia.
Destino: Água Azul do Norte, Ourilândia do Norte, Tucumã e São Félix do Xingu
objetivo: realizar supervisão nas ações de controle da raiva e animais 
peçonhentos nos municípios de Água Azul do Norte, Ourilândia do Norte, 
Tucumã e São félix do Xingu
ordenado de despesa: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/SESPa.

Protocolo: 769928
Portaria Nº 093 de 10 de Março de 2022.
Nome: Edmar Pereira Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504043.
cPf: 066.486.222-53.
Nome: Edilson Gonçalves Gomes.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/Siape: 0504709.
cPf: 234.700.202-30.
Nome: Edmir Vieira Tavares.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505060.
cPf: 082.847.092-87.
Período: 14 a 18.03.2022
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Pau d’arco, redenção, floresta do araguaia, cumaru do Norte e 
Santana do araguaia.
objetivo: realizar supervisão nas ações de controle da malária e animais 
peçonhentos nos municípios de Pau d’arco, redenção, floresta do ara-
guaia, cumaru do Norte e Santana do araguaia.
ordenado de despesa: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/SESPa.

Protocolo: 769891
Portaria Nº 097 de 10 de Março de 2022
Nome: abias Pereira Matos.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504379.
cPf: 159.166.852-20.
Nome: José Wilson da Silva Santos.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504294.
cPf: 176.821.182-53.
Nome: Paulino rodrigues carneiro.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504571.
cPf: 235.087.442-72.
Nome: José antônio Penha cutrim.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504501.
cPf: 126.617.673-04.
Período: 10 à 24.03.2022
Nº de diárias: 14.5 (quatorze e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção.
objetivo: realizar controle de dengue no município de redenção
ordenado de despesa: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/
SESPa, Portaria – 1.700/23.11.2021.

Protocolo: 770075
Portaria Nº 098 de 10 de Março de 2022.
Nome: Nestor de Souza oliveira
cargo: agente de Saúde Pública
Matrícula/Siape: 498815
cPf: 154.362.762-53
Período: 14 a 18.03.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
Destino: Ourilândia e São Felix do Xingu.
objetivo: realizar supervisão e avaliação e monitoramento dos Sistemas SisPNcd.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/SESPa.

Protocolo: 770007
Portaria Nº 097 de 10 de Março de 2022
Nome: Jeniel dos Santos rocha.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504691.
cPf: 234.711.072-15.
Nome: Gilvan rodrigues Pereira.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 0498913.
cPf: 185.754.632-68.
Período: 14 à 18.03.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Santana do araguaia.
Objetivo: Investigação de caso de esquistossomose notificado pelo municí-
pio de Santana do araguaia
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - diretora do 12º crS 
/ SESPa - PorTaria Nº 1700/23.11.2021.

Protocolo: 770051

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

Portaria Nº 016 de 02 de Fevereiro de 2022
Nome: arialdo João Sanches de oliveira, (Técnico em ViSa), matrícula 
–5265983-2; Paulo Santos Guimarães Junior, (apoio Técnico em ViSa), 
matricula – 5108454-1; Mairley albuquerque Serrão (Enfermeira) matri-
cula – 57205608-4;
objetivo: realizar ações de cooperação técnica nas ações de combate ao 
coVid-19, instituídas no decreto estadual 2.044 de 12/2021 em espe-
cial aos artigos 2º e 3º do inciso V e do § 1º dos incisos i, ii iii, iV e no 
decreto atual do município. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao 
deslocamento do município de cametá para limoeiro do ajuru, no período 
de 14 a 17/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 017 de 02 de Fevereiro de 2022
Nome: João Batista Pinheiro (Técnico em Saúde), matrícula – 0505204; 
francidalva fernandes Barra (chefe da divisão Técnica), matrícula – 
5948121-1;
Objetivo: Realizar monitoramento do programa de vigilância da qualidade 
da água para consumo humano Vigiagua, forma de atuação Visamb/Gal, 
Vigissolo, Vspea (agrotóxico), vigiar. 3,5 (três e meia) diárias, correspon-
dente ao deslocamento do município de cametá para Mocajuba, no período 
de 15 a 18/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 018 de 02 de Fevereiro de 2022
Nome: carlena Souza Pelais (Psicóloga), matrícula-5959506,
objetivo: Monitoramento, suporte técnico no caPS de Mocajuba relaciona-
do a atenção Psicossocial para averiguar com a equipe técnica e secretário 
de saúde a mudança do novo prédio, insumos de trabalho e o Plano de 
Trabalho Pedagógico Terapêutico para o primeiro quadrimestre. 2,5 (duas 
e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para Mocajuba, no período de 15 a 17/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 019 de 02 de Fevereiro de 2022
Nome: Shirle Pontes de freitas (chefe de divisão) matrícula – 5948119-
1; fabiane Tocantins Souza dos Santos (assistente Social) matrícula – 
57205402-2;
objetivo: realizar apoio técnico quanto as normas do PTfd. 2,5 (duas e 
meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para Baião, no período de 15 a 17/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 020 de 02 de Fevereiro de 2022
Nome: antônio luis rodrigues de aragão (apoio administrativo PTfd e 
regulação), matrícula – 5118212-1; ilana Monique do Socorro de Moraes 
carvalho (agente administrativo), matrícula – 5913132-1;
objetivo: realizar vistoria técnica de atualização do cadastro dos estabe-
lecimentos de saúde da rede de atenção à saúde municipal. 2,5 (duas e 
meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para Baião, no período de 15 a 17/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 021 de 02 de Fevereiro de 2022
Nome: Maria do Espírito Santo corrêa dos Prazeres (farmacêutica) matrí-
cula – 5959503-1;
objetivo: assistência farmacêutica, monitoramento e avaliação do estoque 
e dispensação dos medicamentos de TB e MH, junto aos farmacêuticos e 
equipe na caf (centro de abastecimento farmacêutico) do município; ava-
liação dos requisitos estabelecidos pela coordenações para as solicitações 
de pedidos dos medicamentos de TB e MH; orientações quanto aos cre-
denciamentos e cadastros anual das unidades dispensadoras e os prescri-
tores do medicamento Talidomida e sua prestação de contas trimestral da 
dispensação.  2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento 
do município de cametá para Mocajuba, no período de 15 a 17/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 022 de 02 de Fevereiro de 2022
Nome: francisco alves da Silva Neto (coord. de Hepatites Virais), matrícula 
– 57200855-2; Manoel otávio ribeiro Baia (Motorista), matricula – 0505208;
objetivo: Monitorar e avaliar a situação dos programas das iST’s e asses-
sorar a coordenação municipal para o Plano de ação de 2022. 2,5 (duas e 
meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para Baião, no período de 15 a 17/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 023 de 02 de Fevereiro de 2022
Nome: antônio farias Xavier Neto (chefe administrativo), matrícula – 6029570-
2; Elielson Junior Mota corrêa (ag. Portaria), matrícula – 5913127-1;
objetivo: Vistoria as embarcações que tem contrato de fornecimento de 
passagem fluvial com o 13ºCRS/SESPA para o trecho Oeiras/Belém/Oei-
ras e realizar pesquisa de mercado do referido trajeto para o serviço de 
fornecimento de passagem fluvial para o PTFD. 2,5 (duas e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para oeiras do 
Pará no período de 16 a 18/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 024 de 02 de Fevereiro de 2022
Nome: antônia denize cardoso damasceno (ouvidora do SUS), matrícula 
– 57190531-1;
objetivo: realizar Visita técnica para Monitoramento e acompanhamen-
to das ouvidorias do SUS implantadas nos municípios jurisdicionados ao 
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13ºcrS/SESPa (adesão ao novo sistema ouvidorSUS). 2,5 (duas e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
limoeiro do ajuru, no período de 16 a 18/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 025 de 02 de Fevereiro de 2022
Nome: alan cristhe Marques Vulcão (coord. do Núcleo de Planejamento), 
matrícula – 5913119-1;
objetivo: realizar apoio técnico a equipe de planejamento municipal rela-
cionado aos instrumentos de gestão do SUS, no que tange a conclusão do 
Plano Municipal de Saúde 2022-2025. 4,5 (quatro e meia) diárias, corres-
pondente ao deslocamento do município de cametá para Baião e Mocaju-
ba, no período de 08 a 12/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 027 de 04 de Fevereiro de 2022
Nome: raquel dos Santos Moreira (odontóloga), matrícula – 5482640;
Objetivo: Realizar monitoramento e visita técnica para verificação da fun-
cionalidade das ações e serviços do Programa de Saúde Bucal (estrutura, 
equipamentos, materiais, sistema cNES e e-gestor-relatórios, produção 
odontológica) e monitorar e orientar os profissionais quanto ao indica-
dor de desempenho de saúde bucal do Programa Previne Brasil (Portaria 
3222/2019), bem como analisar o alcance da meta pactuada e alcançada. 
3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de 
cametá para oeiras do Pará, no período de 15 a 18/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 028 de 07 de Fevereiro de 2022
Nome: fabiane Tocantins Souza dos Santos (assistente Social) matrícula 
– 57205402-2; ana clara Gonçalves da Silva, (aux. de informática), ma-
trícula –5116635-1;
objetivo: realizar supervisão do Programa de Tratamento fora de domi-
cilio. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do mu-
nicípio de cametá para oeiras do Pará, no período de 21 a 23/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 029 de 07 de Fevereiro de 2022
Nome: fabiane Tocantins Souza dos Santos (assistente Social) matrícula 
– 57205402-2; ana clara Gonçalves da Silva, (aux. de informática), ma-
trícula –5116635-1;
objetivo: realizar supervisão do Programa de Tratamento fora de domi-
cilio. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do mu-
nicípio de cametá para oeiras do Pará, no período de 21 a 23/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 029 de 07 de Fevereiro de 2022
Nome: Shirle Pontes de freitas (chefe de divisão) matrícula – 5948119-1; 
ilana Monique do Socorro de Moraes carvalho (agente administrativo), 
matrícula – 5913132-1;
objetivo: realizar vistoria técnica de atualização do cadastro dos estabe-
lecimentos de saúde da rede de atenção à saúde municipal. 2,5 (duas e 
meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para oeiras do Pará, no período de 21 a 23/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 030 de 07 de Fevereiro de 2022
Nome: Mairley albuquerque Serrão (Enfermeira) matricula – 57205608-4; 
francisca Solange alencar dos Santos (coordenação regional da atenção 
Básica) matrícula 5108420-014;
objetivo: realizar treinamento para testagem da coVid-19 Tr-aG, baixar/
atualizar monitoramento dos contatos na prática. 4,5 (quatro e meia) diá-
rias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para oeiras 
do Pará, no período de 21 a 25/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas

Protocolo: 770265

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

Portaria
.

Portaria Nº 205/2022- GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no 
doE nº 34.783 de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 
204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa), resolve:
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/705601 de 30/06/2021.
coNSidEraNdo o que diz o art. 199 da lei Estadual n° 5.810/94 – regime 
Jurídico Único;
I – RECONDUZIR, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a Comissão de Sindicância 
administrativa investigatória - Sai designada pela PorTaria Nº 57/2022 
– GaB/dG/Hol de 14/01/2022, para
complementação da investigação de que trata o Processo nº 2021/705601.
ii – Manter em vigor os demais termos da PorTaria N° 57/2022 – GaB/dG/Hol.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola,
Em, 07 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 769846

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 211/2022–GaB/dG/HoL
a diretora Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental de 1º de de-
zembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de dezembro de 2021 
e aquelas previstas na lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda
rESolVE:
designar as servidoras desta autarquia, JoSÉ MaUrÍcio GoNÇalVES 
GoNÇalVES, administrador, matrícula nº 5722738/1, e no seu impedimen-
to, BrUNo cordEiro GaBY, administrador, matrícula 57229931/1, ambos 
lotados na divisão de Manutenção do Hospital ophir loyola, para a função 
de Fiscais do Contrato nº 041/2022, firmado com a empresa GEOPRAG 
SolUcoES EM GEoloGia, SaNEaMENTo E MEio aMBiENTE lTda, cujo 
objeto é a prestação do serviço de limpeza, análise e desinfecção de poços 
artesianos, caixas d’ água e cisternas, no prédio do Hospital ophir loyola. 
Processo nº 2021/1039476 (PaE).
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 769701

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 041/2022-HoL
objeto: Prestação do serviço limpeza, análise e desinfecção de poços arte-
sianos, caixas d’ água e cisternas, no prédio do Hol - Hospital ophir loyola.
Valor Global: r$ 62.999,88 (sessenta e dois mil novecentos e noventa e 
nove reais e oitenta e oito centavos).
data assinatura: 07/03/2022
Vigência: 07/03/2022 a 06/03/2023.
Pregão nº 178/2021- Processo nº 2021/1039476
orçamento: 10.122.1297.8338.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado: GEoPraG SolUcoES EM GEoloGia, SaNEaMENTo E MEio 
aMBiENTE lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 24.514.708/0001-29, se-
diada na rua Karina, 28, coqueiro, Belém/Pa, cEP 66.650-100, Telefone: 
(91) 3102-6463 celular: (91) 91 98340-8810, e-mail: geoprag@geoprag.
com.br / maxsantosgeo@gmail.com
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 769699

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
2º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 0072/2020-HoL
data assinatura:11/03/2022
Processo nº: 2021/1152158
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
Vigência: até 02/08/2022
Valor Total do aditivo: r$ 11.058,00 (onze mil e cinquenta e oito reais).
orçamento: 10.122.1297.8338.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado: ElEVadorES oK coMÉrcio dE PEÇaS, coMPoNENTES E 
SErViÇoS dE ElEVadorES lTda- EPP
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 768774

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°034/2022 – HoL
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
para Manutenção Preventiva e Corretiva, com validação/qualificação térmi-
ca e reposição total de peças e insumos, caso necessário, de equipamentos 
de refrigeração da cadeia de frios do Hol
data da abertura: 23/03/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 10 de março de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 770262

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 208/2022-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 do decreto de 09/02/2022, publicado no doE 
nº 34.862 de 10 de fevereiro de 2022 e;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 198/2022-ccG de 
15/02/2022, Publicado no doE nº 34.866, de 16 de fevereiro de 2022.
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rESolVE:
loTar a partir de 10/02/2022, VEra lUcia GUiMarÃES BarroS, car-
go comissionado (assessor de Gabinete/administrador), matrícula 
57229940/4, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo da casa civil, na 
diretoria de administração e finanças- daf, desenvolvendo suas atividades 
na comissão de Processos administrativos- coPad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 10 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 770272
Portaria Nº 209/2022-GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/01/2021.
coNSidEraNdo os termos do decreto de 17/02/2022, publicado no doE 
nº 34.869 de 18 de fevereiro de 2022 e;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/195239.
rESolVE:
loTar a partir de 18/02/2022, TaYaNNa MoUra fUrTado diaS dE Si-
QUEira, cargo comissionado (Enfermeira), matrícula 5964568/1, perten-
cente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, no Núcleo interno de regulação- 
Nir, na função de assessora.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 10 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 770276
Portaria Nº 212/2022-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 nos processos nº 2022/200692 de 
17/02/2022.
rESolVE:
rEVoGar os termos da PorTaria Nº 601/2021-GaB/dG/Hol a partir de 
07/02/2022, que designou a servidora JUcilENa SoUZa NaSciMENTo, 
cargo comissionado (Pedagoga), matrícula nº 57219233/2, pertencente ao 
Quadro de Pessoal ativo do Hol, para exercer a função de agente Público 
de controle- aPc deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 10 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 770001

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 233/2022 - cPad/Pres/FscMP
O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar Simplifi-
cado, designado pela Portaria nº209/2022 – cPad/PrES/fScMP, de 08 de 
março de 2022, publicado no doE n.º 34.887, de 10 de março de 2022, ex-
pedida pelo Sr. BrUNo MENdES carMoNa, Presidente da fundação Santa 
casa de Misericórdia do Pará, no uso de suas atribuições e tendo em vista 
o disposto no § 1º do art. 205 da lei nº 5.810/1994.
rESolVE:
dESiGNar aliNE SÔNia da foNSEca SoarES , matrícula n° 55586357/2 
para, sob compromisso, desempenhar as funções de secretária da referida 
comissão.
Belém, 10 de  março de 2022.
carlos alberto Seabra Gonçalves
Presidente do PadS: 2019/375316

Protocolo: 770278

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de NoVa data
PreGÃo eLetrÔNico N° 083/2021-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela PorTaria Nº 524/2021-GP/fScMP, torna 
público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 
23/03/2022 às 09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: “aQUiSiÇÃo dE EQUiPoS coM BoMBaS EM coModaTo” para 
FSCMP, conforme especificações e quantidades constantes do Termo de 
referência - anexo i do Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br

o Edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 10 de Março de 2022.
Tiago de lima ribeiro
Pregoeiro/fScMP

Protocolo: 769681

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 055/2021
Às 08:32 horas do dia 08 de março de 2022, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
805954/2021, Pregão nº 055/2021, conforme a seguir:
Empresa vencedora: cNPJ 05.564.838/0001-21 - a c fraNco dE alMEi-
da coMErcio MaT. HoSPiTalar EirEli
iTENS: 03, 09, 11, 12, 13, 16, 22, 23, 29, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 42 e 43.
Valor total r$ 4.676.467,93
Empresa vencedora: cNPJ 06.127.890/0001-83 - coNKaST EQUiPaMEN-
ToS TEcNoloGicoS lTda
iTENS: 08 e 18
Valor Total r$ 59.025,00
Empresa vencedora: cNPJ 06.300.105/0001-42 - E diaS dE oliVEira lTda
iTENS: 24, 25, 26, 30, 34, 37, 39, 44 e 45
Valor Total r$ 628.526,98
Empresa vencedora:  cNPJ 07.554.943/0001-05 - adoVaNdro lUiZ fraPorTi
iTEM: 05
Valor Total r$ 174.000,00
Empresa vencedora: cNPJ 14.323.297/0001-30 - coMErcio diGiTal di-
NiZ EirEli
iTENS: 19 e 20
Valor Total: r$ 216.566,16
Empresa vencedora: cNPJ: 22.858.929/0001-99 - a&r coMErcial Pro-
dUToS E EQUiPaMENToS EirEli
iTENS: 02, 06, 10, 14 e 15
Valor Total: r$ 491.677,17
Empresa vencedora: cNPJ: 31.499.939/0001-76 - M.K.r. coMErcio dE 
EQUiPaMENToS EirEli iTENS: 01 e 17
Valor Total: r$ 125.748,00
Empresa vencedora: cNPJ: 41.278.336/0001-06 - BZ coMErcio E SEr-
VicoS EirEli
iTENS:  27 e 28
Valor Total: r$ 732.000,00
itens fracassados: 04, 07, 21 e 36.
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 770223

FÉrias
.

Portaria Nº 205/2022-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 con-
f e r i d a s  p e l o  d e c r e t o  d o  d i a  3 0 / 0 4 / 2 0 1 9 ,  p u b l i c a -
do no doE nº 33.864, de 02/05/2019 
r  E  S  o  l  V  E :  c o N c E d E r ,  f é r i a s  d e  a c o r d o  c o m  o  a r t i -
go nº 74 da lei nº 5.810/94, aos servidores desta fundação abaixo dis-
criminado, referente ao mês de aBril/2022.

serVidor MatrÍcULa carGo eXerc PerÍodo

adElaidE doS SaNToS BENTES 54189192/1 ag. de artes Praticas 2021 01/04/2022 a 
30/04/2022

adriaNa cHaVES ValENTE VaZ 57221217/4 Médico Ginecologista e 
obstetr 2020 01/04/2022 a 

30/04/2022

alESSaNdra aZEVEdo da SilVa 57192967/1 Técnico de radiologia 2021 18/04/2022 a 
07/05/2022

alEXaNdra MENdES fErrEira 
rodriGUES 5950019/2 fisioterapeuta 2020 18/04/2022 a 

17/05/2022
alEXaNdra MENdES fErrEira 

rodriGUES 5950019/1 fisioterapeuta 2020 18/04/2022 a 
17/05/2022

alEXaNdrE cHaVES 5466466/1 Médico - anestesiologista 2021 01/04/2022 a 
30/04/2022

alTair diNiZ da SilVa 5959632/1 fonoaudiólogo 2021 01/04/2022 a 
30/04/2022

aNa carla daMaScENo GUilHoN 5554276/3 Médico Ginecologista e 
obstetr 2019 18/04/2022 a 

17/05/2022
aNa clEidE SaNToS dE oliVEira 

VaScoNc 5150574/3 ag. de Saude 2021 18/04/2022 a 
17/05/2022

aNa lUcia roSa PErEira 5744547/3 Enfermeiro - Generalista 2019 17/04/2022 a 
16/05/2022

aNa lUcia roSa PErEira 5744547/2 Enfermeiro - Generalista 2019 18/04/2022 a 
17/05/2022

aNa Maria NEGrao GoMES 2009269/1 Enfermeiro - Generalista 2020 18/04/2022 a 
17/05/2022

aNdErSoN SaNToS da coSTa 5952037/1 ag. de artes Praticas 2020 01/04/2022 a 
30/04/2022

aNGEla SaVia doS aNJoS fariaS 
cardoSo 5854377/2 Enfermeiro - obstetrícia 2020 18/04/2022 a 

02/05/2022
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aNGEla SaVia doS aNJoS fariaS 
cardoSo 5854377/3 Enfermeiro - clínica Médica 2020 18/04/2022 a 

02/05/2022

aNNE MarGarETH caMPoS E SilVa 5446775/4 Enfermeiro - obstetrícia 2020 18/04/2022 a 
17/05/2022

arTEMiZa VilHENa NEGrao 5949478/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/04/2022 a 
17/05/2022

BaSilEU JESUS fErrEira NEVES 
JUNior 55588247/3 farmacêutico Bioquímico 2017 03/04/2022 a 

02/05/2022

BElQUES VaScoNcEloS fErrEira 54196885/2 Enfermeiro - Generalista 2020 01/04/2022 a 
30/04/2022

BrUNa VEiGa GoNcalVES 5939480/1 Médico - anestesiologista 2020 01/04/2022 a 
15/04/2022

carMEN lUcia PaNToJa GUal-
BErTo 57192812/1 assistente administrativo 2021 18/04/2022 a 

17/05/2022

caroliNa crUZ GaBY 5895381/1 agente administrativo 2019 01/04/2022 a 
15/04/2022

caroliNa NaSciMENTo lEMoS 
BarBoZa d 5908384/2 fisioterapeuta 2020 18/04/2022 a 

17/05/2022

claUdia rEGiNa da SilVa alVES 5930903/3 ag. de artes Praticas 2021 18/04/2022 a 
17/05/2022

clEBSoN lUiS TriNdadE da SilVa 57192706/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/04/2022 a 
17/05/2022

daNiEllE da SilVa MESQUiTa 5854326/2 Técnico de Enfermagem 2020 01/04/2022 a 
30/04/2022

daYSEaNE dE SoUZa diaS 57193859/1 Técnico de Enfermagem 2021 01/04/2022 a 
30/04/2022

dEBora coNSUElo ESPiNola 
NoGUEira d 57196495/2 Enfermeiro - infecção 

Hospital 2020 01/04/2022 a 
15/04/2022

dEBora HoSaNa GoNcalVES 
da SilVa 54185866/2 Técnico de Enfermagem 2021 01/04/2022 a 

15/04/2022
diaNa da coNcEicao fErrEira 

MENdES d 57194598/1 assistente administrativo 2021 18/04/2022 a 
17/05/2022

dilToN lUiS SoarES dE fariaS 5959534/1 Enfermeiro - Generalista 2021 18/04/2022 a 
17/05/2022

diNEia roSario da coNcEicao 
SilVa 5954331/1 Técnico de Enfermagem 2021 18/04/2022 a 

17/05/2022

EdilENE fErrEira raMoS da SilVa 5854580/2 Técnico de Enfermagem 2021 18/04/2022 a 
17/05/2022

EdMilSoN GoMES corrEa 54188007/1 Técnico de laboratório 2020 18/04/2022 a 
17/05/2022

EdNa roSa PiNHEiro 5917810/2 Técnico de Enfermagem 2020 18/04/2022 a 
17/05/2022

EdSoN cardoSo doS SaNToS 55586181/1 agente administrativo 2020 01/04/2022 a 
30/04/2022

EldaNor loPES NUNES 5228239/1 ag. de artes Praticas 2021 18/04/2022 a 
17/05/2022

ESdraS coSTa da SilVa 5949481/1 Técnico de radiologia 2021 01/04/2022 a 
20/04/2022

ESTaNiSlaU loBo fiGUEirEdo 54189382/1 ag. de artes Praticas 2020 02/04/2022 a 
01/05/2022

EVEraldo WolNEY NErY fiGUEira 57195034/1 Médico - anestesiologista 2020 18/04/2022 a 
02/05/2022

faBio caBral alVES 57175701/1 ag. de artes Praticas 2021 01/04/2022 a 
30/04/2022

fErNaNda coNcEicao da crUZ 54181300/2 Técnico de Enfermagem 2021 16/04/2022 a 
15/05/2022

fErNaNda GaBriEllE f PaiXao 
doS SaNTo 5918342/1 Técnico em adm e finanças 2020 18/04/2022 a 

17/05/2022

fraNciSco dE aSSiS coSTa 57174402/1 ag. de artes Praticas 2020 16/04/2022 a 
15/05/2022

GaBriEla riBEiro BarroS dE 
fariaS 5558808/4 Terapeuta ocupacional 2020 01/04/2022 a 

30/04/2022

GaBriEla rodriGUES dE liMa 54180823/2 Médico Ginecologista e 
obstetr 2019 01/04/2022 a 

30/04/2022

GEraldo SoUSa SoarES 57196497/1 ag. de artes Praticas 2020 01/04/2022 a 
30/04/2022

iolaNda daYSE dE caSTro coSTa 5762219/4 Médico Pediatra 2020 18/04/2022 a 
17/05/2022

iSaBEla KlaUTaU riBEiro 57193126/1 fonoaudiólogo 2020 01/04/2022 a 
30/04/2022

iVaMara aZEVEdo caMPoS 5917776/2 fisioterapeuta 2020 18/04/2022 a 
17/05/2022

iZaBEl criSTiNa MESQUiTa dE 
SoUSa 57192763/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/04/2022 a 

17/05/2022

JacENildo caBral diaS 5174228/1 ag. de Saude 2021 18/04/2022 a 
17/05/2022

Jairo da SilVa aNTUNEZ 57192727/1 Técnico de Enfermagem 2021 18/04/2022 a 
17/05/2022

JaNE MEScoUTo doS SaNToS 57194390/1 assistente administrativo 2021 18/04/2022 a 
17/05/2022

JEffErSoN BarroS dE frEiTaS 5849381/4 Técnico de laboratório 2021 01/04/2022 a 
30/04/2022

JEroNiMo JorGE da aNUNciacao 
SalES 54194400/2 assistente administrativo 2020 18/04/2022 a 

17/05/2022

JoilMa alVES caSTro lUdWiG 57173747/1 assistente Social 2019 18/04/2022 a 
02/05/2022

JorGEaNE SaNToS faVacHo lEal 57196566/1 ag. de artes Praticas 2021 17/04/2022 a 
16/05/2022

JoSE KETlE PiNa do NaSciMENTo 57221280/2 Técnico de Enfermagem 2020 18/04/2022 a 
17/05/2022

JUciNElZa PaNToJa da SilVa 5942829/1 Técnico de Enfermagem 2020 01/04/2022 a 
30/04/2022

KaMila EliZaMa aBrEU ToUriNHo 57201331/2 Psicologo 2021 18/04/2022 a 
17/05/2022

KariNa MiraNda MoNTEiro 5955105/2 Médico S/ Especialidade 2021 18/04/2022 a 
17/05/2022

KaTiEli do Socorro MarTiNS da 
SilVa oli 5956613/1 assistente administrativo 2020 18/04/2022 a 

02/05/2022

KEiTTY PorTUGal da coSTa 57194260/1 assistente administrativo 2019 18/04/2022 a 
17/05/2022

laUdicEia MacHado da SilVa 5855063/4 Técnico de Enfermagem 2020 18/04/2022 a 
17/05/2022

lEaNdro TSUYoSHi YoKoYaMa 5957134/1 Médico S/ Especialidade 2020 01/04/2022 a 
30/04/2022

lEliaNE SoarES do NaSciMENTo 5942701/2 Técnico de Enfermagem 2020 01/04/2022 a 
30/04/2022

lENicE cESario da SilVa 5274559/4 Técnico de Enfermagem 2020 18/04/2022 a 
17/05/2022

lEUcY PaZ da SilVa 5152291/2 Médico Pediatra 2021 01/04/2022 a 
30/04/2022

lEVY MaTiaS MoNTEiro SENa 54189280/1 ag. de artes Praticas 2021 17/04/2022 a 
16/05/2022

lUcYaNa dE NaZarETH liMa 
aTaidE 54186979/2 Médico Pediatra 2021 18/04/2022 a 

02/05/2022

lUiZ flaVio MoNTEiro dE alMEida 5171776/1 ag. de Serv. Gerais 2021 18/04/2022 a 
17/05/2022

lUZia carNEiro PESSoa 5882575/2 Técnico de Enfermagem 2021 01/04/2022 a 
30/04/2022

MaNoEl EdUardo aMoraS 
GoNcalVES 5255627/3 Médico cirurgião Pediátrico 2020 01/04/2022 a 

15/04/2022
Mara rEGiNa da coNcEiÇao 

fErrEira Ba 57194656/1 Técnico de Enfermagem 2021 18/04/2022 a 
17/05/2022

MarcElo aNdrE dE liMa oliVEira 54189322/1 ag. de artes Praticas 2021 18/04/2022 a 
17/05/2022

Marcia criSTiNa NaSciMENTo dE 
oliVEira 5959523/1 ag. de artes Praticas 2021 16/04/2022 a 

15/05/2022

Marcia GorETi frEiTaS lEiTao 57193863/1 Técnico de Enfermagem 2021 18/04/2022 a 
17/05/2022

Marcia Maria dUarTE MaciEl 54183816/2 Médico Ginecologista e 
obstetr 2020 01/04/2022 a 

30/04/2022

MarcilENE cardoSo fErrEira 57193881/1 Técnico de Enfermagem 2021 18/04/2022 a 
17/05/2022

Maria aNGElica BarBoSa 
GodiNHo 3258653/3 Técnico de Enfermagem 2021 02/04/2022 a 

01/05/2022

Maria cElESTE NaZarE alMEida 5343089/2 Enfermeiro - Generalista 2019 01/04/2022 a 
30/04/2022

Maria cEliNa BorGES MaciEl 3223183/2 Médico - Neonatologia 2020 18/04/2022 a 
02/05/2022

Maria da coNSolacao MoNTEiro 
da SilV 5637767/2 Nutricionista 2021 01/04/2022 a 

15/04/2022

Maria daS dorES aroUcHE dE 
oliVEira r 5952080/1 ag. de artes Praticas 2020 18/04/2022 a 

17/05/2022
Maria dE NaZarE caSSEB da 

SilVa 5327237/3 Médico Pediatra 2021 18/04/2022 a 
17/05/2022

Maria dE NaZarE da SilVa 5949540/1 Técnico de Enfermagem 2020 01/04/2022 a 
30/04/2022

Maria dE NaZarE fariaS doS 
SaNToS 57194263/1 Técnico de radiologia 2020 18/04/2022 a 

07/05/2022

Maria dE NaZarE MoraES PoNTES 5813298/2 Técnico de Enfermagem 2021 18/04/2022 a 
17/05/2022

Maria do Socorro do NaSci-
MENTo fErr 5118816/2 Médico cirurgião Plástico 2020 18/04/2022 a 

17/05/2022
Maria do Socorro riBEiro 

MoTiZUKi 54182365/2 Enfermeiro - Generalista 2021 18/04/2022 a 
17/05/2022

Maria JoSE dE MoraES rodri-
GUES 5173990/1 ag. de Saude 2020 02/04/2022 a 

01/05/2022
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Maria JoSE liMa BorGES 5834783/3 Técnico de Enfermagem 2020 18/04/2022 a 
17/05/2022

Maria lUciNEidE GoNcalVES 
PoNSiaNo 5843650/2 Técnico de Enfermagem 2020 18/04/2022 a 

17/05/2022
Maria PEdroSiNa filo crEao 

Garcia PEr 93270/3 Médico Pediatra 2020 02/04/2022 a 
01/05/2022

Maria riSoNETE dE S. faVacHo 
PiNHEiro 5175038/1 assistente de adminis-

tração 2020 18/04/2022 a 
17/05/2022

MarlENE fariaS corEcHa 57194442/1 Técnico de Enfermagem 2021 01/04/2022 a 
30/04/2022

MaXiMiliaNo BarBoSa MiraNda 
NETo 54189268/1 ag. de artes Praticas 2021 01/04/2022 a 

30/04/2022
MEllaYNE alBUQUErQUE BEMEr-

GUY oliV 57191186/2 assistente administrativo 2019 17/04/2022 a 
16/05/2022

MicHEli SoUZa dE oliVEira 54190678/5 Enfermeiro - Generalista 2020 18/04/2022 a 
17/05/2022

NaTalia PiNHEiro do NaSciMENTo 5908883/2 Técnico de Enfermagem 2020 16/04/2022 a 
15/05/2022

NaZarENo aGUiar dE MESQUiTa 3200299/2 ag. de Serv. Gerais 2020 01/04/2022 a 
30/04/2022

NilcilEia SilVa cardoSo 57192826/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/04/2022 a 
17/05/2022

NilSoN MilaS cHUcrE dE SoUZa 57197424/1 assistente administrativo 2020 01/04/2022 a 
15/04/2022

oSValdo MarTiNS alMEida 5760933/2 ag. de artes Praticas 2020 18/04/2022 a 
17/05/2022

oZiEl SaNToS da SilVa 54189386/1 ag. de artes Praticas 2021 18/04/2022 a 
17/05/2022

PaUla caroliNa BraBo MoNTE 5940368/2 Médico Pediatra 2020 18/04/2022 a 
17/05/2022

PaUlo SErGio lUZ do NaSci-
MENTo 57193470/1 Técnico de radiologia 2021 18/04/2022 a 

07/05/2022

raiMUNda Maia laGo 57189622/2 Técnico de Enfermagem 2021 17/04/2022 a 
16/05/2022

rEGiaNE alMEida da coSTa 5955063/1 Técnico de Enfermagem 2020 01/04/2022 a 
15/04/2022

rEGiNa cElia lEMoS MoUra 57192737/1 Técnico de Enfermagem 2021 18/04/2022 a 
17/05/2022

ricardo NorBErTo SErrao dE 
fraNca 54189120/1 ag. de artes Praticas 2021 01/04/2022 a 

30/04/2022
riTa dE caSSia QUadroS 

aNdradE 57193870/1 Técnico de Enfermagem 2020 01/04/2022 a 
30/04/2022

roNY JoSE NUNES dE SoUZa 57193775/1 Técnico de Enfermagem 2021 16/04/2022 a 
15/05/2022

roSiNETE PiNTo doS SaNToS 57207766/1 Enfermeiro - Generalista 2019 17/04/2022 a 
16/05/2022

roSiValdo carNEiro fariaS 54195910/1 Motorista 2021 18/04/2022 a 
17/05/2022

SaNdra HElENa dE SENa Ma-
GalHaES 57192664/1 Técnico de Enfermagem 2021 16/04/2022 a 

15/05/2022
SHaNcHa VirGiNNia aQUiNo 

caPElloZa 5931430/2 Médico Pediatra 2020 18/04/2022 a 
17/05/2022

SilVaNa carla foNSEca MU-
laTiNHo 57191278/2 farmacêutico 2021 18/04/2022 a 

17/05/2022

SiMoNE PErEira SErPa dE frEiTaS 5853680/2 Médico Pediatra 2020 18/04/2022 a 
02/05/2022

SoNia Maria PErEira MalHEiro 54190922/3 Tec. Segurança do Trabalho 2020 01/04/2022 a 
30/04/2022

SUElY daMiao PiNTo Sfair 2010941/2 Enfermeiro - obstetrícia 2020 18/04/2022 a 
17/05/2022

SUZY rocHa da SilVa 5900659/1 Técnico de Enfermagem 2020 01/04/2022 a 
30/04/2022

Tarcirio coElHo da SilVa 57193061/1 Técnico de radiologia 2021 01/04/2022 a 
20/04/2022

TaYSSa fErNaNda faro dE MEllo 
GUiMar 5931423/2 Médico - obstetrícia 2021 18/04/2022 a 

17/05/2022

TEd TooNEY SEriQUE dE aNdradE 57193741/1 Técnico de Enfermagem 2021 02/04/2022 a 
01/05/2022

THaila BaPTiSTa lEiTao 57188841/2 fonoaudiólogo 2020 18/04/2022 a 
02/05/2022

VaNda TENrEiro dE lEMoS 5172900/1 ag. de Saude 2020 17/04/2022 a 
16/05/2022

VilMa fraNciSca HUTiM GoNdiM 
dE SoUZa 585890/3 Médico Pediatra 2021 01/04/2022 a 

15/04/2022
VilMa fraNciSca HUTiM GoNdiM 

dE SoUZa 585890/4 Médico Pediatra 2021 01/04/2022 a 
15/04/2022

ViToria Maria VilHENa da SilVa 57206576/1 ag. de artes Praticas 2020 18/04/2022 a 
17/05/2022

WillE faUSTiNo TEiXEira 5954992/2 fisioterapeuta 2020 17/04/2022 a 
16/05/2022

ZElia da coSTa diaS 5082650/1 assistente Social 2020 18/04/2022 a 
02/05/2022

dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 05 de Março de 2022
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 769799

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne00366
Valor: r$13.000,00
data: 08/03/2022
objeto: MaTErial dE coNSUMo - SEriNGa HiPo. dESc. 1Ml coM aGU-
lHa, diSP dE SEGUraNÇa
PaE nº 2022/197533 - diSPENSa 010/2022
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: 769763

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

Portaria
.

P o r t a r i a nº. 279/2022 - GeaPe/HeMoPa de 10 de março de 2022.
o  Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – funda-
ção HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o teor do Processo nº 2022/239549, referente a solicitação 
de licença para tratar de interesse particular da servidora  izabel cristina 
da Silva Miranda;
rESolVE,
i - conceder licença para tratar de interesse particular, ao (a) servidor 
(a) izabel cristina da Silva Miranda, cargo: Técnico de Patologia clínica, 
matrícula: 5160898/2, lotada na Gerência de imunologia Eritricitária, des-
ta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, a 
contar de 01 de abril de  2022  a  30 de março  de 2024.
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  10  de  março  de 2022.
dr. Paulo andre castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 769797
P o r t a r i a nº. 278/2022 - GeaPe/HeMoPa de 10 de março de 2022.
o  Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – funda-
ção HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o teor do Processo nº 2022/270447, referente a solicitação 
de licença para tratar de interesse particular do servidor Nadson Marques 
albuquerque de Brito;
rESolVE,
i - conceder licença para tratar de interesse particular, ao (a) servidor 
(a) Nadson Marques albuquerque de Brito, cargo: Técnico de Enferma-
gem, matrícula: 57227017/1, lotado na Gerência de distribuição de Produtos 
Hemoterapicos, desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do 
Pará - HEMoPa, a contar de 14 de março de  2022  a  12 de março  de 2024.
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  10  de  março  de 2022.
dr. Paulo andre castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 769732

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 162/2022 – 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 86541.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Jessica Nicole fialho oliveira, 
matricula n° 57175450/1, cargo de Médico, lotada (o) na (o), Gerência de 
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Serviço Social, desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do 
Pará – HEMoPa, a contar de 07 a 11 de janeiro de 2022, laudo Nº 86541.
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: 769848
Portaria Nº 163/2022 – 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 86542.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Márcia Helena reis Souza, 
matricula n° 54188228/1, cargo de Técnico de Hemoterapia, lotada (o) na 
(o), Gerência de Triagem de doadores, desta fundação centro de Hemo-
terapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 10 a 24 de janeiro 
de 2022, laudo Nº 86542.
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: 769852
Portaria Nº 164/2022 – 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 86543.
rESolVE,
I – Conceder Licença Saúde (o) servidor (a) Robervânia Aguiar dos An-
jos, matricula n° 54188489/1, cargo de assistente Social, lotada (o) na 
(o), Gerência de Serviço Social, desta fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 10 a 14 de janeiro de 2022, 
laudo Nº 86543.
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: 769854
Portaria Nº 165/2022 – 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 86544.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Thais campos iketani, matri-
cula n° 5902973/1, cargo de Procurador fundacional, lotada (o) na (o), 
assessoria Jurídica, desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará – HEMoPa, a contar de 11 de janeiro a 09 de fevereiro de 2022, 
laudo Nº 86544.
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: 769856
Portaria Nº 167/2022 – 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 86515.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Georgeane Maria de araújo, 
matricula n° 54190867/2, cargo de Enfermeiro, lotada (o) na (o), Gerência 
de Hemovigilância e Supervisão, desta Fundação Centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 21 a 25 de janeiro de 2022, 
laudo Nº 86515.
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: 769862
Portaria Nº 166/2022 – 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 86516.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) andreia Nascimento da con-
ceição Boto, matricula n° 5957185/1, cargo de Técnico Patologia clínica, 
lotada (o) na (o), Gerência de analises clínicas, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 13 a 22 de 
janeiro de 2022, laudo Nº 86516.
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: 769859
Portaria Nº 168/2022 – 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 86512.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Maria leny de Jesus Santana, 
matricula n° 57205209/2, cargo de Técnico de Enfermagem, lotada (o) na 
(o), Gerência de coleta em doadores, desta fundação centro de Hemote-
rapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 21 a 24 de janeiro de 
2022, laudo Nº 86512.
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: 769866
Portaria Nº 170/2022 – 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 86513.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Katarine antônia dos Santos 
Barile, matricula n° 5897619/1, cargo de Biomédico, lotada (o) na (o), 
Gerência de Biologia celular e Molecular, desta fundação centro de Hemo-
terapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 17 a 21 de janeiro 
de 2022, laudo Nº 86513.
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: 769870
Portaria Nº 171/2022 – 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 86511.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Barbara Botelho cunha, ma-
tricula n° 5960872/1, 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 16 a 23 de janeiro de 2022, 
laudo Nº 86511.
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: 769871
Portaria Nº 172/2022 – 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 86510.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Josyanne cristine de lima ra-
tis, matricula n° 5144299/3, cargo de agente administrativo, lotada (o) na 
(o), coordenação de Hemoterapia, desta fundação centro de Hemoterapia 
e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 18 a 22 de janeiro de 2022, 
laudo Nº 86510.
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: 769872
Portaria Nº 169/2022 – 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 86514.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Jorge antônio Gomes alves, 
matricula n° 57226998/1, cargo de operador de computador, lotada (o) 
na (o), Gerência de Tecnologia da informação, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 15 a 19 de 
janeiro de 2022, laudo Nº 86514.
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: 769868
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Portaria Nº 173/2022 – 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 86509.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Karla oeiras de almeida, ma-
tricula n° 5884209/2, cargo de Técnico Patologia clínica, lotada (o) na (o), 
Gerência de Triagem de doenças Transmissíveis pelo Sangue, desta fun-
dação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar 
de 17 a 23 de janeiro de 2022, laudo Nº 86509.
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: 769874
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: 769881
Portaria Nº 174/2022 – 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 86508.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) lilia Vasconcelos do Vale fer-
nandez, matricula n° 5445000/2, cargo de Técnico Patologia clínica, 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 17 a 21 de janeiro de 2022, laudo Nº 86508.
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: 769876
Portaria Nº 175/2022 – 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 86507.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Thais Bezerra de figueiredo, 
matricula n° 5884250/2, cargo de Técnico Patologia clínica, lotada (o) na 
(o), Gerência de controle de Qualidade, desta fundação centro de Hemo-
terapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 13 a 19 de janeiro 
de 2022, laudo Nº 86507.
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: 769878

errata
.

errata À PUBLicaÇÃo Nº 767463 – diÁrio oFiciaL Nº 34.882- Por-
taria Nº224/2022 –aJUr/GaPre/HeMoPa, de 04 de MarÇo de 2022.
oNde se LÊ:
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais, e
considerando a necessidade de gerenciamento dos assuntos pertinentes à 
Biossegurança e Saúde ocupacional da fundação HEMoPa;
considerando, ainda, a necessidade de reestruturação da comissão inter-
na de Biossegurança – ciBio desta fundação HEMoPa;
considerando a necessidade de atualização e substituição de alguns mem-
bros da referida comissão;
rESolVE:
i - dESiGNar as seguintes servidoras abaixo relacionadas para atuar na 
comissão interna de Biossegurança:
Leia-se:
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais, e

considerando a necessidade de gerenciamento dos assuntos pertinentes à 
Biossegurança da fundação HEMoPa;
considerando, ainda, a necessidade de reestruturação da comissão de 
Biossegurança – cBio desta fundação HEMoPa;
considerando a necessidade de atualização e substituição de alguns mem-
bros da referida comissão;
rESolVE:
i - dESiGNar as seguintes servidoras abaixo relacionadas para atuar na 
comissão de Biossegurança:
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 10 de Março de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra- Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 769734

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 280/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor:   cargo do servidor:  Matricula:
JaiME adaM NETo  Gerente de custos /GEiNE                            5938470
Natureza de Trabalho:  fonte de recurso:  Natureza de despesa:  Valor:
10122129783380000  269                        339030                      4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/267554  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 769968
Nº da portaria: 285/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor:  Matricula:
MaUro aUGUSTo da rocHa MoraES  TESoUrEiro/ TES  5630878
Natureza de Trabalho:  fonte de recurso:  Natureza de despesa:  Valor:
10122129783380000  269  339039                       4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/249733 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 770008

diÁria
.

Portaria Nº 244 09 de Março  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 2022/232941
rESolVE:  conceder   diária(s)   ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  
objetivo  de  ParTiciPar dE caMPaNHa EXTErNa E coMo MoToriSTa 
a fiM dE lEVar SErVidor Para iNSTalaÇÃo dE EQUiPaMENToS Na 
aG.TraNSfUcioNal No dia 16 E 17/03/2022
clEidSoNMar corrEa coSTa, cPf: 387.741.782-53, MoToriSTa./cHS 
–SaNTarÉM . MaT.:5883750-1 ,  1,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,    09 de  Março  de  2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 769746
Portaria Nº 242 08 de Março  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 2022/218160
rESolVE:  conceder   diária(s)   ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  
objetivo  de rEaliZar lEVaNTaMENTo daS NEcESSidadES do SETor 
dE coPa dE doadorES EM caSTaNHal/Pa No  dia 24/02/2022.
rENaTa SoUSa fErrEira, cPf: 946.895.632-68, aSS.Téc/coloG, 
MaT.:5909757 , 1,0 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,    08 de  Março  de  2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 769738
Portaria Nº 243 08 de Março  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 2022/223996
rESolVE:  conceder   diária(s)   ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  
objetivo  de  ParTiciPar dE caMPaNHa EXTErNa E cadaSTro dE MÉ-
dUla ÓSSEa EM ParaUaPEBaS No dia 05/02/2022.
dircE caETaNo doS SaNToS, cPf: 252.087.212-87, aux; hemot./cHr 
MaraB. MaT.:7000057-1 ,  1,0 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,    08 de  Março  de  2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 769743
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FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Laudo: 06/2022
Nome: riTa dE caSSia da coNcEiÇÃo dE QUadroS
Matrícula: 6045538/2
cargo/lotação: Técnico de Enfermagem/fPEHcGV
Período: 23/02/2022 a 21/08/2022
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente/fHcGV

Protocolo: 769744
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 26/2022
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de insumos para a HiGiENiZaÇÃo daS MÃoS para atender as 
necessidades do centro de Hemodiálise Monteiro leite da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna — fPEHcGV, por um período 
de 12 (doze) meses, conforme especificações do Termo de Referência - 
anexo i, o qual é parte integrante do edital, para fornecimento nos prazos 
e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 24/03/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 769923
Número: 27/2022
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de 250 introdutores, utilizados nos procedimentos realizados no 
Serviço de Hemodinâmica em pacientes do SUS, por um período de 12 
(doze) meses, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (FHCGV), conforme especificações do Termo de Referência - Anexo 
i, o qual é parte integrante do edital, para fornecimento nos prazos e con-
dições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 24/03/2022
Hora de abertura: 14:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 770270
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 83/FHcGV/2021
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aqui-
sição eventual de Produtos para Saúde (PPS) de uso comum a todas as áreas 
assistenciais para atender as necessidades de 12 (doze) meses das Unidades 
de internação clínica, Unidades de Terapia intensiva, ambulatório, Serviço de 
apoio diagnóstico e Terapêutico, centro cirúrgico e obstétrico, Emergência 
cardiológica e Psiquiátrica e centro de Hemodiálise Monteiro leite da funda-
ção Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
eMPresa(s) VeNcedora(s):

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT Valor UNiTário VENcEdor

1.   

Bolsa de colostomia, sistema fechado, 
em plástico transparente, descartável, 
adesivo hipoalergênico, diâmetro de 

aproximadamente 30mm

2.100 caNcElado No JUlGaMENTo

2.   

coletor de secreção para broncoscopia 
e endoscopia, tampa de oclusão 

hermética com duas vias e alça, frasco 
atóxico, rígido e graduado, embalagem 
estéril. capacidade aproximada de 70 

a 120ml.

2.100 r$5,10  crEMEr S.a.

3.   
coletor de urina, sistema aberto, 

descartável, adulto, em plástico transpa-
rente, com capacidade para 2000ml

34.000 r$0,60
HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda 

4.   

coletor de urina, sistema de drenagem 
fechado, estéril, com válvula anti-reflu-
xo, filtro graduado em mililitro, injetor 
lateral com membrana especial, dispo-
sitivo e pinça para coleta de amostra de 

urina, alça para fixação no leito, com 
capacidade para: infantil, 100ml

6.100 caNcElado No JUlGaMENTo

5.   

coletor de urina, sistema de drenagem 
fechado, estéril, com válvula anti-reflu-
xo, filtro graduado em mililitro, injetor 
lateral com membrana especial, dispo-
sitivo e pinça para coleta de amostra de 

urina, alça para fixação no leito, com 
capacidade para: adulto, 2000ml

4.500 r$6,50
HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda 

6.   coletor de urina infantil, descartável, 
em plástico transparente: Masculino 5.000 r$0,50

HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda 

7.   coletor de urina infantil, descartável, 
em plástico transparente: feminino 5.300 caNcElado No JUlGaMENTo

8.   

Esparadrapo em tecido de algodão, 
branco, impermeabilizado em uma das 
faces e com adesivo hipoalergênico na 
outra face, embalado em carros com 

capa de plástico resistente, no tamanho 
10cm x 4,5m

15.000 r$8,61  crEMEr S.a.

9.   

Esparadrapo em tecido microporoso, 
branco, com adesivo hipoalergênico em 

uma das faces, embalado em carros 
com capa de plástico resistente, no 

tamanho 2,5cm x 10m

15.000 r$2,01

ciEX do BraSil 
iNdUSTria E coMEr-

cio dE ProdUToS 
cirUrGicoS

10.   

Filtro Umidificador Condensado 
Higroscópico adulto -filtro tipo barreira 
de bactérias e vírus (tipo HME, modelo 
troca de calor e umidade, membrana 

unidirecional, descartável e estéril, com-
patibilidade de saída para capnógrafo, 

traqueia com memória em polipropileno 
corrugada, flexível, retrátil, medidas 

aproximadas de 13cm de comprimento 
aberta e 7cm fechada, conexão medindo 

de 15 a 22mm. circuito do ventilador 
mecânico.

6.585 r$5,30 G V S do BraSil 
lTda

11.   
Protetor de cone em material plástico 
estéril, descartável, embalado indivi-

dualmente.
31.000 r$0,20

NoVa MEdica 
coMErcio E SErVi-
coS dE ProdUToS 

HoSPiTalarES

12.   

Equipamento coletor para ostomia 
intestinal, sistema uma peça, drenável, 

plástico antiodor, transparente, sem 
filtro de carvão ativado, resina sintética 
recortável, sem adesivo microporoso, 
clamp de fechamento individual. Nos 
tamanhos: infantil, de 10-35mm ou 

8-50mm

700 r$23,80 f cardoSo E cia 
lTda

13.   

Equipamento coletor para ostomia in-
testinal, sistema de duas peças, drená-
vel, plástico antiodor, transparente, sem 
filtro de carvão ativado, resina sintética 
recortável, sem adesivo microporoso, 
clamp de fechamento individual. Nos 

tamanhos aproximados: adulto, de 10-
70mm ou 13-64mm ou 19-64mm

350 caNcElado No JUlGaMENTo

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 83/fHcGV/2021:
r$279.920,50 (duzentos e setenta e nove mil, novecentos e vinte reais e 
cinquenta centavos).
Belém/Pa, 10 de março de 2022.
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 769672

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa de Licitação nº 27/2022
Valor: r$ 29.185,00 (ViNTE E NoVE Mil, cENTo E oiTENTa E ciNco rEaiS)
objeto: aquisição emergencial de produtos para saúde (PPS) utilizados 
na central de Material e Esterilização, para atender as necessidades da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV) 
e da clínica de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl) por um período de 180 
(cENTo E oiTENTa) dias.
Data de Ratificação: 24/02/2021
fundamento legal: art. 24, iV, da lei nº. 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 
0261,0103, 0149, 0669 e suas respectivas subfontes e superávits.
origem do recurso: Estadual
contratado
Nome: dcrUZ coMErcial HoSPiTalar lTda
Endereço: rUa lEoPoldiNa dE caMarGo Nº 82 - Sala 6 – cENTro
iTaPEVi – SÃo PaUlo – cEP: 06.653-040
Telefone: (11) 2385-6884- 5666-0483
E-mail: comercial@dcruzcomercial.com.br
ordenadora: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 769709
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.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 07/20221
Valor: r$ 166.869,48 (cento e sessenta e seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos).
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de tratamento e de distribui-
ção de água para hemodiálise do centro de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl) da fPEHcGV.
Data de Ratificação: 08/03/2022
fundamento legal: art. 25, caput, da lei nº. 8.666/93.
orçamento: 2021
Programa de Trabalho: 10.307.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte do recurso: 
0103,0269 E SUaS rESPEcTiVaS SUBfoNTES E SUPEraViTS
origem do recurso Estadual
coNTraTado: NorTEfloW ENGENHaria clÍNica lTda
Endereço: Travessa Humaitá nº 1850 - Bairro - Marco
Belém - Pará - cEP: 66.093-046
Telefone: (91) 3250-5920 - (85) 3289-2259 - (85) 99932-0604
E-MAIL: rodrigo@norteflow.com.br
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 769688

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 46/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 46/2022, decorrente do Pregão Eletrônico para registro de Preços nº 74/2021/fHcGV, Processo nº 2021/549947, homolo-
gado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, em 25/02/2022.
OBJETO: Tem por objeto e finalidade o Registro de Preços para Aquisição eventual de produtos para saúde (PPS) e afins, para atender a necessidade de 
12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva e serviços da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV), nas 
condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e Ata do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 74/2021, vinculada ao Processo nº 
549947/2021, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
ViGÊNcia: 08/03/2022 a 07/03/2023
EMPrESa: forTEcarE iNdÚSTria dE ProdUToS MÉdicoS EirEli, Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº  08.474.646/0001-
12, inscrição Estadual nº 90.390182-90, com sede na Travessa Pedro Pok nº 570 – rod. Br 476 – Gov. José richa – km 18 – Bairro Jardim cristina , na 
cidade de colombo – Pr, cEP 83.411-000, Telefone (41) 3888-4466- 9914-5712, e-mail licitacao@fortecare.com.br

iteM coMPras Net siMas esPeciFicaÇÕes aPres Necessidade Por 12 
Meses

Marca/FaBri-
caNte

VaLor UNitÁrio 
r$

VaLor totaL 
r$

6 385.640 153238-3

EXTENSor Para BoMBa dE SEriNGa coM lUEr fÊMEa em uma das 
extremidades e a outra em luer Macho com rosca, esterelizado, com 120cm 
de comprimento e volume de preenchimento de aproximadamente 1,5 ml. 

NEoNaTal

UNid 14.000 forTEcarE 2,50 35.000,00

Valor ToTal GEral r$35.000,00

o valor global estimado desta ata é de r$ 35.000,00 (TriNTa E ciNco Mil rEaiS)
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável.

Protocolo: 769914
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 41/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 41/2022, decorrente do Pregão Eletrônico para registro de Preços nº 07/2022/fHcGV, Processo nº 2021/1250646, homo-
logado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, em 23/02/2022.
OBJETO: tem por objeto e finalidade o Registro de Preços para aquisição eventual de Cola Cirúrgica utilizadas nas cirurgias cardíacas em pacientes do 
SUS, por um período de 12 (doze) meses, da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV), nas condições definidas no ato 
convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do PrEGÃo ElETrÔNico SrP nº 07/2022, vinculada ao Processo nº 1250646/2021, que integram 
este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
ViGÊNcia: 10/03/2022 a 09/03/2023
EMPrESa: HYBrida ProdUToS HoSPiTalarES lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 12.544.921/0001-02, inscrição Estadual nº 
153119187, com sede na Barão do Triunfo, n° 3540 – Bairro Marco, cEP 66.095-055, Belém - Pa, telefone (91) 3257-5160, e-mail licitacao@hybridahospitalar.com.br 

iteM coMPras 
Net siMas esPeciFicaÇÕes aPres Necessidade 

Por 12 Meses
Marca

/FaBricaNte

VaLor
UNitÁrio

r$

VaLor
totaL

r$

01 437.889 124837-5

cola cirÚrGica. Trata- se de cola biocompativel, líquida, cuja 
composição deve ser de albumina bovina com glutaraldeído oU 

dupla mistura de monômero de cianoacrilato oU polietilenoglicol, 
para uso específico em cirurgias cardiovasculares complexas, 

aplicando o produto internamente na mucosa, com uso em aneu-
rismas de aorta, cardiopatias congênitas complexas e cirurgias 
vasculares de grandes vasos, por exemplo, contendo volume de 
selante que pode variar entre 1 a 5ml, contendo ou não aplica-
dores específicos de seringas para misturas de componentes.

UNid 200 ciclo MEd do BraSil 
lTda 1.584,59 316.918,00

Valor ToTal GEral 316.918,00

o valor global estimado desta ata é de r$ 316.918,00 (TrEZENToS E dEZESSEiS Mil, NoVEcENToS E dEZoiTo rEaiS).
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável.

Protocolo: 769921
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 42/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 42/2022, decorrente do Pregão Eletrônico para registro de Preços nº 10/2022/fHcGV, Processo nº 2021/854331, homolo-
gado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, em 18/02/2022.
oBJETo: aquisição eventual de Material descartável (lençol descartável), para reposição, abastecimento e distribuição entre os setores desta fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna — fPEHcGV, pelo período de 12 (doze) meses.
ViGÊNcia: 08/03/2022 a 07/03/2023
EMPrESa: SMl – SiSTEMaS MUlTi liMPEZa iNdÚSTria E coMÉrcio EirEli EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
18.549.387/0001-03, inscrição Estadual nº 15.417.935-3, com sede na aV. caiena – nº 1201, Bairro: Vila rica/ Parauapebas – Pa.
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iteM esPeciFicaÇÕes aPres Necessidade Por 12 
Meses Marca /FaBricaNte VaLor UNitÁrio

r$
VaLor totaL

r$

1 lençol descartável, em papel, 70cm x 50m – rolo. formato: 70cm x 50m Gramatura: 19 a 20 g/m2 com-
posição: 100% celulose virgem, sem micro serrilha rolo 4000 UNidadES SMl/ SMl r$ 12,00 r$ 48.000,00

Valor ToTal GEral r$ 48.000,00

o valor global estimado desta ata é de r$ 48.000,00 (QUarENTa E oiTo Mil rEaiS).
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta,
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 769937
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 43/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 43/2022, decorrente do Pregão Eletrônico para registro de Preços nº 74/2021/fHcGV, Processo nº 2021/549947, homolo-
gado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, em 25/02/2022.
OBJETO: Tem por objeto e finalidade o Registro de Preços para Aquisição eventual de produtos para saúde (PPS) e afins, para atender a necessidade de 
12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva e serviços da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV), nas 
condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e Ata do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 74/2021, vinculada ao Processo nº 
549947/2021, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
ViGÊNcia: 08/03/2022 a 07/03/2023
EMPrESa: crEMEr S/a, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 82.641.325.0021-61, inscrição Estadual nº 0627723470303, com 
sede na avenida das Quaresmeiras nº 200 na cidade de Pouso alegre - MG, cEP 37.550-000, Telefone (47) 2123-8000, e-mail licita@cremer.com.br

iteM coMPras Net siMas esPeciFicaÇÕes aPres Necessidade Por 12 
Meses Marca/FaBricaNte VaLor UNitÁrio

r$
VaLor totaL

r$

2 388.384 60468-2
coNEXÃo Para iNfUSÃo ParENTEral, em duas vias, estéril, 
em embalagem de papel grau cirúrgico, com protetor de cone 

sobresselente com clamp, no tamanho: Neonatal
UNid 6.000 EMBraMEd 1,90 11.400,00

9 386.125 60518-2

EQUiPo Para SolUÇÃo ParENTEral aBNT NBr 14041 
(ISO 8536-4) com regulador de fluxo, ponta perfurante, com 
protetores terminais, conector com configuração cônica tipo 

macho, dispositivo para entrada de ar, tubo transparente, fle-
xível, mínimo de 1500mm de comprimento, incluindo injetor 

lateral. Câmara de gotejamento transparente flexível, filtro de 
fluído. Apirogênico, em embalagem individual em papel grau 

cirúrgico. do tipo: Macrogotas fotossensível

UNid 1.700 EMBraMEd 4,28 7.276,00

ToTal GEral r$ 18.676,00

o valor global estimado desta ata é de r$ 18.676,00 (dEZoiTo Mil, SEiScENToS E SETENTa E SEiS rEaiS).
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável.

Protocolo: 769963
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 30/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 30/2022, decorrente do Pregão Eletrônico para registro de Preços nº 68/2021/fHcGV, Processo nº 2021/510135, homolo-
gado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 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 intensiva, 
ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
EMPrESa: PolYSUTUrE iNdÚSTria E coMÉrcio lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 03.812.429/0001-71, inscrição 
Estadual nº 67.077.545.0010, com sede na av. Gabriel ramos da Silva, 1245 – Parque industrial ii, cEP: 37.950-000, São Sebastião do Paraíso/MG.

Lote i – aÇo iNoXidÁVeL 
iteM descriÇÃo Necessidade P/ 12 Meses UNid VaLor UNitÁrio VaLor totaL

01 aço inoxidável 1 4x45; ag. 1/2 - 4,0 cm cortante 800 ENV r$ 25,00 r$ 20.000,00
02 aço inoxidável 4 4x45; ag. 1/2 - 4,8cm cortante 300 ENV r$ 33,00 r$ 9.900,00
03 aço inoxidável 5 4x45; ag. 1/2 - 4,7cm cortante 2.500 ENV r$ 33,00 r$ 82.500,00

Valor do loTE: r$ 112.400,00

Lote iii – catGUt siMPLes 
iTEM dEScriÇÃo NEcESSidadE P/ 12 MESES UNid Valor UNiTário Valor ToTal
08 catgut simples 0 70cm; ag. 1/2 - 3,0cm cilíndrica 600 ENV r$ 3,80 r$ 2.280,00
09 catgut simples 2-0 70cm; ag. 1/2 - 4,0cm cilíndrica 500 ENV r$ 3,60 r$ 1.800,00
10 catgut simples 2-0 70cm; ag. 3/8 - 3,0cm cilíndrica 600 ENV r$ 3,50 r$ 2.100,00
11 catgut simples 3-0 70cm; ag. ½ - 3,0cm cilíndrica 500 ENV r$ 3,60 r$ 1.800,00
12 catgut simples 4-0 70cm; ag. ½ – 2,0cm cilíndrica 100 ENV r$ 4,02 r$ 402,00

Valor do loTE: r$ 8.382,00

Lote V – NYLoN 
iTEM dEScriÇÃo NEcESSidadE P/ 12 MESES UNid Valor UNiTário Valor ToTal
15 Nylon 2-0 3x45; ag. 3/8 - 3,0cm cortante 2.600 ENV r$ 5,10 r$ 13.260,00
16 Nylon 3-0 45cm; ag. 3/8 - 2,4cm cortante 16.500 ENV r$ 2,00 r$ 33.000,00
17 Nylon 4-0 45cm; ag. 3/8 - 2,0cm cortante 800 ENV r$ 2,00 r$ 1.600,00
18 Nylon 4-0 45cm; ag. 3/8 - 2,4cm cortante 9.000 ENV r$ 2,00 r$ 18.000,00
19 Nylon 5-0 45cm; ag. 3/8 – 2,0cm cortante 4.500 ENV r$ 2,00 r$ 9.000,00

Valor do loTE: r$ 74.860,00

Lote Viii – PoLiGLactiNa 

iTEM dEScriÇÃo NEcESSidadE P/ 12 MESES UNid Valor
UNiTário

Valor
ToTal

29 Poliglactina tecida ou similar 0 70cm; ag.5/8 – 3,7cm cilindrica 1.000 ENV r$ 7,00 r$ 7.000,00
30 Poliglactina tecida ou similar 0 70cm; ag. 3/8 - 3,0cm cilindrica 5.600 ENV r$ 6,50 r$ 36.400,00
31 Poliglactina tecida ou similar 1 70cm; ag 1/2– 4,0cm cilíndrica 8.000 ENV r$ 7,00 r$ 56.000,00
32 Poliglactina tecida ou similar 2-0 70cm; ag. 1/2 – 2,5cm cilíndrica 3.000 ENV r$ 6,50 r$ 19.500,00
33 Poliglactina tecida ou similar 2-0 70cm; ag. 3/8 - 3,0cm cilindrica 1.500 ENV r$ 6,50 r$ 9.750,00
34 Poliglactina tecida ou similar 2-0 70cm; ag. 3/8 - 3,0cm cortante 1.200 ENV r$ 7,80 r$ 9.360,00
35 Poliglactina tecida ou similar 3-0 45cm; ag. 3/8 - 2,4cm cortante 3.500 ENV r$ 7,30 r$ 25.550,00
36 Poliglactina tecida ou similar 3-0 70cm; ag. 1/2 - 2,5cm cilíndrica 2.800 ENV r$ 6,50 r$ 18.200,00
37 Poliglactina tecida ou similar 4-0 70cm; ag. 1/2 - 2,5cm cilíndrica 600 ENV r$ 6,50 r$ 3.900,00
38 Poliglactina tecida ou similar 4-0 70cm; ag. 3/8 - 2,0cm cortante 1.500 ENV r$ 6,50 r$ 9.750,00

Valor do loTE: r$ 195.410,00
 

Valor ToTal: r$ 391.052,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 391.052,00 (Trezentos e noventa e um mil e cinquenta e dois reais.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 770258
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.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 012 de 10 de MarÇo de 2022
a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições le-
gais que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 210/2021-ccG de 08 
de fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021
coNSidEraNdo, o parecer da assessoria Jurídica da SESPa nos autos do 
processo nº 2017/267353.
coNSidEraNdo, a PorTaria nº 1035, de 16 de Novembro de 2021 – doE 
34.769 dE 18/11/2021, que designou a comissão Permanente de Sindi-
cância do Hospital Regional de Salinópolis,
rESolVE:
I – Instaurar a competente Sindicância Administrativa na forma do art. 
199 da lei 5.810/94, nomeando para compor a comissão os servidores: 
criSTiaNE SEriQUE MoNTEiro, odontóloga, matrícula nº 57174941-1, 
EMErSoN SaNTiaGo MoNTEiro, agente administrativo - matrícula nº 
5808987-2 e EliUdY da SilVa BraNdÃo, agente administrativo - matrí-
cula nº 5913561-1, para sob a presidência do primeiro, para apurar possí-
veis irregularidades no serviço público.
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, prorrogáveis por igual pe-
ríodo, desde que por motivo fundamentado.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 770243

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 011/2022-dir/Hrs de 10 de MarÇo de 2022
a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas através da PorTaria n° 210/2021-ccG de 08 
de fevereiro de 2021, publicada no doE n°34.486 de 09/02/2021.
coNSidEraNdo o disposto do decreto nº 1.180 de 12/08/2008 que dis-
ciplina o regulamento, que trata da concessão, aplicação e a prestação de 
contas de recursos públicos sob a forma de Suprimento de fundos,
rESolVE:
coNcEdEr SUPriMENTo dE fUNdoS em nome da servidora Maria Ka-
rEM doS SaNToS fErNaNdES, administradora, matricula nº 57211829-
2, cPf n° 634.210.452-15, no valor de r$ 4.000,00 (quatro mil reais) para 
atender despesas materiais emergenciais de pequeno valor a este Esta-
belecimento assistencial de Saúde. o suprido deverá utilizar os recursos 
a serem aplicados no período de 60 (sessenta) dias a contar da data do 
recebimento e terá que prestar conta em 15 (quinze) dias subseqüentes, 
após o término do período de aplicação.
ProGraMa dE TraBalHo: 10302142782880000
foNTE dE rEcUrSoS: 0103000000
NaTUrEZa dE dESPESa: 339030
PlaNo iNTErNo: 908288
Valor: r$ 4.000.00
Publique-Se, registre-Se E cumpra-Se.
Salinópolis, 10 de março de 2022.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 769702

diÁria
.

Portaria Nº 010/2022-dir/Hrs de 09 de MarÇo de 2022.
a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições le-
gais que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 210 / 2021 de 08 de 
fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021 e tendo 
em vista as instruções contidas no decreto nº 2819 de 06 de setembro de 
1994 com base no art. 145 da lei 5.810/94, que disciplina a concessão de 
diárias em missão oficial do Estado e obtenção de capacitação profissional.
rESolVE:
coNcEdEr 04 E 1/2 (quatro e meia) diárias aos servidores abaixo lista-
dos pelo deslocamento do município de SaliNÓPoliS para o município de 
BElÉM, no período de 21 a 25.03.2022, com o objetivo de participarem 
do curso de formação de Pregoeiro- Presencial e Eletronico, na Escola de 
Governo-EGPa, no hoário de 14h as 18h.

SErVidor carGo Mf cPf
João Paulo Batista arnour ag. administrativo 57194173-1 697.834.542-34

Hellen cristina de andrade Silva ag. artes Praticas 54191475-1 734.308.202-78

Publique-Se, registre-Se E cumpra-Se
Salinópolis, 09 de março de 2022.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 769700

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 047/2022-GP, de 10 de MarÇo de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – cPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo Decreto de 16 de Abril de 2018 no Diário Oficial 
do Estado n° 33.598;
r E S o l V E:
coNcEdEr férias regulamentares ao servidor da companhia de Portos 
e Hidrovias do Estado do Pará – cPH referente ao período aquisitivo, 
conforme mapa abaixo:

MaTrÍcUla NoME GoZo aQUiSiTiVo

5945622 alelizia dos Santos Miranda 04/04/2022 a 13/04/2022 2020/2021

5947582 rui Guilherme Barata Marques 04/04/2022 a 03/05/2022 2021/2022

5920501 Stephanie lorhane de Moura oliveira 06/04/2022 a 05/05/2022 2021/2022

5955333 Yuri West Kuwano alves 04/04/2022 a 03/05/2022 2021/2022

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 10 de março de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 769683
Portaria Nº 049/2022-GP, de 10 de MarÇo de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
Exonerar o Sr. MaNoEl coUTiNHo aGUiar JUNior do cargo de SEcrE-
Tário i da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – cPH, a 
contar do dia 10 de março de 2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 10 de março de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 770027
Portaria Nº 050/2022-GP, de 10 de MarÇo de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
Nomear o Sr. roNaldo SÉrGio SaNTa BrÍGida da SilVa como GErENTE 
dE PorTo, lotado na diretoria de Gestão Portuária da companhia de Por-
tos e Hidrovias do Estado do Pará – cPH, a contar de 10 de março de 2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 10 de março de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 770028
Portaria Nº 051/2022-GP, de 10 de MarÇo de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
Nomear o Sr. WENdEl ricHard corrEa da SilVa como SEcrETário i, 
lotado na diretoria de Gestão Portuária da companhia de Portos e Hidro-
vias do Estado do Pará – cPH, a contar de 10 de março de 2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 10 de março de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 770029
Portaria Nº 048/2022-GP, de 10 de MarÇo de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
art. 19 do Estatuto Social da cPH,
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r E S o l V E
Exonerar o Sr. alEXSSaNdro SilVa dE oliVEira do cargo de GErENTE 
dE PorTo da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – cPH, 
a contar do dia 10 de março de 2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 10 de março de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 770025

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 10
contrato: 04/2018-cPH
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a revisão contratual, 
para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro atingido em razão da 
pandemia do covid-19, o que causará acréscimo no valor original do con-
trato nº 004/2018 - cPH, que versa sobre a execução de obras e serviços 
de engenharia para a construção do Terminal Hidroviário de Passageiros e 
cargas do Município de Santarém, Estado do Pará.
data de assinatura: 09/03/2022
orçamento:
funcional Programática: 26.784.1486.7575
fonte/Natureza: 0101, 0301/449051
cNPJ: 29.779.458/0001-72 coNSÓrcio TaPaJÓ – coNSÓrcio TaPaJÓS, 
formado pelas empresas PaUlo raYMUNdo BrÍGido dE oliVEira EirEli 
e laJE coNSTrUÇÕES lTda.
Endereço: Travessa lomas Valentinas, Passagem São Pedro, nº 124, bairro 
Marco, cEP:66.095-721, Município de Belém, Estado do Pará
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 770156
termo aditivo: 4
contrato: 007/2020-cPH
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a revisão contratual, 
para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro atingido em razão da 
pandemia do covid-19, o que causará acréscimo no valor original do con-
trato nº 007/2020 - cPH, que versa sobre a execução de obras e serviços 
de engenharia para a reforma e adequação do Terminal Hidroviário de Pas-
sageiros e cargas do Município de Monte alegre, Estado do Pará.
Valor: o presente contrato suportará acréscimo no valor de r$ 1.051.285,38 
(um milhão, cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito 
centavos). o valor global do contrato, após as alterações supramencionadas, 
passará a ser de r$ 4.651.542,77 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e 
um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos).
data de assinatura: 09/03/2022
Projeto atividade: 26.784.1486.7576
Natureza: 449051
fonte do recurso: 0301
cNPJ: 08.064.865/0001-23 - ENGEPorT ENGENHaria EirEli – EPP
Endereço: Passagem São Pedro, nº 18, Bairro: Marco, cEP: 66.095-721, 
Município de Belém, Estado do Pará
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 770165

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
LicitaÇÃo reGida PeLa Lei FederaL Nº 13.303/2016 e decreto 
estadUaL Nº2121/2018
critério de julgamento: menor preço global - regime de Execução da obra: 
Empreitada por preço unitário - Modalidade: Procedimento licitatório – 
Modo de disputa: fechado
Número: 003/2022-cPH – Processo(s) nº 2019/628475 e 2022/117434
objeto:
o presente certame tem por escopo a contratação de empresa especiali-
zada na prestação de obras e serviços de engenharia para a execução de 
reforço Estrutural, reforma e adequação dos Trapiches da Vila do Porto 
Grande e da Sede do Município de São João da Ponta, o qual visa atender 
as necessidades da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.
Entrega do Edital:
www.cph.pa.gov.br  ou www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: clEidE cilENE aBUd fErrEira
local de abertura: Sala de reuniões da cPH, situada na avenida Generalís-
simo 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.
data da abertura:  01/04/2022 (sexta-feira)
ora da abertura: 09h00 (nove horas)
orçamento:
Programa de Trabalho – 26.784.1486.7576
Natureza da despesa – 449051
fonte do recurso – 0301
Valor global estimado: r$969.304,23
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 769729

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de aViso
dispensa de Licitação Nº002/2022-cPH
- aquisição/obras/Serviços:
contratação de empresa para o fornecimento de alimentos de uso comum 
(café e açúcar), o qual visa atender a companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará, através da cotação Eletrônica de Preços – Edital de 
nº002/2022- cPH, processo nº2022/63158.
- fonte dos recursos:
Projeto/atividade – 26.122.1297.8338
Natureza de despesa – 339030
fonte(s) – 0101 e 0261
contratado(a)(s):

Nº iTEM contratada Valor Global Estimado r$

1
café em pó, a 
vácuo, pacote 

c/250g

S da c SaNToS coMÉrcio E SErViÇoS lTda
cNPJ/Mf-40.508.894/0001-40

Endereço: rodovia Br 316, nº1762, sala 815, Bairro atalaia, 
cEP:67.013-000, Telefone-(91)99921-5961 –

e-mail: sc.comercioesercos@gmail.com  Município ananindeua - 
Estado do Pará.

r$4.350,00 (quatro mil, 
trezentos e cinquenta 

reais).

2 Açúcar refinado, 
pacote c/1kg

TUdÃo coMErcio E SErViÇo & rEPrESENTaÇÃo lTda
cNPJ/Mf nº: 39.715.371/0001-95

Endereço: rodovia Br 316, nº 501, sala 217, Bairro: centro, cEP: 
67.030-000, Telefone-(91)99616-3347 e-mail:  totus.pa@bol.com.br 

, Município: ananindeua – Estado do Pará.

r$2.850,00 (dois mil, 
oitocentos e cinquenta 

reais).

- Vigência/Prazo de Execução:
12(doze) meses – início: 15/03/2022 - Término: 14/03/2023.
- Base legal da dispensa: art. 29, inciso ii, da lei nº 13.303 de 30/06/2016.
Belém/Pa, 10 de março de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente da cPH

Protocolo: 769711

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

coMPaNHia de Portos e HidroVias do estado do ParÁ - cPH
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica- coMPaNHia de Portos e 
HidroVias do estado do ParÁ e PreFeitUra MUNiciPaL de 
sÃo JoÃo da PoNta.
ParTES:
1° ParTÍciPE - coMPaNHia dE PorToS E HidroViaS do ESTado do 
Pará - cPH, cNPJ: 05.452.160/0001-95;
2° ParTÍciPE – PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo JoÃo da PoNTa, cNPJ: 
01.613.320/0001-20.    
objeto: o presente instrumento tem por objeto a parceria entre a cPH e a 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo JoÃo da PoNTa, com o objetivo de exe-
cução das obras de reforço estrutural, reforma de adequação dos trapiches 
da Sede, localizado na rua Manoel inácio, e do Trapiche da Vila do Porto 
Grande, localizado na rua Principal, Zona rural, ambos no município de 
São João da Ponta, Estado do Pará.
Vigência: Este Termo de cooperação Técnica vigorará a partir da data de 
sua assinatura e encerrará no prazo de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado mediante aditivo específico.
data de assinatura: 04/03/2022.
ordenador responsável: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 770073

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 122/2022 – arcoN - Pa, 09 de MarÇo 2022. o di-
retor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei 
nº 6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei 
nº 6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 
74 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; considerando o Processo 
Eletrônico n.º 2022/273101. rESolVE: i – aUToriZar iaNN cUSTÓdio 
MENEZES matricula nº 5947465/1, ocupante do cargo auxiliar em regula-
ção, a gozar quinze (15) dias de férias, interrompida através da PorTaria 
n.º 496/2021 de 08/07/2021, publicado no doE n° 34.633 referente ao 
período aquisitivo 2020/2021, no período de 14/03/2022 a 28/03/2022. ii 
– Esta PorTaria entra em vigor na data de sua Publicação. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE 
SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 09 dE MarÇo 2022. EUriPE-
dES rEiS da crUZ filHo diretor Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 769673
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.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 123/2022 – arcoN-Pa, 09 de MarÇo de 2022. 
o diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei 
Nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei 
nº 6.838 de 20 de fevereiro de 2006. coNSidEraNdo o artigo 77, inciso 
iX, c/c artigo 98 e 99 da lei nº. 5810, de 24.01.1994; coNSidEraNdo 
Processo nº 2019/319002 rESolVE: i - aUToriZar o gozo de 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio a roSiMar BorGES rEiaS E SilVa, matrícula n.º 
5887658/1, ocupante do cargo de Técnico NV/i, correspondente ao triê-
nio 2011/2014, conforme os termos do Processo n° 2019/319002-arcoN, 
concedida através da PorTaria 115/2021 de 04 de março de 2021, publi-
cado no doE 34.510 de 08 de março de 2021, no período de 16/05/2022 a 
14/06/2022. iii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E 
coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 09 dE MarÇo 
dE 2022.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 769774

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade: Pregão eletrônico
NÚMero: 004/2022 rePetiÇÃo do PreGÃo 001/2022
oBJETo: contratação de empresa especializada no fornecimento de material 
gráfico, considerando a necessidade desta ARCON-PA, de forma estimativa, 
pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de referência (anexo i)
ENTrEGa do EdiTal: Será dia 11/03/2022 às 08:00, horário de Brasília.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME: caroline Nazaré da Silva carvalho
local dE aBErTUra: www.comprasgovernamentais.gov.br
daTa dE aBErTUra: 23/03/2022
Hora dE aBErTUra: 09:00
orÇaMENTo:
ProGraMa dE TraBalHo: 04.122.1297.8338.0000;
NaTUrEZa dE dESPESa: 339030;
foNTE dE rEcUrSo: 0261;
oriGEM: Estadual
ordENador: EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.

Protocolo: 769912

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

errata
.

errata do coNtrato Nº 02/2021-sedaP
Publicado no doE Nº 34.887 em 10/03/2022 Protocolo: 769242
onde se lê:
Prazo de vigência 09/03/2022 a 08/03/2023
Leia-se:
Prazo da vigência: 10/03/2022 a 09/03/2023
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 769691

.

.

coNVÊNio
.

convênio n° 05/2022 – sedaP
Processo nº 2022/192900.
concedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca.
objeto: aquisição de insumos e serviços para fomento às ações de assis-
tência técnica aos agricultores aderidos ao programa Territórios Sustentá-
veis, no município de anapu.
representante do Município: aElToN foNSEca SilVa.
data de assinatura: 10/03/2022
Valor Total: r$ 521.253,80 (Quinhentos e Vinte e Um Mil e duzentos e 
cinquenta e Três reais e oitenta centavos).
contrapartida: r$ 20.048,90 (Vinte Mil e Quarenta e oito reais e Noventa centavos).
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8705, Elemento de despesa: 
3340-41/ 444042, fonte de recursos: 0397-0301, função Programática: 
20.608.1491.8705.
Prazo de Vigência: a contar de 11/03/2022 à 31/01/2023.
convenente: MUNicÍPio dE aNaPU, inscrito no cNPJ/Mf sob o 
nº 01.613.194/0001-63.
Endereço: av. Getúlio Vargas, Nº 98, Bairro: centro, cEP 68.365-000, 
no Município de anapu, Estado do Pará.
ordenador de despesas: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 769894

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 143/2022 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: Jesus Nazareno Pinto de almeida. carGo: Motorista. Ma-
TrÍcUla: 13277/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo capanema/capitão Poço/
Tracuateua e Bragança/Pa. oBJETiVo: Entrega de equipamentos e insumos(-
sementes). PErÍodo: 14 a 17/03/2022. Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia). 
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁria Nº 144/2022 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:Max Miguel Pardal Possas . carGo: Técnico em Gestão 
de infra-estrutura – Eng civil. MaTrÍcUla:55587277/3oriGEM: Belém/
Pa dESTiNo: altamira /Pa oBJETiVo: Vistoriar e acompanhar obra emer-
gencial da construção do muro da SEdaP de altamira . PErÍodo: 11 a 
18/03/2022 Nº dE diáriaS: 7 ½ (sete e meia) ordENador: rosivaldo 
Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 145/2022 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: Heloisa Helena Batista de figueiredo . carGo: Engenheira 
agôrnoma. MaTrÍcUla: 23639/1 . oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Santarém, 
itaituba, oriximiná, e Breves/Pa. oBJETiVo: Tratar com as prefeituras das 
regiões do Baixo amazonas, Tapajós e Marajó sobre o programa Territórios Sus-
tentáveis. PErÍodo: 13 a 16/03/2022. Nº dE diáriaS:  3 ½ (três e meia). or-
dENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁria Nº 146/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019
BENEficiário: Gabriel foro Siqueira carGo: Supervisor  MaTrÍcUla: 
5962882/1. oriGEM:Belém/Pa . dESTiNo: Santarém; itaituba; oriximiná e 
Breves/Pa oBJETiVo: acompanhar o Sr. Secretário em visita aos Secretários 
de agricultura e prefeitos para ajustes do Programa Territórios Sustentáveis.  
PErÍodo: 12 a 16/03/2022 Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia) ordENa-
dor: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 148/2022 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:  Sarah Maciel Santana. carGo: assistente Técnico admi-
nistrativo. MaTrÍcUla: 5951660. oriGEM: capanema/Pa. dESTiNo: Be-
lém/Pa. oBJETiVo: receber Tutorial relacionada ao PaE.  PErÍodo: 15 a 
16/03/2022. Nº dE diáriaS:  1 ½ (uma e meia). ordENador: rosivaldo 
Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 769915

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria de diÁrias Nº 123/2022 
BENEficiário: : flávio das Neves Silva

Protocolo: 769807

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 057/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE PriMaVEra.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UMa) GradE aradora dE arraSTo, 
14X26”X6000MM , c/ coNTrolE rEMoTo E 01 (UMa) GradE NiVElado-
ra, 32 diScoS dE 20”, c/ coNTrolE rEMoTo.
daTa dE aSSiNaTUra: 10/03/2022
ViGÊNcia: 10/03/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 769822

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

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

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

111807567/2021 aNToNio EdiValdo da SilVa MoNTEiro SÍTio caJUal 17,652ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1008/2022

092706665/2021 aNaclETa caSTro doS rEiS SiTio SÃo JoaQUiM 5,2572ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1009/2022

092706697/2021 clEUMa rENaTa aZEVEdo doS rEiS SiTio da rENaTa 5,8474ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1010/2022

092706702/2021 JoÃo NElSoN doS rEiS GoMES SiTio ESPEraNÇa 11,8717ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1011/2022

092706700/2021 EUGENio dE liMa rEiS SiTio SÃo JoaQUiM ii 22,6153ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1012/2022

092706704/2021 MiGUEl ValdEci flor BicHo loTE_01-SiTio SaNTaNa 29,576ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1013/2022

092706705/2021 rafaEl BarBoSa oliVEira raNcHo doM rafaEl 11,3123ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1014/2022

092706706/2021 NailSoN carValHo GoMES SiTio TUcUNarÉ 23,9004ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1015/2022

092706708/2021 raiMUNda daMaScENo rEiS SiTio SÃo JoaQUiM 23,4712ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1016/2022

092706710/2021 SElMa SoarES da SilVa SiTio 3 irMÃoS 12,5021ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1017/2022

092906775/2021 aNToNio carValHo dE alMEida SiTio SaNTo aNTÔNio 17,6442ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1018/2022

122108325/2021 MaNoEl faUSTiNo da SilVa SÍTio MaNoEl BodE 26,1104ha BraGaNÇa/Pa 1019/2022

092906778/2021 carMElia PErEira liMa SiTio NaZarÉ 6,0404ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1020/2022

092906779/2021 caTariNa dE NaZarÉ do carMo doS SaNToS SiTio SaNTaNa 4,4508ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1021/2022

010300007/2022 Maria SiMoNE PiNHEiro MaciEl raNcHo MaciEl 0,5825ha BraGaNÇa/Pa 1022/2022

092906780/2021 dario fErrEira da SilVa SiTio cacUal 5,374ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1023/2022

092906781/2021 EdiNa carValHo dE alMEida SiTio SaNTo aNTÔNio 10,7584ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1024/2022

122108323/2021 iraidE coNcEiÇÃo dE SoUSa SÍTio doS QUiriNoS 24,3079ha BraGaNÇa/Pa 1025/2022

092906782/2021 EliaS MaNoEl do Socorro dE SoUZa liMa SiTio SÃo fraNciSco 2,8761ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1026/2022

092906788/2021 JUlia dE NaZarÉ BriTo doS SaNToS SiTio SaNTa JUlia 4,5577ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1027/2022

092906792/2021 Maria dE NaZarÉ SaNToS BorGES SiTio BiaNor 4,4266ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1028/2022

092906795/2021 MarlENE dE NaZarÉ BriTo doS SaNToS SiTio SaNTa clara 4,3096ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1029/2022

093006828/2021 claUdio roMilSoN aZEVEdo doS rEiS SiTio SÃo JoaQUiM 32,6958ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1030/2022

100206906/2021 ElVaNEidE da SilVa BicHo SiTio 2 irMÃoS 1,559ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1031/2022

093006856/2021 aNToNio BraSiliNo dE liMa rEiS SiTio caSTaNHEira 18,7856ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1032/2022

093006850/2021 aNToNio GEilSoN rodriGUES dE oliVEira SiTio MENiNo dEUS 38,813ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1033/2022

100406918/2021 claUdoaldo SodrÉ dE oliVEira SiTio GEriZi 8,6848ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1034/2022

100506967/2021 daNUZa fialHo da SilVa SiTio dEUS ProVErá 0,2878ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1035/2022

111807554/2021 JoSÉ lUiZ dE alMEida SÍTio SaNTa HElENa 18,8818ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1036/2022

080200649/2019 HEliToN dE liMa PErEira SÍTio HÉliToN dE liMa 1,8418ha caPaNEMa/Pa 1037/2022

120207975/2021 Kaio aUGUSTo dE oliVEira rEiS SÍTio SaGrada faMÍlia 2,7994ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1038/2022

100807028/2021 doMiNGaS do Socorro ciriaco GoMES SiTio NoVo ProGrESSo 1,4969ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1039/2022

100707014/2021 HUGo WillEN liMa rocHa filHo SiTio SaNTa caTariNa 1,6516ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1040/2022

021700309/2022 Maria rodriGUES BorGES SÍTio SÃo fraNciSco 53,5784ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1041/2022

100406949/2021 Maria aMBroZiNa GoMES dE SoUZa SiTio daS PEdraS 1,4809ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1042/2022

121608265/2021 fraNciSco rEJaNE lUciaNo da SilVa SÍTio SÃo fraNciSco 20,2617ha SaNTa Maria do Pará/Pa 1043/2022

080200671/2019 Maria irENE doS SaNToS SiTio TaUari VElHo 58,0972ha caPaNEMa/Pa 1044/2022

092706685/2021 JoÃo dE oliVEira Vidal SiTio TrÊS irMÃoS 0,3579ha caPaNEMa/Pa 1045/2022

112907854/2021 fraNciElE cardoSo da SilVa SÍTio fÉ EM dEUS ii 0,9961ha caPaNEMa/Pa 1046/2022

100807038/2021 SEBaSTiÃo BaTiSTa da SilVa SiTio SÃo SEBaSTiÃo 18,1788ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1047/2022

112507735/2021 aNToNio oTaViaNo XaViEr da foNSEca SÍTio roSário dE SaNTo aNToNio 28,0061ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1048/2022

092706691/2021 caliSTo liMa doS rEiS SiTio caliSTo 8,4424ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1049/2022

112407729/2021 roBSoN VEraS dE liMa SÍTio SaNTa roSa 4,1494ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1050/2022

112507763/2021 lUcaS EVaNGEliSTa riBEiro SÍTio SÃo lUcaS 61,7411ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1051/2022

100707023/2021 lEoNardo dE MoUra rodriGUES cHácara BEraldo filHo 14,7148ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1052/2022

100406951/2021 alEXaNdriNa dE caSTro roSa SiTio liVraMENTo 16,0228ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1053/2022

112207638/2021 JoÃo GoMES ViTorio SÍTio caJUEiro 24,3952 SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1054/2022

100606983/2021 ValdENi fErrEira da SilVa SiTio SaNTa fÉ 12,4959 SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1055/2022

100707008/2021 JocEliNo dE caSTro rocHa SÍTio caJUal 17,0744ha SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 1056/2022

Belém (Pa), 10/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 770203
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Portaria N° 650 de 10 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 1987, 
atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promover a ar-
recadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observando, no que 
couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão execu-
tor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir às suas 
terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-lhe, assim, 
dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre 
terras devolutas localizadas no Município de ipixuna do Pará, abrangen-
do uma área de 57,6269 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/249202.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 57,6269 ha (cinquenta e 
sete hectares, sessenta e dois ares e sessenta e nove centiares), denomi-
nada GlEBa Vila  do aMor, localizada no Município de ipixuna do Pará, 
com limites, confrontações e demais especificações técnicas constantes no 
Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: inicia-
se a descrição deste perímetro no vértice SiQc-M-0253, de coordenadas N 
9.719.777.424m e E 223.232.279m; deste segue confrontando com Sitio 
açai de Sebastião orivaldo da fonseca lopes, com seguintes azimutes e 
distâncias:  190°26’ e de 556.79 m até o vértice SIQC-M-0252, de co-
ordenadas N 9.719.229.865m e E 223.131.293m; com seguintes azimu-
tes e distâncias:  226°30’ e de 989.68 m até o vértice SIQC-M-0256, de 
coordenadas N 9.718.548.770m e E 222.413.259m; deste, segue pela 
faixa de domínio pela Margem direita (sentido Sul/Norte) da rodovia 
federal Br-010, com os seguintes azimutes e distancias:  353°18’ e de 
593.31 m até o vértice SiQc-M-0255, de coordenadas N 9.719.138.044m 
e E 222.344.165m; deste segue confrontando com Sitio açai de Sebas-
tião orivaldo da fonseca lopes, com os seguinte azimutes e distâncias:  
28°56’ e de 557.30 m até o vértice SiQc-M-0254, de coordenadas N 
9.719.625.712m e E 222.613.913m;  76°12’ e de 636.70 m até o vérti-
ce SiQc-M-0253, de coordenadas N 9.719.777.424m e E 223.232.279m; 
ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Ge-
odésico Brasileiro, e encontram-se representadas no sistema UTM, referencia-
das ao Meridiano central 45 WGr, tendo como o datum SirGaS 2000.
Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculadas no plano 
de projeção UTM.
II – Ressalvar que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas in-
cidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de São domingos do capim/Pa.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 769703
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

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

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2021/1450517 JoSE fErNaNdo MENdES dE 
SoUSa SiTio 13 dE aBril 3,0293ha SaNTa BárBara 

do Pará 652/2022

Belém (Pa), 10/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 769730
Portaria N° 651 de 10 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 1987, atri-
bui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promover a arrecada-
ção de terras públicas devolutas de seu domínio, observando, no que couberem, 
as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão execu-
tor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir às suas 
terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-lhe, assim, 
dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre 

terras devolutas localizadas no Município de ipixuna do Pará, abrangen-
do uma área de 34,9829 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/249376.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 34,9829 ha (trinta e qua-
tro hectares, noventa e oito ares e vinte e nove centiares), denominada 
GlEBa Vila alEGrE, localizada no Município de ipixuna do Pará, com li-
mites, confrontações e demais especificações técnicas constantes no Me-
morial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: inicia-se 
a descrição deste perímetro no vértice SiQc-M-0257, de coordenadas N 
9.719.067.951m e E 222.121.871m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido Norte/Sul) da rodovia federal Br-010, com 
seguintes azimutes e distancias:  162°37’ e de 690.83 m até o vértice Si-
Qc-M-0261, de coordenadas N 9.718.408.666m e E 222.328.233m; deste, 
segue confrontando com os limites de Quem de direito, sem denominação, 
com as seguintes azimutes e distâncias:  231°49’ e de 444.75 m até o vér-
tice SiQc-M-0260, de coordenadas N 9.718.133.757m e E 221.978.620m;  
314°46’ e de 347.10 m até o vértice SiQc-M-0259, de coordenadas N 
9.718.378.215m e E 221.732.211m;  12°59’ e de 655.13 m até o vértice Si-
Qc-M-0258, de coordenadas N 9.719.016.593m e E 221.879.413m;  78°02’ e 
de 247.84 m até o vértice SiQc-M-0257, de coordenadas N 9.719.067.951m 
e E 222.121.871m; ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Ge-
odésico Brasileiro, e encontram-se representadas no sistema UTM, referencia-
das ao Meridiano central 45 WGr, tendo como o datum SirGaS 2000.
Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculadas no 
plano de projeção UTM.
II – Ressalvar que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas in-
cidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de São domingos do capim/Pa.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 769715

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo de coNtrato teMPorÁrio
editaL Nº 01/2020 - iterPa, de 31 de JaNeiro de 2020 – Pss 
nº 001/2020
ParTES: instituto de Terras do Pará-iTErPa (concedente) e os abaixo re-
lacionados (contratados)
objeto: Prorrogações de contratos temporários autorizadas nos processos 
nºs 2019/421846 e lei
complementar nº 140/2021, não acarretando acréscimos de despesas ao erário.
Vigência: 10.03.2022 a 31.03.2023
Servidor: roBErTo MaGNo da SilVa – contrato nº 001/2020
Matricula nº 5946326/2
cargo: assistente de informática
Servidor: THaMYrES MarQUES da SilVa – contrato nº 003/2020
Matrícula nº 5954670/1
cargo: Téc.em Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário
Servidor: JoÃo fEliPE da SilVa MarTiNS – contrato nº 004/2020
Matrícula nº 7008203/2
cargo: Téc.em Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário
Servidor: raQUEl criSTiNa carValHo da coSTa – contrato nº 005/2020
Matrícula nº 5933272/2
cargo: Téc.em Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário
Servidor: lUiS fEliPE dE oliVEira foro – contrato nº 006/2020
Matrícula nº 5947539/2
cargo: Téc.em Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário
Servidor: faBio roBErTo doS rEiS MoNTEiro – contrato n° 007/2020
Matrícula nº 8002811/2
cargo: Téc.em Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário
Servidor: iGor doS SaNToS E SilVa – contrato nº 008/2020
Matrícula nº 5954672/1
cargo: Téc.em Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário
Servidor: carloS EdUardo rENdEiro dE oliVEira – 
contrato nº 010/2020
Matrícula nº 51855862/8
ordENador rESPoNSáVEl: BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS

Protocolo: 769910
eXtrato de terMo aditiVo Nº 002/2022 – 
coNtrato Nº 04/2020
coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa -
cNPJ: 05.089.495/0001-90
coNTraTado: NorTE TUriSMo lTda - cNPJ: 05.570.254/0001-69
ENd.: Tv. Padre Prudêncio, 43 – centro - Belém-Pa
ProcESSo: 2019/539372-PaE
oBJETo: Prorrogação do Prazo de vigência do contrato nº 04/2020, por 
mais 12 (doze) meses.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: clausula nona e art. 57 e 65, i, §1,2 da lei 
8.666/93, bem como a cláusula segunda
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ViGÊNcia: 10/03/2022 a 09/03/2023
EXErcÍcio: 2022 – ação.: 273.646 – 273.664 – 273.725 Projeto ativida-
de: 21.122.1297.8338 – 21.631.1497.8366 – 21.128.1508.8887; Elemen-
to de despesas: 339033
fonte: 0661007852; P.i.: 412.000.8338c – 210.000.8366c – 207.000.8887c
daTa aSSiNaTUra: 08/03/2022
ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS – Presidente

Protocolo: 769770

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 641/2022 de 08/03/2022
objetivo: representar o iTErPa em capanema, para apresentação e trei-
namento do Sistema Sicarf.
Período: 10 a 11/03/2022 (1,5) diárias
Servidores:
-5719.0493/1- Bruno Yoheiji Kono ramos (Presidente)
-5930538/3-Marco antônio Guedes cardoso (Gerente de Projeto Especial)
-5899.286/3 - Jair francisco carlota almeida (Motorista)
ordENador: flávio ricardo albuquerque azevedo -
resp. p/ Presidência

Protocolo: 769897

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria: 0955/2022 Objetivo: Apoio a fiscalização e verificação de 
ocorrência de abate clandestino de animais no município de Santa Maria do 
Pará, atendendo demanda em caráter excepcional, mediante denuncia e 
requisição da Policia civil – delegacia de Santa Maria do Pará. fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: 
SaNTa Maria do Pará/Pa Servidor: 57191840/ JoNaTHaS dE oliVEira 
BarradaS (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) /0,5 diária / 24/02/2022 a 
24/02/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 769851
Portaria: 0953/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes da 
campanha de vacinação contra febre aftosa etapa NoVEMBro -2021 no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNTE 
doUrado/Pa destino: alMEiriM/Pa Servidor: 5948600/ SUliNEidE ro-
cHa dE SoUSa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 
07/03/2022 a 09/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 769791
Portaria: 0954/2022 Objetivo: Apoio a fiscalização e verificação de 
ocorrência de abate clandestino de animais no município de Santa Ma-
ria do Para, atendendo demanda em caráter excepcional, mediante de-
nuncia e requisição da Policia civil – delegacia de Santa Maria do Pará.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPiTÃo PoÇo/
Pa destino: SaNTa Maria do Pará/Pa Servidor: 54192707/ENGEl Bla-
GiTZ cicHoVSKi (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 24/02/2022 
a 24/02/2022ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 769812

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0078/2022– 21.02.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
c o N c E d E r, à Extensionista Social li dJElMa NEVES TaNaKa- Matrícu-
la nº 3176088/1, lotada no Escritório local de Santarém/regional de San-
tarém, 08 dias de licença Nojo (falecimento), no período de 26.01.2022 
a 02.02.2022, formalizada de acordo a certidão nº 0656490155202240
0095164005222941, em atenção à cláusula Vigésima Quarta do acordo 
coletivo de Trabalho 2019/2020.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE
Portaria Nº 0107/2022– 25.02.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 04/04/2022 a 03/05/2022, a Extensionista 
rural l– iNÊS da SilVa GUaHYBa SaNToS- Matrícula nº 5066182/1, para 
responder pela Supervisão regional de Santarém, em virtude do titular 
encontrar-se em gozo de férias. (PaE: 2022/212685).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE
Portaria Nº 0108/2022– 25.02.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:

d E S i G N a r, a contar de 04/04/2022 a 03/05/2022, o Extensionista rural 
l– fraNK NElSoN dE SoUZa daNTaS- Matrícula nº 5753422/2, para respon-
der pela Chefia do Escritório Local de Curuá/Escritório Regional de Santarém, 
em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias. (PaE: 2022/129869).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE

Protocolo: 770015

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022.
Processo: 2021/1088195
UaSG: 925298
a Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado do Pará 
– EMaTEr –Pará, inscrita no cNPJ 05.402.797/0001-77, através de seu 
Pregoeiro (a), nomeado pela PorTaria nº 867/2021, de 13/12/2021, dis-
posto na lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e decreto federal 
nº 024/2019, e no decreto Estadual nº 2.069, de 20 de fevereiro de 2006 e 
legislação vigente correlacionada, torna Público a abertura do processo lici-
tatório PrEGÃo ElETrÔNico nº 001/2022, tipo MENor PrEÇo - Por loTE, 
a serem pagos pela administração Pública, cujo objeto é a contratação de 
Empresa Especializada no fornecimento de maquinas, equipamentos e móveis 
e montagem, conforme especificações relacionadas no item 14 do Termo de 
referência e item 05 do Edital, para atender as necessidades da EMaTEr-Pa, 
de acordo com as normas e diretrizes estabelecidas no Edital.
a abertura realizar-se-á no dia 24 de março de 2022, às 09:00 horas. o 
Edital encontra-se disponível no site da EMaTEr-Pa anexo i, e na internet 
nos endereços eletrônicos a seguir:
www.comprasnet.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br, contato 
pelo telefone (91) 3299-3463 ou e-mail: cplemater@outlook.com, no ho-
rário de 08:00 às 14:00 horas.
Marituba (Pa), 10 de março de 2022.
Pregoeiro responsável: raimundo Nonato Botelho da costa.
Presidente-EMaTEr-Pa: rosival Possidônio do Nascimento.

Protocolo: 770201

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
ParTES: EMaTEr-Pará E PrEfEiTUra MUNiciPal dE BENEVidES
OBJETO: O presente Termo de Cooperação tem por finalidade a congrega-
ção de esforços para a implementação de ações do Programa de assistên-
cia Técnica e Extensão rural - ProaTEr, executado pela EMaTEr-Pará, 
no Estado do Pará, visando contribuir para a promoção do desenvolvimento 
rural sustentável no município de BENEVidES. a EMaTEr-Pará desenvolverá 
a ação observada às politicas e diretrizes dos Governos federal, Estadual e 
Municipal de comum acordo e participação da PrEfEiTUra, visando à melho-
ria das condições econômicas, ambientais e sociais de sua população rural.
ViGÊNcia: 09/03/2022 à 31/12/2024
foro: foro da comarca de Marituba - Pa
daTa da aSSiNaTUra: 09/03/2022
aSSiNaTUraS:
roSiVal PoSSidÔNio NaSciMENTo
Presidente da EMaTEr-Pa
lUZiaNE dE liMa SoloN oliVEira
Prefeito Municipal de BENEVidES-Pa

Protocolo: 770131

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

Portaria
.

Portaria n.º 020/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos 
ii e V do Estatuto da Empresa e pelo artigo 6º do regimento;
coNSidEraNdo o processo nº 2022/226310, referente as negociações 
do acordo coletivo 2022/2023;
rESolVE:
1. designar os servidores MaTHEUS da SilVa aracaTi (coordenador de 
Gestão de Mercado) matrícula nº 5913361/3, HEiTor raJEd da crUZ 
(assessor Jurídico) matrícula nº 6403594/2 e carla caroliNa dE PaiVa 
rEiS (chefe da divisão de recursos Humanos) matrícula nº 54187606/5, 
para, sob a coordenação do primeiro, participarem das negociações relati-
vas ao acordo coletivo de Trabalho 2022/2023.
2. faZEr vigorar os efeitos desta PorTaria, a contar da data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 10 de Março de 2022.
NEUZa crUZ dEl TETTo SilVa
diretora Presidente em Exercício
cEaSa/Pa

Protocolo: 769997
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.

.

errata
.

Fica retificado na PORTARIA nº 018/2022 – CEASA/PA, 
publicada no doE nº 34.886 de 09/03/2022.
onde lê-se: 08 (oito) e 1/2 (meia) diárias
Leia-se: 07 (sete) e 1/2 (meia) diárias
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 769978

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

errata da Portaria Nº 66/2016-dGaF/GaB/seMas 
de 18/01/2016, PUBLicada No doe 33.051 de 19/01/2016
onde se lê: “(...) triênio 1991/1994 (...)”
Leia-se: “(...) triênio 1995/1998 (...)”
errata da Portaria Nº 512/2016-dGaF/GaB/seMas 
de 21/03/2016, PUBLicada No doe 33.094 de 23/03/2016
onde se lê: “(...) 1994/1997 (...)”
leia-se: “(...) 1998/2001 (...)”
errata da Portaria Nº 2202/2016-dGaF/GaB/seMas 
de 20/12/2016, PUBLicada No doe 33.287 de 09/01/2017
onde se lê: “(...) 1997/2000 (...)”
Leia-se: “(...) 2001/2004 (...)”

Protocolo: 769873
errata da PUBLicaÇÃo do terMo aditiVo
Publicado no doE Nº 34.876, do dia 25/02/ 2022.
onde se lê: TErMo adiTiVo Nº 002/2022-SEMaS/Pa
coNTraTo Nº 007/2020-SEMaS/Pa
rEf. ProrroGaÇÃo do PraZo dE ViGÊNcia
ProcESSo PaE N° 2020/922203-SEMaS/Pa
objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 07/2020, por mais 12 
(doze) meses, iniciando a vigência em 06/03/2022 e terminando em 06/03/2023.
Vigência:06/03/2022 a 06/03/2023.
assinatura: 22/02/2022
contratado: ilHa doS SaBorES GaSTroNoMia E EVENToS EirE-
li (cNPJ/Mf n° 13.881.077/0001-60)
Endereço: Servidão Henrique Thomas Nunes, s/nº - casa nº 01, bairro 
São João do rio Vermelho - florianópolis / Sc - cEP 88.060-315, Telefone: 
(48) 3369-3847, 3365-3338, e-mail: comercial@ilhadosabores.com.br / 
comercial@eventosesabores.com.br
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade.
Leia -se: TErMo adiTiVo Nº 002/2022-SEMaS/Pa
coNTraTo Nº 007/2020-SEMaS/Pa
rEf. ProrroGaÇÃo do PraZo dE ViGÊNcia
ProcESSo PaE N° 2020/922203-SEMaS/Pa
objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 07/2020, por mais 12 
(doze) meses, iniciando a vigência em 06/03/2022 e terminando em 06/03/2023.
Vigência:06/03/2022 a 06/03/2023.
assinatura: 22/02/2022
dotação orçamentária: UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 278338; 
foNTE: 0116 - fEMa; ElEMENTo: 339039; P i: 4120008338c; aÇÃo: 213477
contratado: ilHa doS SaBorES GaSTroNoMia E EVENToS EirE-
li (cNPJ/Mf n° 13.881.077/0001-60)
Endereço: Servidão Henrique Thomas Nunes, s/nº - casa nº 01, bairro 
São João do rio Vermelho - florianópolis / Sc - cEP 88.060-315, Telefone: 
(48) 3369-3847, 3365-3338, e-mail: comercial@ilhadosabores.com.br / 
comercial@eventosesabores.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: 769760

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2022
objeto: aquisição de materiais ergonômicos, para atender as necessidades 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.
Entrega do Edital, disponível a partir do dia 11.03.2022: https://www.gov.
br/compras/pt-br; www.semas.pa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.br
local de abertura: www.gov.br/compras/pt-br
data de abertura: 23/03/2022 às 10:00h (horário de Brasília)
11 de março de 2022
aZiEl MoraES da lUZ
PrEGoEiro oficial - SEMaS/Pa

Protocolo: 769879

diÁria
.

Portaria Nº 0380/2022 - GaB/seMas 10 de MarÇo de 2022.
Objetivo: Realizar a instalação, configuração e cadastro dos servidores dos 
NUrES nos pontos biométricos.

fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Paragominas/Pa.
Período: 14/03 a 16/03/2022 – 02 e ½ diárias
Servidores:
- 5901938/4 - ViTor MaroNE TEiXEira liSBoa - (Secretário de diretoria)
- 5094550/1 - Nadia oliVEira NaSciMENTo - (agente de PorTaria / Gerente)
- 5925020/2 - daNiEl alVES dE araUJo - (Técnico em Gestão de informática)
- 57193748/1 - JoSE lUciaNo SaNToS rodriGUES - (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: 769858
Portaria Nº0381 – 2022 - GaB/seMas 10 de MarÇo de 2022
Objetivo: Participar da 1ª Reunião Ordinária do Comitê Executivo - FPMAC
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Breves/Pa
destino: Belém/Pa
Período:13/03 á 17/03/2022 - 04 e ½ diárias.
colaborador eventual:
- JoSÉ iVaNildo GaMa BrilHaNTE - (colaborador eventual)
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: 769961
Portaria Nº 0382/2022 - GaB/seMas 10 de MarÇo de 2022.
objetivo: Visita técnica ao Museu do amanhã.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Brasília e rio de Janeiro/rJ
Período: 10/03 a 12/03/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidor:
- 5945727/1 - JoSE MaUro dE liMa o dE alMEida - (Secretário de Esta-
do de Meio ambiente e Sustentabilidade)
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: 770281
Portaria Nº 0375/2022 - GaB/seMas 10 de MarÇo de 2022.
objetivo:realizar vistoria técnica no empreendimento Guamá Tratamento 
de resíduo, aterro sanitário localizado no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marituba/Pa
Período: 04/03/2022 –½ diária.
Servidores:
- 7060162/ 3 - SMiTH caMPoS dE alBUQUErQUE - 
(Técnico em Gestão de meio ambiente)
- 5911161/ 4 - roMUlo HENriQUE alVarada fErrEira - 
(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: 769729
Portaria Nº 0374/2022 - GaB/seMas 10 de MarÇo de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica para acompanhamento dos serviços de 
reflutuação do Navio Haidar, no Porto de Vila do Conde.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 09/03 a 10/03/2022 – 01 e ½ diária.
Servidores:
- 5092663/1 - riTa dE caSSia NaSciMENTo caValcaNTE - 
(Engenheiro Químico)
- 8400928/1 - MarcoS ENoQUE lEiTE liMa - 
(Técnico em Gestão de meio ambiente)
- 57194272/1 - JoElcio SoSiNHo caScaES - (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: 769708
Portaria Nº 00259/2022 - GaB/seMas 21 de FeVereiro de 2022.
objetivo:realizar vistoria técnica em unidade de produção de carvão e 
indústria de produção de palito de picolé, para subsidiar a análise técnica 
para fins de alteração e renovação e de Licença de Operação,
localizados nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Benevides/Pa e São domingos do capim/Pa
Período: 15/03 a 16/03/2022 – 01, ½ diária.
Servidores:
- 5963680/1- GaBriEllE SoUSa Mafra- 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
- 54189442/2- roSiaNE da SilVa SoUZa - 
(Técnico Em Gestão agropecuária)
- 57218879/5- faBio riBEiro fiEl - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 763579
Portaria Nº 00342/2022 - GaB/seMas 07 de MarÇo de 2022.
objetivo:realização de vistoria técnica pré-exploratória de PMfS em pro-
priedade rural, protocoladas nesta SEMaS/Pa nos municípios citados.
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fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: altamira/Pa.
destino: Uruará/Pa e Placas/Pa
Período: 14/03 a 18/03/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 5955051/ 1 - liNdirairY SaNToS da SilVa - 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
- 5932088/ 2 - ariElE da SilVa SalES - 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5943170/ 1 - VaGNEr SaNToS caETaNo - (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: 767940
Portaria Nº 0349/2022 - GaB/seMas 07 de MarÇo de 2022.
Objetivo: Conduzir veículo oficial.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: igarapé-Miri/Pa
Período:24/02/2022 – ½ diária.
Servidor:
- 57218879/ 5 - faBio riBEiro fiEl - (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: 768217
Portaria Nº 0372/2022 - GaB/seMas 09 de MarÇo de 2022.
Objetivo: Participar da 1ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho Delibe-
rativo da rESEX Mar Soure.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Soure/Pa
Período: 10/03 a 12/03/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidores:
- 5963872/1 - arTUr WillEN raMoS corrEa - (Gerente)
- 57196921/1 - lUciaNa alVES dE SoUZa - 
(Técnico em Gestão de meio ambiente)
- 54181818/2 - lUiZ GUilHErME SoUZa dE MENEZES - (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: 769674
Portaria Nº 0364/2022 - GaB/seMas 09 de MarÇo de 2022.
objetivo: Proceder vistoria técnica prévia para licenciamento e pós-explo-
ratória em PMfS.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Goianésia/Pa e Paragominas/Pa
Período: 14/03 a 18/03/2022 – 04 e ½ diárias
Servidores:
- 57234850/ 1- roBErTa PirES MENdES dE alBUQUErQUE – 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 57175268/ 1 - SToNE cESar caValcaNTE da coSTa – 
(Técnico em Gestão de infra-Estrutura)
- 5943119/ 1 - JoSE rUBENi liMa dE aBrEU - (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: 769069
Portaria Nº 00365/2022 - GaB/seMas 09 de MarÇo de 2022.
objetivo:Promover o nivelamento no manuseio do Pra para as equipes 
técnicas municipais e difundir aspectos técnicos de análise do Prada/Tca 
mediante aplicação dos preceitos legislativos visando a eficácia e a efe-
tividade das ações voltadas para a retificação e finalização da análise do 
Prada oN liNE E fiSico para as equipes técnicas municipais.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa-Marabá/Pa
destino: redenção/Pa
Período: 12 a 19/03/2022 – 07 e ½ diárias.
Servidores:
- 5955014/1 - aNa PaUla MoNTEiro alENcar- 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
- 5961344/1 - HElio BriTo doS SaNToS JUNior - 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
- 5921045/3 - lUENa oSSaNa caNaViEira- (Gerente)
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: 769158
Portaria Nº 0269/2022 - GaB/seMas 22 de FeVereiro de 2022.
objetivo: Promover a integração e valorização dos servidores das Unidades regionais.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Paragominas/Pa.
Período: 14/03 a 16/03/2022 – 02 e ½ diárias
Servidores:
- 5938500/ 2 - THUlio TaVarES fErrEira - 
(Tec. Em Gestão de informática )
- 5934171/ 2 - fErNaNdo cESar TaVarES loPES – 
(auxiliar operacional)
- 5963911/1 - Maria dE BElÉM SoarES riBEiro da SilVa - (Gerente)
- 55588555/1 - iNNGrid aNNiE MorEira rodriGUES BaSToS - (Gerente)

- 54181818/ 2 - lUiZ GUilHErME SoUZa dE MENEZES - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 764168
Portaria Nº 0330/2022 - GaB/seMas 04 de MarÇo de 2022.
objetivo: Vistoriar o empreendimento Manganês no sudeste do Estado 
para análise de licenciamento ambiental.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa e itupiranga/Pa
Período: 14/03 a 18/03/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 5954876/ 1 - TadEU SoUZa PErEira - 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5900267/2 - diEGo lEiTE GUiMarÃES - 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 57205979/1 - ValBEr dE alMEida PirES - 
(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: 767368
Portaria Nº 0333/2022 - GaB/seMas 04 de MarÇo de 2022.
Objetivo: Participar da 12ª Reunião Anual da Força-Tarefa de Governadores 
para clima e florestas fTGcf” florestas, Sociedade, Economia Verde: No-
vos Modelos de desenvolvimento para o futuro do Planeta draft agenda”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Manaus/aM
Período: 16/03 a 18/03/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidor:
- 5945727/1 - JoSE MaUro dE liMa o dE alMEida - 
(Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade)
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: 767661
Portaria Nº 00337/2022 - GaB/seMas 07 de MarÇo de 2022.
objetivo:realizar vistoria técnica em indústrias Madeireiras e carvoeiras 
no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
Destino: Moju/PA, (com acesso pela cidade de Tailândia/PA).
Período: 14/03 a 19/03/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
- 5147352/ 1- SErGio aUGUSTo da MoTTa SoUZa - (
Engenheiro agrônomo)
- 57227646/ 4- MicHEllE Maria corrEa - 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 57196924/ 1- PaUlo carValHo liMa - (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: 767799
Portaria Nº 00340/2022 - GaB/seMas 07 de MarÇo de 2022.
objetivo:realizar procedimento de Vistoria Técnica em Plano de Manejo 
florestal Sustentável..
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: itaituba /Pa.
destino: aveiro/Pa.(Zona rural)
Período: 14/03 a 19/03/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
- 80846411/ 2 - rodriGo doS SaNToS liMa - 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5960951/ 1- YUrYaNNE carValHo PiNTo - 
(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: 767861

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 00362/2022-GaB/seMas de 08 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilida-
dE do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, inciso ii, 
da constituição do Estado;
coNSidEraNdo o disposto no art. 13 da lei nº 8.633, de 19 de junho de 
2018 e o decreto nº 2.205, de 10 de outubro de 2018, que regulamenta a 
Gratificação de Desempenho de Gestão Ambiental- GDGA;
coNSidEraNdo a PorTaria GaB/SEMaS nº 2055, de 18 de outubro de 
2018, que constituiu a comissão de avaliação de desempenho da Secre-
taria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS para coor-
denar o processo de execução e avaliação das metas institucionais e dos 
servidores do órgão, referente à GdGa;
coNSidEraNdo a PorTaria nº 1972/2021-GaB/SEMaS, publica-
da no doE nº 34.753, de 29/10/2021, errata PorTaria nº 1972/2021-
GaB/SEMaS, publicada no doE nº 34.759, de 08/11/2021, que tornou 
pública as metas para avaliação institucional da SEMaS, previstas para 
o décimo ciclo de avaliação, compreendido no período de 01 de novem-
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bro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022 e,
coNSidEraNdo os princípios que regem a administração Pública, dispos-
tos no art. 37 da constituição federal.
rESolVE:
Art. 1º. Tornar público o resultado definitivo das metas institucionais da 
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, refe-
rente ao décimo ciclo de avaliação da GdGa, compreendido no período de 
01 de novembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022, conforme anexo úni-
co, parte integrante desta PorTaria.
art. 2º. os efeitos desta PorTaria retroagem a 28 de fevereiro de 2022.
Belém, 08 de março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará
aNeXo ÚNico
QUadro de aVaLiaÇÃo de deseMPeNHo iNstitUcioNaL da seMas
Metas (mensuração do alcance dos objetivos dos programas para acompa-
nhar os resultados/ caráter quantitativo e qualitativo)

Metas - 10º cicLo – Período: 01 de novembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021
SETorES Metas PoNToS

GaBiNETE 1. Elaborar projeto de sistema de controle de recebimento de documentos/processos, utilizando a 
ferramenta Power Bi. 60

SaGra

1. Encaminhar 70% dos processos e documentos tramitados à Secretaria adjunta.
2. Propor minuta de ato normativo para regulamentar as diretrizes e objetivos do 60 Programa 

regulariza Pará.
60

SaGrH 1. Elaborar e encaminhar ao Gabinete desta SEMaS a Minuta
de decreto regulamentador dos Territórios Sustentáveis. 60

cfiSc

1. Elaborar 100 relatórios de Monitoramento (denúncias, PMfS, agenda Marrom, outros).
2. realizar 200 análises de sensoriamento remoto, relacionadas a lista do desmatamento 

ilegal-ldi, em áreas com ocorrência de desmatamento, para subsidiar embargos e demais proce-
dimentos punitivos da difiSc/SEMaS.

3. Elaborar roteiro orientativo de monitoramento e fiscalização de barragens de acumulação hídri-
ca do estado do Pará.

60

coNJUr 1. analisar e dar baixa em processos ambientais punitivos. 60

NEl

1. revisar, em parceria com a ouvidoria, as ordens de Serviço nº 01, de 14 de outubro de 2013 e 
nº 01 de 07 de março de 2019.

2. realizar 01 (um) workshop híbrido para capacitação dos servidores da SEMaS sobre proces-
sos e procedimentos

administrativos internos.

60

Nci
1. Elaborar 01 (um) Relatório Econômico-financeiro Anual (referente a 2021) dos custos com 

diárias a servidores em atividade pela força Estadual de combate ao desmatamento, instrumen-
to de execução do Plano Estadual amazônia agora - PEaa.

60

aiSc 1. Elaborar relatório relacionando as demandas recebidas e encaminhadas pela assessoria de in-
teligência e Segurança corporativa aiSc\SEMaS com os resultados alcançados na apuração. 60

dPc 1. Elaborar o Manual operacional (MoP) Padrão do fundo da amazônia oriental (fao). 60

 2. elaborar o relatório institucional de atividades seMas 2021.  

aScoM

1. Elaborar relatórios mensais dos produtos jornalísticos /publicitários produzidos pela assesso-
ria de comunicação Social (ascom) e sua repercussão na mídia, redes sociais e em veículos de 

comunicação externos, relatório de acesso de redes Sociais do ciclo.
2. Produzir material jornalístico e publicitário, sobre ações da SEMaS, para publica-

ção no site da instituição, redes sociais e outros veículos de comunicação.

60

corrEG 1. Elaborar projeto de prevenção e controle disciplinar no âmbito da SEMAS/PA.
2. Editar o Manual de PAD e Sindicância da SEMAS/PA. 60

oUV
1. Executar o Projeto “desvendando a ouvidoria”.

2. atualizar ordens de Serviço nº 01 de 2013 e 01 de 2019 em conjunto com o Núcleo 60 de 
Estudos legislativos (NEl).

45

dGflor

1. analisar, em 50%, os processos que foram protocolados entre o período do 10º ciclo e os que já 
estão em trâmite na Diretoria, durante o quadrimestre.

2. Elaborar o procedimento operacional referentes às análises técnicas do licenciamento ambiental 
simplificado do manejo de ribeirinhos, com ênfase na descrição detalhada dos procedimentos que 

envolvem lar e aUTEf-S.
3. Elaborar minuta dos procedimentos operacionais utilizados nas análises documentais/ técni-

cas do licenciamento ambiental do manejo florestal simplificado previsto na Res. Coema 91/2011, 
enfatizando os procedimentos que envolvem a emissão de lar e aUTEf-S.

60

dla

1. Emitir o número de 80 atos autorizativos.
2. Emitir 100 cadastros novos de licenças no Sistema SiSPaSS.

3. apresentar proposta de parametrização de Parecer técnico e Nota técnica da diretoria de 
licenciamento ambiental.

60

difiSc

1. realizar o 5º Minicurso regionalizado de fiscalização de flora.
2. Elaborar processo de planejamento do novo depósito da SEMaS com as devidas loca-

ções dos bens e produtos apreendidos através de croqui espacial.
3. desenvolver folheto orientativo para o Protocolo da defesa administrativa.

60

diorEd

1. apoiar a realização de dois treinamentos sobre Sistema de licenciamento Municipal SiSlaM, 
para a implementação nos municípios selecionados.

2. realizar 04 (quatro) Webinários sobre a Gestão costeira Paraense.
3. Elaborar Manual para inscrição do cadastro ambiental rural – car.

60

 

4. apresentar proposta de atualização da iN 01/2020 SEMaS.
5. Elaborar um material técnico-pedagógico para o desenvolvimento de capacidades locais, alinha-

do ao Plano Estadual amazônia agora-PEaa e a agenda 2030.
6. Elaborar Projeto de Reaproveitamento de resíduos sólidos, líquidos e orgânicos para ser aplica-

do no Programa Territórios Pela Paz - TErPaZ.

 

dTi 1. acompanhar e apoiar a implantação do SiSlaM 60

diGEo

1. analisar 5320 cadastros ambientais rurais – car’s na plataforma Sicar utilizando todos os 
status: ativo, Pendente, cancelado e Suspenso, mantendo a meta de cadastros analisados do 9º 

Quadrimestre .
2. Sistematizar dados de classificação da iniciativa MapBiomas.

3. Elaborar Manual orientativo de procedimento administrativo desta diGEo.
4. criar banco vetorial de áreas desmatadas (após 2008) (com base em cadastro ambiental ru-
ral - car ativo na condição aguardando regularização ambiental) no período do quadrimestre.

5. atualizar o banco de vetores do licenciamento (Plano de manejo florestal Sustentável - PMfS, re-
florestamento e ou supressão) no período do quadrimestre.

60

dGaf

1. implantar o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos gerados em todas as unidades da 
Semas, conforme odS 12 da agenda 2030.

2. realizar 2 cursos de capacitação.
3. Elaborar a cartilha didática de direitos e deveres dos servidores da administração Pública 

baseada no rJU.
4. realizar leilão de madeiras apreendidas

60

dirEH

1. Elaborar nota técnica referente à definição da metodologia de classificação de barragem de 
acumulação de água quanto à categoria de risco - cri.

2. Elaborar minuta de revisão da lei 6.381/2001. 60

diMUc

1. Produzir relatório após a conferência das Nações Unidas sobre Mudança climática de 2021, 
coP26.

2. realizar um Seminário sobre Pagamento por Serviços ambientais (PSa).
3. Produzir o relatório do fórum Mundial de Bioeconomia e no Biosummit amazônia.

4. Elaborar atlas ambiental dos Territórios Sustentáveis - TS BaiXo araGUaia.
5. Elaborar Manual operacional da Tecnologia Sistema agrotag Pará e plataforma WebGis.

60

NMH

1. Elaborar o anuário climático do Pará - ano 2021 .
2. Elaborar estudo da dinâmica de queimadas sobre o território 279 no Estado do Pará 60 (2015 

a 2020). 60

NUGac

1. realizar um curso de extensão sobre recursos hídricos com os integrantes do comitê de Bacia Hi-
drográfica do Rio Marapanim (CBHRM).

2. Elaborar ementas e articulação dos cursos do Plano Estadual de capacitação em recursos 
Hídricos, aprovado por meio da resolução n.º 21/2020 do conselho Estadual de recursos Hídricos 

— cErH.
3. apoiar a realização do 2º Seminário Estadual de Segurança

de Barragens.

60

diNUrE
1. analisar 464 processos de licenciamento ambiental de competência dos NUrE’s.

2. Elaborar e promover treinamento de ambientação para novos servidores dos NUrE’s
3. Propor atualização da iN 09/2012 (leilão). 60

dGSocio

1. Estruturar proposta de diaGNÓSTico SocioaMBiENTal ParTiciPaTiVo – dSP, com ferramen-
tas de gestão participativa, aplicado à áreas Protegidas de Territórios Tradicionais e coletivos.

2. construir Termo de referência – Tr da Socioeconomia para Projeto de Empreendimento e de 
infraestrutura: componente social tradicional de pescadores e ribeirinhos, em atendimento à 

regularidade ambiental.
3. Elaborar relatório Técnico parcial das atividades desenvolvidas de cadastro ambiental rural-

car dos Territórios Quilombola com regularidade fundiária pelo
Estado do Pará.

60

Protocolo: 769989
Portaria seMas N o 00359/2022, de 08 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE do Pará, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, no inciso ii, da constituição 
Estadual e considerando as informações constantes no PaE n.o 2022/6182,
rESolVE:
art. 1o dESiGNar os servidores Wendell andrade de oliveira, Matrícu-
la 57176357/2, titular, e Júlio césar Meyer Junior, Matrícula 57175460/1, su-
plente, para compor a comissão gestora da parceria realizada através do Me-
morando de Endentimento n.o 001/2022-SEMaS celebrado junto a deutsche 
Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GiZ) GmbH.
art. 2o No desempenho de suas funções os membros ora nomeados deverão ob-
servar as disposições do decreto Estadual No 870, de 4 de outubro de 2013.
art. 3o Esta PorTaria entra em vigor a contar da data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos a contar de 24/02/2022.
Belém, 08 de março de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade
republicado por ter saído com incorreções no doe nº 34.887 de 
10/03/2022 (Protocolo 769584).

Protocolo: 770220

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº374/2022-saGa  
Belém, 09 de março de  2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo:  o Processo nº 2022/256094 e Mem. nº 6/2022-cadM-
SEGUP, de  04.03.2022.
coNSidEraNdo:  a PorTaria nº1960/2021-SaGa, de 21.12.2021, publi-
cada no DOE nº 34.806, de 22.10.2021, que retificou o período de gozo de 
férias do servidor GErSoN rodriGUES SoUSa, Gerente Nr/altamira, Mf 
5147549/3, 2020/2021, do período de 01.12 a 30.12.2021, para 20.12 a 
03.01.2022 (15 dias).ficando o restante de 15 (quinze) dias do período de 
gozo de férias, para ser usufruído em data oportuna.
r E S o l V E:
• Conceder 15(quinze) dias restantes do período de gozo de férias, 
para o servidor GErSoN rodriGUES SoUSa,Gerente Nr/altamira, Mf 
5147549/3, 2020/2021, a contar de 07.03.2022 a 21.03.2022 (15 dias).
• Designar o servidor 1ºSGT PM  RICHARD WILLIAN DE SOUSA, MF 
5684153, para responder pelo cargo de Gerente de Núcleos regionais/
altamira, no referiodo período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 769713
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errata
.

errata da PUBLicaÇÃo do doe Nº 34.872 de 22 de FeVereiro 
de 2022 - Protocolo Nº 763829
onde lê-se: valor total é r$520,00 (quinhentos e quarenta reais).
Leia-se: valor total é r$540,00 (quinhentos e quarenta reais).

Protocolo: 770268

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022-seGUP/Pa
a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social comunica que 
realizará licitação na Modalidade PrEGÃo, na forma ElETrÔNica, do tipo 
MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por iTEM, modo 
de disputa aBErTo.
oBJETo: aquisição de 1.250m² (um mil duzentos e cinquenta) metros 
quadrados de rede de proteção, visando garantir a segurança das aerona-
ves do Grupamento aéreo de Segurança Pública e defesa Social do Pará 
contra queda de objetos, conforme especificações constantes no Termo de 
referência, anexo i do edital.
daTa da aBErTUra: 23/03/2022.
HORA DA ABERTURA: 09:00 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras/pt-br (UaSG: 925801)
oBS: o presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br ou www.compraspara.pa.gov.br
Belém(Pa), 10 de março de 2022.
luciana cunha da Silva
Presidente cPl/SEGUP

Protocolo: 769678
PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2022-seGUP/Pa
a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social comunica 
que realizará licitação na Modalidade PrEGÃo, na forma ElETrÔNica, do 
tipo MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por loTE, 
modo de disputa aBErTo.
oBJETo: contratação de empresa especializada em manutenção de produ-
tos aeronáuticos, certificada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 
conforme previsto no regulamento Brasileiro da aviação civil (rBac) 145, 
para a prestação de Serviço de Manutenção aeronáutica, com fornecimen-
to de peças e suprimentos, tendo por objetivo manter em conformidade 
com o programa recomendado de manutenção estabelecido pelos fabricantes 
da aeronave, motor e de seus equipamentos e em plenas condições de ae-
ronavegabilidade, para atender a Secretaria de Estado de Segurança Publica 
e Defesa Social do Estado do Pará, conforme especificações técnicas estabe-
lecidas no Termo de referência – anexo i do Edital, da seguinte aeronave:
1.Helicóptero Marcas Pr-Mli, ano de fabricação 2014, fabricante SiKor-
SKY(ScHWEiZEr), Modelo 269c, numero de série S1958, motor conven-
cional lYcoMiNG, ModElo Hio-360-d1a,  número de série l-35285-51a
daTa da aBErTUra: 23/03/2022.
HORA DA ABERTURA: 10:00 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras/pt-br (UaSG: 925801)
oBS: o presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br ou www.compraspara.pa.gov.br
Belém(Pa), 10 de março de 2022.
luciana cunha da Silva
Presidente cPl/SEGUP

Protocolo: 769679

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 380/2022-saGa
Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor: TEN cEl PM GUilHErME cElSo roBErT JUNior
Matrícula: 5773997-1
Programa de Trabalho: 218261
fonte do recurso: 01010000
Natureza da despesa:
339030 - r$ 300,00
339039 - r$ 400,00
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 381/2022-saGa
Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor: 1º TEN BM Eládio JUNior caValcaNTE BiTar
Matrícula: 5428530-1
Programa de Trabalho: 218261
fonte do recurso: 01010000
Natureza da despesa:
339030 - r$ 600,00
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 770271

diÁria
.

Portaria Nº 364/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de servidores.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 05.03.2022

QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): cEl PM criSTiaNo JoÃo loUrEiro liMa, Mf: 5678382-1
TEN PM KlEBEr do carMo BarBoSa, Mf: 222.504-2a
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 369/2022-saGa
oBJETiVo: á serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BraSÍlia/df
PErÍodo: 09 à 14.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 06(seis) de alimentação e 05(cinco) de pousada
SErVidor(ES): TEN cEl PM claUco coiMBra Maia, Mf: 5615089-1
SGT PM BENilSoN raiMUNdo coElHo, Mf: 5165440-1
SGT PM MarcoS JoSÉ Maia dE aliVEira, Mf: 5673410
SGT BM carloS alBErTo oliVEira dE aQUiNo, Mf: 5634814-1
SGT BM ricHardS SoUSa MarQUES, Mf: 5826993-1
SGT PM lUciaNo ViTor dE SoUZa crUZ, Mf: 54193235-1
SGT PM KlEBEr daMaScEdo SaNTaNa, Mf: 54193240-1
SGT PM JEffErSoN NoBErTo cordoVil MENEZES, Mf: 54193275-1
SGT PM riVEliNo PErEira da rocHa, Mf: 5405629-1
SGT PM SErGio NaZarENo dE SoUSa SaNToS, Mf: 5699746-1
SGT PM JacoB raMoS dE arrUda, Mf: 5789036-1
cB PM clENilSoN PENicHE GaliSa, Mf: 57210563-2
cB PM NEHEMiaS PEiXoTo SorES, Mf: 57222471-1
cB PM fraNciSco riBEiro dE MENEZES JUNior, Mf: 57222022-1
QUaNTidadES dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
SErVidor(ES): aNToNio carloS daNTaS BarroSo, Mf: 56120
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 376/2022-saGa
oBJETiVo: á serviço da  SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BaGÉ/rS
PErÍodo: 18 á 28.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 11(onze) de alimentação e 10(dez) de pousada
SErVidor(ES): MaJ PM GilBErTo rEiNaldo dE oliVEira, Mf: 541940873
MaJ PM alEXaNdrE da SilVa corrÊa, Mf: 572317251
SGT PM KlEBEr daMaScENo SaNTaNa, Mf: 5419324-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 377/2022-saGa
oBJETiVo: Para apoio a casa militar da governadoria do estado.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iTaiTUBa/Pa
PErÍodo: 17 á 18.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): MaUro corrEa SoUSa, Mf: 5272254
arTHUr cESar aNaiSSi dE MoraES, Mf: 54196044
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 378/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de autoridades.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): XaMBioá/To
PErÍodo: 22 á 24.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação 02(duas) de pousada
SErVidor(ES): TEN PM KlEBEr do carMo BarBoSa, Mf: 222.504-2a
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor(ES): EdUardo cESar corrEa raMoS, Mf: 54181015-3
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 379/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de autoridades.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa
PErÍodo: 26.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01 (uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN PM KlEBEr do carMo BarBoSa, Mf: 222.504-2a
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): EdUardo cESar corrEa raMoS, Mf: 54181015-3
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 770279

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 373/2022-saGa
Belém, 09 de março  de 2022
coNSidEraNdo:  o Processo n°2022/271323, e Mem. Nº 009/2022-fiSP, de 07.03.2022
coNSidEraNdo:  o Plano de férias 2022 da SEGUP.
r E S o l V E:
conceder férias regulamentares no mês de abril de 2022, para a servi-
dora abaixo relacionada:

NoME carGo/fUNÇÃo P. aQUiSiTiVo PErÍodo a SEr GoZado MaTrÍcUla
lUcidalVa ViEira da 

SilVa
coordENador GrUPo 

dE TraBalHo 2021/2022 coordENador dE GrUPo 
TraBalHo 65528/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 769781
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.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº375/2022-saGa 
Belém, 10 de março de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo:  o Processo nº 2022/271271 e Mem. nº 18/2022-crH-
SEGUP, de  08.03.2022.
coNSidEraNdo:  a PorTaria nº946/2021-SaGa, de 05.07.2021, publi-
cada no doE nº 34.629, de 06.07.2021, que transferiu o período de gozo 
de férias da servidora VEra lÚcia alBUQUErQUE aMaral, Gerente de 
Padronização de Telecomunicações, Mf 51855572/7, 2020/2021, do mês 
de julho/2021, para ser usufruído em data oportuna.
r E S o l V E:
i - conceder 15(quinze) dias restantes do período de gozo de férias, para 
a servidora VEra lÚcia alBUQUErQUE aMaral,Gerente de Padronização 
de Telecomunicações, Mf 51855572/7, 2020/2021, a contar de 06.04.2022 
a 20.04.2022 (15 dias).
ii - ficando o restante de 15(quinze) dias do período de gozo de férias a 
ser usufruído em data posterior.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 769932
reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo
referência: Processo nº. 2021/1105313 – 
Pregão eletrônico nº 025/2021-seGUP/Pa
assunto: administrativo. Pregão Eletrônico cujo objeto é Prestação de ser-
viços, de forma continua de apoio administrativo, limpeza, conservação, 
higienização e manutenção, com fornecimento de mão de obra, todos os 
materiais, equipamentos e ferramentas necessários, a serem executados 
nas dependências internas e externas dos prédios que integram a Secreta-
ria de Segurança Pública e Defesa Social, conforme especificações técnicas 
descritas no Termo de referência, anexo i do Edital.
coNSidEraNdo a suspensão do PE nº 025/2021 para análise dos esclareci-
mentos e impugnações, o qual gerou  readequação do Termo de referência.
coNSidEraNdo a exclusão da Unidade administrativa - centro integrado 
de operações - cioP e a inclusão do centro integrado de comando e con-
trole - cicc, fato superveniente que torna o procedimento administrativo 
licitatório inconveniente e inoportuno.
coNSidEraNdo que a alteração acarretará um aumento nos quantitativos 
de postos e consequentemente aumento do preço estimado da contratação;
Por fim, em respeito ao princípio constitucional da legalidade que preside 
os atos administrativos e mais os fundamentos acima descritos, que obe-
decem  o interesse público, resolvo, no âmbito da minha competência legal 
com fundamento no  art. 49, caput, da lei federal Nº. 8.666/93.
rEVoGar, por razões de interesse público decorrente de fatos superve-
nientes acima expostos, o processo licitatório na modalidade Pregão Ele-
trônico nº 025/2021, cujo objeto encontra-se em epígrafe;
i – dETErMiNar a sua baixa nos cadastros do Sistema integrado de adminis-
tração de Serviços Gerais – SiaSG em decorrência da revogação da licitação;
ii - PUBliQUE-SE.
iii - arQUiVE-SE.
Belém, 09 de março de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 770020

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0754/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no uso de suas 
atribuições legais que lhes são conferidas pelo inciso Viii, do artigo 8°, 
da lei complementar Estadual nº 053/2006; considerando o decreto Es-
tadual nº 1.463/2021, de 12 de abril de 2021; considerando a PorTaria 
nº 178/2021 – Gabinete do comando, de 30 de junho de 2021, que es-
tabelece os procedimentos de readaptação de policiais militares para per-
manência ou reversão ao serviço ativo, com emprego na atividade-meio, 
em processo de reforma ou reformados; considerando a aTa 005/2022 
– JPMSS SESSÃo ordiNária Nº 005/2022 – JPMSS, publicada no Boletim 
Geral nº 043, de 04 de março de 2022, que homologou o parecer diag-
nóstico da Junta regular de Saúde sessão ordinária 026/2021 - JrS, de 
16/02/2022, que inspecionou o 2º SGT PM rG 27677 JoSÉ aNTÔNio da 
SilVa SaNToS, e o considerou aPTo Para rEadaPTaÇÃo, permanecendo 
no serviço ativo da PMPa;
rESolVE:
art. 1º rEadaPTar, permanecendo no serviço ativo da Polícia Militar do 
Pará, com o emprego na atividade-meio, o 2º SGT PM rG 27677 JoSÉ aN-
TÔNio da SilVa SaNToS, matrícula funcional nº 5767350/1, por ter sido 

inspecionado pela JPMSS/PMPa, e considerado apto para a readaptação ao 
serviço ativo da PMPa.
art. 2º claSSificar o 2º SGT PM rG 27677 JoSÉ aNTÔNio da SilVa 
SaNToS, no 3º BPM/cPr i (Santarém).
art. 3º ao chefe do departamento Geral de Pessoal da PMPa (icoaraci), 
efetivar o devido controle do cumprimento deste ato, e fazer os devidos 
ajustes na folha de pagamento do policial militar readaptado.
art. 4º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 10 de março 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 769802
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL
PoLÍcia MiLitar do ParÁ

dePartaMeNto GeraL de PessoaL
seÇÃo tÉcNica

sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto e 
PessoaL ciViL

Portaria Nº 024/2022 – ssMrPc/PMPa, de 09 de MarÇo de 2022
incorpora e Matricula os candidatos habilitados no concurso Público para 
admissão ao curso de formação de Praças da Polícia Militar do Pará
o comandante Geral da Polícia Militar do Pará, no exercício de suas atribui-
ções legais que lhe são conferidas pela lei complementar nº 053, de 07 de 
fevereiro de 2006, especificamente as previstas no Art. 8º, I e IX;
considerando a homologação da habilitação dos candidatos aprovados no 
concurso público para admissão ao curso de formação de Praças da Polícia 
Militar do Pará, conforme foi tornado público por meio do edital nº 042/
SSMRPC/2022 – CFP/PMPA, de 09 de março de 2022, para fins de cumpri-
mento das decisões judiciais.
considerando o disposto no art. 19, Parágrafo Único, inciso i, da lei Esta-
dual n° 6.626, de 03 de fevereiro 2004, rESolVE:
art. 1º: incorporar no estado efetivo da Polícia Militar do Pará e matricular 
no curso de formação de Praças cfP/PM/2020, a ser realizado no polo 
cfaP, os candidatos abaixo relacionados:
1- alEXaNdrE MoraiS dE carValHo JUNior, (SUB JUdicE), 
0802066- 68.2021.8.14.0049;
2- aNdrE lUiS do NaSciMENTo SaNToS, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0800684-11.2021.8.14.0091;
3- BrENo alMEida corrEa, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0800806-61.2021.8.14.0014;
4- BrENo TraVaSSo SaraiVa doS SaNToS, (SUB JUdicE), 
Mandado de Segurança nº 0810226-76.2021.8.14.0051
5- daVid lUcaS coSTa doS SaNToS, (SUB JUdicE), 
Mandado de Segurança nº 0863719-91.2021.8.14.0301;
6- EdNaYloN VilHENa carValHo, (SUB JUdicE), 
Mandado de Segurança nº 0802351-47.2022.8.14.0301;
7- GilSoN alBErTo doS SaNToS ViEira JÚNior, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0858025-44.2021.8.14.0301;
8- GlarYElSoN ricHardSoN rEGo BarroS,(SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0800953-87.2021.8.14.0014;
9- HElio THacio PErEira dE oliVEira, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0802228-93.2021.8.14.0136;
10- HENdErSoN loBo da coNcEiÇÃo, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0801883-22.2021.8.14.0074;
11- irlaN rEGo dE alMEida, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0810291-71.2021.8.14.0051;
12- JHoNaTaN BraSil da coSTa, (SUB JUdicE), 
agravo de instrumento nº 0812138-67.2021.8.14.0000;
13- JoSE fErNaNdo dE liMa SaNToS, (SUB JUdicE),
ação ordinária nº 0800737-89.2021.8.14.0091;
14- JoSE WilliaM alEXaNdrE carNEiro, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0802991-87.2021.8.14.0009;
15- JUlio cESar BraGa GUiMaraES da SilVa, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0704580-95.2021.8.07.0011;
16- lUiZ daVY Mac doVEl PaNToJa, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0862098-59.2021.8.14.0301;
17- Marcio JEaN NaSciMENTo PErEira, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0810053-52.2021.8.14.0051;
18- MarcoS aNdrE fErrEira aMoriM, (SUB JUdicE), 
ação ordinária, nº 0800770-79.2021.8.14.0091;
19- MaTEUS rEGo dE alMEida, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0810326-31.2021.8.14.0051;
20- MaTHEUS aGoSTiNHo da SilVa rocHa, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0800696-25.2021.8.14.0091;
21- railSoN SilVa PErEira, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0802032-18.2021.8.14.0074;
22- raiMUNdo JoSE dE liMa corrEa, (SUB JUdicE), 
Mandado de Segurança nº 0876794-03.2021.8.14.0301;
23- rENaTo SoBral Maia, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0815496-22.2021.8.14.0006;
24- ValdEir coNcEicao coSTa, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0800801-39.2021.8.14.0014;
25- aNa carolYNE TriNdadE da SilVa, (SUB JUdicE), 
agravo de instrumento nº 0812497-17.2021.8.14.0000;
26- EVElYN doS SaNToS NEGrÃo, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0862997-57.2021.8.14.0301;
27- JEaNNE PaTricia MorEira HaNSHKoV MoraiS, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0802045-92.2021.8.14.0049;
28- NaYara SHirlEY SilVa doS SaNToS, (SUB JUdicE), 
agravo de instrumento nº 0810864-68.2021.8.14.0000;
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29- SUZaNa fErNaNda dE aZEVEdo.
30- KlEBEr SodrE oliVEira, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0704580-95.2021.8.07.0011.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor a contar de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará 

Protocolo: 769756
Portarianº004/2022–coNtroLadoria iNterNa - o coMaN-
daNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará,no exercício das atribuições 
previstas nos artigos 91 e 92,da lei Estadual n° 5.251/1985;considerando 
o disposto na PorTaria nº 086,de 11 dEZ 2000,da auditoria Geral do Es-
tado,que regulamenta a operacionalidade do Módulo aUdicoN do SiafEM/
PA,instituído pelo Decreto nº 1783/96,para fins de instrução e organização 
dos processos de prestação de contas da administração Pública direta,au-
tárquica e fundacional do Estado do Pará;considerando que a PorTaria 
em referência define o Agente Público de Controle como o responsável 
pelo registro das conformidades diárias no SiafEM/Pa,em cada órgão do 
Estado;considerando que o agente Público de controle está consolidado 
pelo Decreto Estadual nº 5218,de 26 MAR 2002,que o define como auxi-
liar dos órgãos componentes do Sistema de controle interno,cujo órgão 
central é a auditoria Geral do Estado;considerando ainda a necessidade 
de exoneração de Policiais Militares que não mais pertencem ao efetivo 
da Controladoria Interna da Polícia Militar do Pará;Considerando finalmen-
te,a necessidade de nomeação de Policiais Militares que compõem a con-
troladoria interna da Polícia Militar do Pará;rESolVE:art.1º–Exonerar da 
função de agente Público de controle,o Policial Militar abaixo relaciona-
do:Sd PM rG41217 laWaNNE NoroNHa ViEira.art.2º–Nomear para a 
função de agente Público de controle o Policial Militar relacionado abaixo, 
pertencente a controladoria interna da Polícia Militar do Pará:cB PM rG 
36704 aNGÉlica KETliN SoarES lEiTE oliVEira.art. 3º – Esta PorTa-
ria entrará em vigor na data de sua publicação.registre-se,publique-se e 
cumpra-se.Belém, 08 de março de 2022.JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa 
JÚNior–cEl QoPM-comandante Geral da PMPa

Protocolo: 769767
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 052/2022 – ccc: 
NoMEar a MaJ QoPM rG 31145 criSTiaNE oliVEira dE carValHo, 
como fiscal do contrato 009/2022-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e 
a EMPrESa EllEN criSTiNE GoMES da SilVa MarTiNS; registre-se, 
publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 10 de Março de 2022;ricardo do 
NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 29213; chefe do centro de 
compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 769731
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 051/2022 – ccc. obje-
to: NoMEar o MaJ QoPM rG 31150 faBio raiMUNdo dE SalES BriTo, 
em substituição ao MaJ QoPM rG 33459 PaUlo dYEiSoN dE alMEida 
ARAUJO, como fiscal do Contrato Administrativo nº 005/2016 – DAL/PMPA, 
celebrado entre a PMPa e o Sr. adoNiraN HENriQUE MESQUiTa, cujo 
objeto destina-se a “locação de Imóvel para fins não residenciais a fim 
de abrigar o 24º BPM”;MaNTEr o 2º TEN QoaPM rG 24046 JoÃo SÉr-
GIO ALMEIDA NEVES, como fiscal Interino do Contrato Administrativo nº 
005/2016-dal/PMPa ; registra-se, publique-se e cumpra-se; Belém/Pa, 
10 de Março de 2022. ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM 
rG 29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 769815
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 053/2022 – ccc: 
NoMEar o TEN cEl QoPM rG 21125 lUciaNo MoraiS fErrEira, em 
substituição ao MAJ QOPM CLEIDERSON TORRES DA COSTA, como fiscal 
do contrato 004/2016-ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa e a Sr. ricar-
do loPES coElHo; MaNTEr a SUB TEN rG 17639 roSália rodriGUES 
DE SOUSA, como fiscal Interino do Contrato n.º 004/2016; Registre-se, 
publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 10 de Março de 2022;ricardo do 
NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 29213; chefe do centro de 
compras e contratos da PMPa

Protocolo: 769830

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 094/2021 – PMPa.
PUBlicaÇÃo No doE Nº34.737, do dia 18/10/2021 Protocolo Nº 717139
oNde se LÊ: aQUiSiÇÃo :NaTUrEZa dE dESPESa - 4.4.90.52.23
Leia-se: aQUiSiÇÃo :NaTUrEZa dE dESPESa - 4.4.90.52.33
ordENador: JoSÉ dÍlSoN MElo dE SoUZa JÚNior cEl QoPM rG 
18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 769900

.

.

aPostiLaMeNto
.

PriMeiro aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 0115/2021–ccc/PMPa; Pelo presente fica apostilado o Contra-
to administrativo nº 0115/2021-ccc/PMPa; celebrado entra a PMPa e a 
Empresa 2TlB coMÉrcio E SErViÇoS EirEli; cujo objeto consiste na 
“contratação de aquisição de Móveis e aparelhos para Equipar os imóveis 
da PMPa” fica acrescido:Natureza de despesa: 34.4.90.52 - Equipamen-
to e Material Permanente; Plano interno: 21dEMP00510;Belém/Pa, 10 de 
Março de 2022;JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 
18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 769867

PriMeiro aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 004/2022–ccc/PMPa;Pelo presente fica apostilado o Contrato Ad-
ministrativo nº 004/2022-ccc/PMPa;celebrado entra a PMPa e a Empresa 
aracUÃ coMÉrcio dE MÓVEiS EirEli; cujo objeto consiste na “con-
tratação de aquisição de Móveis e aparelhos para Equipar os imóveis da 
PMPa” ; fica acrescido:Natureza de despesa: 34.4.90.52 - Equipamento 
e Material Permanente; Plano interno: 21dEMP00510;Belém/Pa, 10 de 
Março de 2022;JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 
18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 769836

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1023/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Marabá-Pa; Período: 22 a 24/03/2022; Quantidade de diárias: 03 de ali-
mentação e 02 de pousada; Servidores: MaJ PM alexandre da Silva corrêa; 
cPf: 680.215.002-63; Valor: r$ 791,30. SGT PM aldair José dos Santos; 
cPf: 429.696.112-87; Valor: r$ 659,40. SGT PM Kellison carlos chaves de 
oliveira; cPf: 728.128.772-00; Valor: r$ 659,40. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1024/22/di/dF – objetivo: implementação de ações 
do ProErd; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Tucuruí-Pa; Período: 09 a 11/03/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cEl PM Elson luiz 
Brito da Silva; cPf: 307.591.882-20; Valor: r$ 791,30. Sd PM augusto 
cezar Santa rosa cardoso; cPf:007.996.472-92; Valor r$ 633,00. orde-
nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1025/22/di/dF – objetivo: curso de altos Estudos de 
Politica e Estratégia- caEPE; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: rio de Janeiro-rJ; Período: 16/03 a 
15/04/2022; Quantidade de diárias: 30 de alimentação e 30 de pousada; 
Servidores: cEl PM carlos dória Santos; cPf: 509.058.992-53; Valor: r$ 
14.981,40. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1026/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justi-
ça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Santarém-Pa; Período: 21 a 24/02/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: MaJ PM Jaime Henrique 
da Silva Brito; cPf: 581.347.512-53; Valor: r$ 949,56. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 769969
Portaria Nº 1018/22/di/dF – objetivo: ações de Policia Judiciária 
Militar; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Bre-
ves-Pa; destino: chaves-Pa; Período: 19 a 25/02/2022; Quantidade de 
diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: TEN PM Gilkedson 
Teixeira amaral; cPf: 008.957.362-50; Valor: r$ 1.693,32. SGT PM Bene-
dito Silva azevedo; cPf: 367.173.472-87; Valor: r$ 1.582,56. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1019/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: rondon do Pa-
rá-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 03/03/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: MaJ PM luciana corrêa E Silva; cPf: 
768.345.652-72; Valor: r$ 158,26. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aU-
GUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1020/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; des-
tino: ananindeua-Pa; Período: 15 a 17/03/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM claudio Soares 
Borges; cPf: 303.246.882-53; Valor: r$ 348,16. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1021/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; desti-
no: São Sebastião da Boa Vista-Pa; Período: 15 a 18/02/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: Sd PM José 
carlos da Silva; cPf: 007.553.732-00; Valor: r$ 633,00. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1022/22/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 Enoque 
Viera Nascimento; cPf: 649.092.552-49; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 769820
Portaria Nº 1001/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: afuá-Pa; desti-
no: Belém-Pa; Período: 02 a 05/03/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: Sd PM Brenno Jorge fonseca 
Garcia; cPf: 964.325.602-25; Valor: r$ 759,60. Sd PM alessandro corrêa 
ribeiro; cPf: 528.183.492-49; 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.
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Portaria Nº 1002/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; des-
tino: Salinópolis-Pa; Período: 01 a 02/02/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: cB PM Everton de Souza 
carvalho; cPf: 694.829.692-00; 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 1003/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; 
destino: Primavera-Pa; Período: 16/02/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGT PM cícero Tavares duarte; cPf: 
602.335.321-53; Valor: r$ 131,88. cB PM Gabriel diangelis Brito da Silva; 
cPf: 966.425.642-00; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1004/22/di/dF – objetivo: reitegração de Posse; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: afuá-Pa; Período: 17 a 20/02/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Gilkedson Teixeira 
amaral; cPf: 008.957.362-50; Valor: r$ 846,66. SGT PM Evandro Maria 
alves rodrigues; cPf: 693.830.142-53; Valor: r$ 791,28. cB PM Eder da 
Gama E Gama; cPf: 830.025.292-49; Valor: r$ 759,60. cB PM andré luiz da 
fonseca leão; cPf: 004.996.972-27; Valor: r$ 759,60. Sd PM ruan Vitor Ta-
vares Uchoa da Silva; cPf: 010.783.232-16; Valor: r$ 759,60. Sd PM daniel 
Soares Torres da Silva Junior; cPf: 028.938.062-60; Valor: r$ 759,60. or-
denador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1005/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; 
destino: Primavera-Pa; Período: 16/02/2022; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação; Servidores: SGT PM antonio laercio da Silva Menêzes; 
cPf: 332.295.622-91; Valor: r$ 131,88. SGT PM domingos Sidney do 
Nascimento; cPf: 021.690.363-77; Valor: r$ 131,88. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1006/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; destino: 
São João do araguaia-Pa; Período: 22/02/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: TEN cEl PM José ricardo Passos chaves; 
cPf: 376.792.792-68; Valor: r$ 158,26. Sd PM Marco Jhony Nascimento 
de araújo; cPf: 006.489.781-84; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1007/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; des-
tino: São Geraldo do araguaia-Pa; Período: 22/02/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidores: cEl PM dayvid Sarah lima; cPf: 
636.431.462-72; Valor: r$ 158,26. SGT PM Eli cavalcante da Silva; cPf: 
328.973.832-91; Valor:r$ 131,88. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aU-
GUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1008/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
acará-Pa; Período: 17/02/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimenta-
ção; Servidores: SGT PM Edison Barbosa Braga; cPf: 608.560.922-15; 
Valor: r$ 131,88. SGT PM Marcos Silvano coutinho de oliveira; cPf: 
779.702.842-72; Valor: r$ 131,88. SGT PM alexandre carneiro Pinheiro; 
cPf: 787.339.602-91; Valor: r$ 131,88. SGT PM renan Kemps Madeira 
dos Santos; cPf: 003.502.592-16; Valor: r$ 131,88. cB PM adriano Nas-
cimento Barbosa; cPf: 909.780.992-49; Valor: r$ 126,60. cB PM diego 
rodrigo Pinheiro lima; cPf: 740.110.812-72; Valor: r$ 126,60. cB PM 
rodrigo Barrozo da Silva; cPf: 862.274.912-68; Valor: r$ 126,60. cB PM 
rafael da Silva fernandes; cPf: 839.501.922-04; Valor: r$ 126,60. orde-
nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 769810

.

.

editaL de coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo de serVidor
.

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

PoLÍcia MiLitar do ParÁ
dePartaMeNto GeraL de PessoaL

seÇÃo tÉcNica
sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto e 

PessoaL ciViL
coNVocaÇÃo Para adMissÃo, MatrÍcULa e iNcorPoraÇÃo, 

reFereNte ao editaL Nº 01/ cFP/PMPa/2020
editaL Nº 041/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, de 09 de MarÇo de 2022
o GoVErNo do ESTado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará - 
PMPa, representada por seu comandante geral, JoSÉ dilSoN MElo dE 
SoUZa JÚNior – cEl QoPM, torna pública a coNVocaÇÃo dos candidatos 
abaixo relacionados, aprovados no cfP/PMPa/2020, para a entrega dos 
documentos referentes à habilitação para a admissão ao curso de for-
mação de Praças da Polícia Militar do Pará CFP/PMPA/2020, para fins de 
cumprimento das decisões judiciais, no dia e horário previsto neste edital.
1- GEoVaNE GoMES MaScENa JÚNior, (SUB JUdicE), 
ação ordinária, pocesso nº 0800173-28.2022.8.14.031;
2- lUcaS NaSciMENTo PiNHEiro, (SUB JUdicE), 
ação ordinária, pocesso nº 0800173-28.2022.8.14.03.

1. da coNVocaÇÃo Para eNtreGa dos docUMeNtos reFereN-
tes À HaBiLitaÇÃo:
1.1. os candidatos convocados deverão se apresentar, no dia 11 de março 
de 2022, às 09h00min, no departamento Geral de Pessoal da Polícia Militar 
do Pará, na Subseção de Seleção, Mobilização, recadastramento e Pessoal 
civil (SSMrPc), localizada na rodovia augusto Montenegro KM 09, nº 8401 
– bairro Parque Guajará, no complexo do comando Geral da PMPa, nesta 
cidade de Belém, Estado do Pará.
1.2. o candidato que não apresentar os documentos previstos no subitem 
2.1 deste edital será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorpo-
ração e, em consequência, perderá o direito à vaga de acordo com o contido 
no subitem 19.3 do edital nº 01/PMPa, de 12 de novembro de 2020.
2. da HaBiLitaÇÃo
2.1 o candidato convocado deverá comparecer no dia, hora e local, utilizando 
obrigatoriamente máscara juntamente com o cartão de imunização contra a 
covid-19, para apresentar e entregar os documentos abaixo relacionados:
a) certidão de nascimento e/ou casamento;
b) documento de identidade;
c) título de eleitor e comprovante(s) de votação na última eleição ou jus-
tificativa eleitoral;
d) comprovante de regularidade de situação militar (somente para candi-
datos do sexo masculino), Certificado de Alistamento Militar, Certificado de 
dispensa de incorporação ou documento equivalente;
e) certificado ou declaração de conclusão do ensino médio, com o respec-
tivo histórico escolar;
f) cadastro de Pessoa física (cPf);
g) cartão do PiS (se o candidato for funcionário da iniciativa privada e outros);
h) cartão do PaSEP (se o candidato for funcionário público – civil ou militar);
i) 03 (três) fotos 3X4 recentes, iguais, descobertas e coloridas;
j) comprovante de residência;
k) firmar declaração de não estar cumprindo sanção em nenhum órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
l) firmar declaração se mantém ou não vínculo funcional com outro órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
m) carteira de Nacional de Habilitação – categoria tipo “B”; e
n) comprovante de imunização contra a covid-19.
2.2. ressalvados os documentos citados nas alíneas ‘d’ e ‘i’ que deverão ser 
entregues em original, os demais documentos deverão ser entregues em 01 
(uma) cópia simples, todas acondicionadas em pasta de papelão ou de plásti-
co com elástico, devendo o candidato apresentar os documentos originais na 
ocasião da entrega e os documentos em versão digital, deverão ser apresen-
tados na forma impressa para fins de autenticação pela Corporação.
2.3. o candidato que não comparecer e/ou não apresentar os documentos 
constantes no subitem 2.1 deste edital no dia, hora e local estabeleci-
dos, será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorporação no 
cfP/2020 e, consequentemente, perderá o direito à vaga, em conformi-
dade com o artigo 2º, inciso Vi, da lei 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, 
alterada pela lei nº 8.342, de 14 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o 
ingresso na Policia Militar do Pará e dá outras providências.
3. o presente edital entra em vigor na data de sua publicação.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

Protocolo: 769744

.

.

editaL de HoMoLoGaÇÃo de coNcUrso PÚBLico
.

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

PoLÍcia MiLitar do ParÁ
dePartaMeNto GeraL de PessoaL

seÇÃo tÉcNica
sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto e 

PessoaL ciViL
HaBiLitaÇÃo dos caNdidatos ao coNcUrso PÚBLico 

Nº 001/ cFP/PM/2020
editaL Nº 042/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, de 09 de MarÇo de 2022
o ESTado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará (PMPa), represen-
tada por seu comandante Geral, JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
- CEL QOPM, torna público o resultado final e homologação referente a 
habilitação dos candidatos abaixo relacionados, para admissão ao curso de 
Formação de Praças da Polícia Militar do Pará CFP/PMPA/2020, para fins de 
cumprimento das decisões judiciais.
1- alEXaNdrE MoraiS dE carValHo JUNior, (SUB JUdicE), 
0802066- 68.2021.8.14.0049;
2- aNdrE lUiS do NaSciMENTo SaNToS, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0800684-11.2021.8.14.0091;
3- BrENo alMEida corrEa, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0800806-61.2021.8.14.0014;
4- BrENo TraVaSSo SaraiVa doS SaNToS, (SUB JUdicE), 
Mandado de Segurança nº 0810226-76.2021.8.14.0051
5- daVid lUcaS coSTa doS SaNToS, (SUB JUdicE), 
Mandado de Segurança nº 0863719-91.2021.8.14.0301;
6- EdNaYloN VilHENa carValHo, (SUB JUdicE), 
Mandado de Segurança nº 0802351-47.2022.8.14.0301;
7- GilSoN alBErTo doS SaNToS ViEira JÚNior, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0858025-44.2021.8.14.0301;
8- GlarYElSoN ricHardSoN rEGo BarroS,(SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0800953-87.2021.8.14.0014;
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9- HElio THacio PErEira dE oliVEira, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0802228-93.2021.8.14.0136;
10- HENdErSoN loBo da coNcEiÇÃo, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0801883-22.2021.8.14.0074;
11- irlaN rEGo dE alMEida, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0810291-71.2021.8.14.0051;
12- JHoNaTaN BraSil da coSTa, (SUB JUdicE), 
agravo de instrumento nº 0812138-67.2021.8.14.0000;
13- JoSE fErNaNdo dE liMa SaNToS, (SUB JUdicE),
ação ordinária nº 0800737-89.2021.8.14.0091;
14- JoSE WilliaM alEXaNdrE carNEiro, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0802991-87.2021.8.14.0009;
15- JUlio cESar BraGa GUiMaraES da SilVa, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0704580-95.2021.8.07.0011;
16- KlEBEr SodrE oliVEira, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0704580-95.2021.8.07.0011;
17- lUiZ daVY Mac doVEl PaNToJa, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0862098-59.2021.8.14.0301;
18- Marcio JEaN NaSciMENTo PErEira, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0810053-52.2021.8.14.0051;
19- MarcoS aNdrE fErrEira aMoriM, (SUB JUdicE), 
ação ordinária, nº 0800770-79.2021.8.14.0091;
20- MaTEUS rEGo dE alMEida, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0810326-31.2021.8.14.0051;
21- MaTHEUS aGoSTiNHo da SilVa rocHa, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0800696-25.2021.8.14.0091;
22- railSoN SilVa PErEira, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0802032-18.2021.8.14.0074;
23- raiMUNdo JoSE dE liMa corrEa, (SUB JUdicE), 
Mandado de Segurança nº 0876794-03.2021.8.14.0301;
24- rENaTo SoBral Maia, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0815496-22.2021.8.14.0006;
25- ValdEir coNcEicao coSTa, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0800801-39.2021.8.14.0014;
26- aNa carolYNE TriNdadE da SilVa, (SUB JUdicE), 
agravo de instrumento nº 0812497-17.2021.8.14.0000;
27- EVElYN doS SaNToS NEGrÃo, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0862997-57.2021.8.14.0301;
28- JEaNNE PaTricia MorEira HaNSHKoV MoraiS, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0802045-92.2021.8.14.0049;
29- NaYara SHirlEY SilVa doS SaNToS, (SUB JUdicE),
agravo de instrumento nº 0810864-68.2021.8.14.0000.
30- SUZaNa fErNaNda dE aZEVEdo.
1- deixam de ser habilitados os candidatos abaixo relacionados pelos 
seguintes motivos:
a) Por não ter apresentado a documentação prevista no subitem 15.2 alí-
nea “m” do edital nº 040/SSMrPc/2021, de 02 de março de 2022.
1- arTHUr HENriQUE liMa SilVa, (SUB JUdicE), 
Mandado de Segurança nº 0867700-31.2021.8.14.0301.
b) Por terem faltado a habilitação:
1- Joao PEdro PErEira dE SoUZa, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0810019-13.2021.8.14.0040;
2- JoSE HENriQUE SilVa BriTo, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0811061-36.2021.8.14.0028;
3- MicaEl JoSE carValHo rodriGUES, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0803565-51.2021.8.14.0061;
4- rafaEl dE MENdoNÇa MENdES, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0802376-96.2021.8.14.0074;31;
5- WilSoN rodriGUES da SilVa, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0863504-18.2021.8.14.0301;
2 – os candidatos aPTos na habilitação deverão se apresentar, para in-
corporação e Matrícula no dia 11 de março de 2022, às 07h00min, no 
centro de formação e aperfeiçoamento de Praças (cfaP), localizado na av. 
Brigadeiro Protásio, s/nº, em frente ao HaNGar (centro de convenções 
da amazônia), bairro do Marco, nesta cidade de Belém, Estado do Pará.
3 – o presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

Protocolo: 769750

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 003/2022 – cPL/FasPMPa
Proceso Nº 004/2022 – cPL/FasPMPa
o fundo de assistência Social da Polícia Militar do Pará – faSPMPa, através 
de seu pregoeiro, comunica que promoverá licitação, na modalidade Pre-
gão Eletrônico, do tipo MENor PrEÇo GloBal, conforme abaixo:
objeto: o presente Pregão Eletrônico tem por objeto a contratação de 

Pessoa Jurídica por intermédio do faSPM, na forma de sociedade de ad-
vogados, para dar suporte jurídico aos associados-contribuintes, da ativa, 
reserva remunerada e seus dependentes vinculado ao fundo de assistência 
Social da Polícia Militar - faSPM/Pa, para prestação de serviços por “adE-
SÃo” de advocacia consultiva, preventiva, contenciosa, judicial e extraju-
dicial, incluída a esferas administrativas individuais, para atuação nas se-
guintes áreas do direito: direito administrativo, direito cível, direito Penal 
e Penal Militar, direito Previdenciário, direito Tributário, direito de família 
e Sucessões, direito contratual, direito de Propriedade, direito Trabalhista, 
direito Militar e direito do consumerista. conforme ajustes e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos.
data de abertura: 24/03/2022
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, 10 de março de 2022.
MoiSES coSTa da coNcEiÇÃo - cEl PM rG 18338
diretor do faSPM

Protocolo: 769901

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°028/2022-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 aNToNio da SilVa Maia rG nº22098 cPf 
n° 329.150.632-49; Mf nº 55734161, rEPrESENTaNTE do faSPM Pa-
raUaPEBaS para a aquisição de material de expediente e material de 
serviço ao faSPM. Utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 
(Quatro Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional progra-
mática: 08.122.1297.8338.0000; Sendo r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais) na 
339030 (Mat. consumo).
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, 10 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: 769884
Portaria N°029/2022- 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 a servidora JUcElia SilVa dE oliVEira, 3ºSGT PM rG 
16524, cPf 286.848.342-91, Mf 51638971, chefe da Seção de almoxa-
rifado do faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 3.300,00 
(Três Mil, Trezentos reais), para despesa de caráter eventual, na funcional 
programática: 08.303.1502.8277.0000; sendo r$ 3.300,00 (Três Mil, Tre-
zentos reais) na 339030 (Mat. consumo).
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, 10 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: 770212

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de Fiscais Nº 003/2022 – FUNsaU/coNtratos
a direção do fUNdo dE SaÚdE doS SErVidorES MiliTarES – fUNSaU, no 
uso de suas atribuições conferidas pelo decreto nº. 5.380, de 12/07/2002.
rESolVE:
art. 1º NoMEar o militar 1º TEN QoaPM rG 18418 JorGE EdUardo So-
arES dE araÚJo, como fiscal Titular, do contrato de credenciamento nº 
009/2021 – fUNSaU, celebrado com a empresa cliNica irMÃoS SaM-
Paio lTda – coNcEPT SaÚdE, com sede em castanhal/Pa.
art. 2º NoMEar o militar MaJ QoSPM MEd rG 26006 aNa caroliNa Sil-
Va dE MiraNda, como fiscal interina, do contrato de credenciamento nº 
009/2021 – fUNSaU, celebrado com a empresa cliNica irMÃoS SaM-
Paio lTda – coNcEPT SaÚdE, com sede em castanhal/Pa.
art. 8º Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém-Pa, 10 de março de 2022.
ordenador: lÍSio EdUardo caPEla HEMES – cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU

Protocolo: 769829
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.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 063/diÁria/cedec de 10 de MarÇo de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: SGT QBM fraNciSco JÚNior PiNHEiro 
lÚcio e  cB QBM BrUNo caBral SilVa, 03 (três) diárias de alimentação 
e 02 (duas) diárias de Pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$ 1.292,40 (UM Mil, dUZENToS E NoVENTa E doiS rEaiS E QUarENTa 
cENTaVoS), por terem seguido viagem de itaituba-Pa para o município 
de Placas-Pa, na região de integração do Xingu e com diárias do grupo B, 
no período de 04 a 06 de fevereiro de 2022, a serviço da coordenadoria 
Estadual de defesa civil.
 JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 769976
Portaria Nº 065/diÁria/cedec de 10 de MarÇo de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: TEN QoBM PEdro EMÍlio caSTElo 
BraNco alENcar fraNÇa, cB QBM GraÇa iNÊZ TEiXEira dE HolaNda 
E cB QBM faBio BrUNo SoZiNHo dE HolaNda, 08 (oito) diárias de ali-
mentação e 07 (sete) diárias de Pousada, perfazendo um valor total de r$ 
12.396,60 (doZE Mil, TrEZENToS E NoVENTa E SEiS rEaiS E SESSENTa 
cENTaVoS), por estarem seguindo viagem de Belém-Pa para a cidade de 
cuiabá-MT, com diárias do grupo c, no período de 13 a 20 de março de 
2022, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 769980

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 448/2022-GaB/dGPc/cedÊNcia
Belém, 08 de Março de 2022
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/660272, 
oriundo da defensoria Pública do Estado do Pará - dPE, em que consta a 
solicitação de cessão do servidor aSS. iNf BENJaMiN MaGNo dE alMEida 
E SilVa, Matrícula nº 55590318, para a referida defensoria,
rESolVE: i - cEdEr, a pedido, o servidor aSS. iNf BENJaMiN MaGNo dE 
alMEida E SilVa, Matrícula nº 55590318, para a dEfENSoria PUBli-
ca do ESTado do Para, pelo período de 04 (quatro) anos, a contar de 
08/03/2022 até 06/03/2026, com ônus ao órgão cessionário, em conformi-
dade com o decreto Estadual nº 795, de 29 de maio de 2020;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos para 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil
* republicado, por ter saído com incorreção no doe Nº 34.887, 
de 10/03/2022.

Protocolo: 769967
Portaria Nº 22/2022-acadePoL
Marituba-Pa, quarta-feira, 09 de marçode2022.
a diretora da academia de Polícia civil doPará–acadEPol, fErNaNda 
MaUÉS dE SoUZa, delegada de Polícia civil, no usodesuasatribuições le-
gais e dever de ofício.

CONSIDERANDO a publicação dos Editais e suas retificações, referentes ao 
concursoPúblicoc-206/2020-SEPlad/PcPa, para o provimento de vagas 
ao cargo de delegado de Políciacivil, econcurso Público c-207/2020-SE-
Plad/PcPa, para o provimento de vagas aos cargosdeinvestigador de Polí-
cia civil – iPc, Escrivão de Polícia civil – EPc, Papiloscopista de Políciacivil 
–PPc, respectivamente publicados no doE nº 34.405, de 13.11.2020, e o 
disposto noregimentointerno da acadEPol;
coNSidEraNdo que a academia de Polícia civil é responsável pela se-
gunda etapadoscertames, com a realização do curso de formação de 
Policial Civil, de caráter classificatórioeeliminatório, respaldado no Proje-
to Pedagógico do curso, que tem por fundamentoas normaseditalícias e 
regimento interno da acadEPol, aprovado pela resolução nº 412/2022, 
de15.12.2021, do conselho Superior do instituto de Ensino de Segurança 
do Pará – coNSUP/iESP,publicada no doE nº 34.804, de 21.12.2021;
coNSidEraNdo o interesse de primar pelo objetivo das atividades a se-
remdesenvolvidasdurante os cursos de formação de Policial civil, faz-se 
necessário dispor de umSuporteadministrativo/Pedagógico.
rESolVE:
i - dESiGNar os servidores abaixo, para fazerem parte do Suporte admi-
nistrativo/Pedagógicodo cUrSo dE forMaÇÃo dE Policial ciVil – ca-
tegoria: delegado de Polícia civil - dPc/2022,e cUrSo dE forMaÇÃo dE 
Policial ciVil – categorias: investigador de Polícia civil –iPc,Escrivão de 
Polícia Civil – EPC, Papiloscopista de Polícia Civil – PPC / 2022, afimdede-
sempenharem as funções respectivas, consoante as atribuições contidas 
nos ProjetosPedagógicos dos mencionados cursos.
a) coordenação Geral dos cursos:
-dPc TElMa aGoSTiNHa alVES dE aVElar – dPP/acadEPol
a.1) coordenação do Polo – i:
-dPc KariNa corrEia fiGUEirEdo – dEN/acadEPol
a.2) coordenação do Polo – ii:
-dPc rodriGo VENoSo ZaMBardiNo - acadEPol
b) Supervisores do Polo - i: dependências do instituto de Ensino de Segu-
rança doPará- iESP,onde funciona a academia de Polícia civil - acadEPol, 
rodovia Br-316, km13, s/nº, centro,Marituba-Pa, cEP - 67.105-290, e 
outros espaços acadêmicos.
TUrMa QUaNT/alUNo SUPErViSor
dPc 01 33 adM aNdrEa dE SoUZa SENa
dPc 02 33 adM aNdrEa dE SoUZa SENa
dPc 03 33 EPc aNGEla XaViEr BrUcE dE SoUZa
dPc 04 33 EPc EdWard SalVador PaSTaNa
dPc 05 33 adM MarciNETE BarradaS alMEida
dPc 06 33 adM roMUlo aUGUSTo dE BriTo PENHa
dPc 07 33 adM roMUlo aUGUSTo dE BriTo PENHa
dPc 08 34 adM roSaNGEla do Socorro SoUZa PErEira SErrÃo
ToTal 265
- TUrMa QUaNT/alUNo SUPErViSor
iPc 01 34 adM aNdrEa dE SoUZa SENa
iPc 02 34 EPc aNGEla XaViEr BrUcE dE SoUZa
iPc 03 34 EPc EdWard SalVador PaSTaNa
iPc 04 34 EPc EdWard SalVador PaSTaNa
iPc 05 34 adM MarciNETE BarradaS alMEida
iPc 06 34 adM roMUlo aUGUSTo dE BriTo PENHa
iPc 07 34 adM roSaNGEla do Socorro SoUZa PErEira SErrÃoiPc 
08 34 adM roSaNGEla do Socorro SoUZa PErEira SErrÃoiPc 09 34 
EPc adaM GrEGorY SaNToS do carMo
iPc10 34 EPc adaM GrEGorY SaNToS do carMo
iPc11 34 adM dEBora MoNTEiro PaNToJa GodoT
iPc 12 33 adM dEBora MoNTEiro PaNToJa GodoT
iPc 13 33 adM KaE GUSTaVo aMaral dE SoUZa
iPc 14 33 adM KaE GUSTaVo aMaral dE SoUZa
iPc 15 33 adM VaNESSa ElaiNE fariaS dE SoUZa PiMENTa
ToTal 506
- b.1) apoio operacional:
Nº SErVidor
1. adM MariZETE SaNTa BriGida do aMaral
2. JoSÉ Maria dE SoUZa loUrEiro
3. oNilEc dE JESUS rodriGUES fErrEira
c) Supervisores do Polo - ii: centro de Serviços Educacionais do Pará – 
cESEP, av. PedroMiranda nº 100, Pedreira, Belém-Pa, cEP – 66.085.000, e 
outros espaços acadêmicos.
TUrMa QUaNT/alUNo SUPErViSor
EPc 01 36 EPc JolENE dE SoUSa crUZ
EPc 02 36 EPc JolENE dE SoUSa crUZ
EPc 03 36 adM caMilla cHriSTiaNE MENdES alVES
EPc 04 36 adM caMilla cHriSTiaNE MENdES alVES
EPc 05 36 EPc roSilENE BaraTa alEiXo corrEa
EPc 06 36 adM aNa THaiSE fErrEira SoarES
EPc 07 36 adM aNa THaiSE fErrEira SoarES
ToTal 252
- TUrMa QUaNT/alUNo SUPErViSor
PPc 01 33 adM NilcilENE MaciEl SoUSa
PPc 02 32 PErla criSTiNa riBEiro PiNHo
ToTal 65
- c.1) apoio operacional:
Nº SErVidor
1. 2. a ser designado pela diretoria administrativa – da/PcPa
3. II. ENCAMINHAR a presente PORTARIA à Chefia de Gabinete do Delegado 
Geral para publicaçãono Diário Oficial do Estado e Boletim Interno da Instituição.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegada fErNaNda MaUÉS dE SoUZa
diretora da academia de Polícia civil – acadEPol/ PcPa
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 770055
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.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - 016/2022
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
PErMaNENTE Para PErÍcia PaPiloScÓPica da dirEToria dE idENTi-
ficaÇÃo da PolÍcia ciVil do Pará
Tipo de licitação: Menor Preço Por item
Entrega de Edital: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
local da abertura: www.comprasnet.gov.br
data da abertura: 24/03/2022
Hora da abertura: 08:30 (horário de Brasília/df)
Pregoeiro: alexandre José leite cruz
delegado Geral: Walter resende de almeida.

Protocolo: 769680

.

.

oUtras MatÉrias
.

PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ
deLeGacia GeraL
coMissÃo PerMaNeNte de Processo adMiNistratiVo disciPLiNar
NotiFicaÇÃo de aUdiÊNcias
Exmo. Sr.
JoSÉ WilliaN SiQUEira da foNSEca
delegado de Polícia civil
lotação: delegacia de Polícia de Santa cruz do arari
End.: Travessa antônio Bentes, nº 1220, bairro N. Sa. das Graças, orixi-
miná - Pa. cEP 68270-000
End.: avenida Governador José Malcher, Passagem Sônia Maria, nº 24, Bairro 
Nazaré, Belém - Pa (Sede do Partido renovador Trabalhista Brasileiro - PrTB)
1. a Presidente da comissão do Processo administrativo disciplinar, ins-
tituído através da PorTaria nº PorTaria nº 003/2022-Pad/iNSTaUra-
ÇÃO/DG/PC-PA, de 07/02/2022, com publicação no Diário Oficial sob o nº 
34.863, de 11/02/2022, do Exmo. Sr. Walter resende de almeida, dele-
gado Geral da Polícia civil, NoTifica Vossa Excelência das audiências das 
testemunhas abaixo nominadas que serão realizadas no período abaixo, 
dia e hora mencionados no prédio da delegacia de Polícia civil de oriximi-
ná. Tudo conforme os princípios do contraditório e ampla defesa.
2. outrossim, solicitamos, caso Vossa Excelência entenda necessário, apre-
sentar no PraZo dE ciNco diaS, rol de testemunhas de defesa, com nome 
e endereço completo, a fim de que possamos notificá-los para as audiências.
3. Informamos, ainda, que seu depoimento em Auto de Qualificação e In-
terrogatório está marcado para a data de 13/04/2022 às 09h, na Sede da 
corregedoria Geral de Polícia civil, localizada no complexo da Polícia civil, 
no Município de Belém.

TESTEMUNHaS daTa Hora local
Kalebe Nascimento de alemida 28/03/2022 17:30 oriximiná

Manoel romero 29/03/2022 08:00 oriximiná
aronilson conceição lopes 29/03/2022 09:00 oriximiná
rosivan ferreira Eleutério 29/03/2022 11:00 oriximiná

Wellington ferreira Nascimento 29/03/2022 14:00 oriximiná
iPc davi albuquerque dos Santos 29/03/2022 15:00 oriximiná

ipc Elias da Silva Vilaça 29/03/2022 16:00 oriximiná
Vanjelúcia Silva da conceição 29/03/2022 17:00 oriximiná

Testemunha de defesa 29/03/2022 18:00 oriximiná
Testemunha de defesa 30/03/2022 08:00 oriximiná
Testemunha de defesa 30/03/2022 09:00 oriximiná

iPc filipe Penteado Santoro 06/04/2022 09:00 Belém
aQi José Willian Siqueira da fonseca 13/04/2022 09:00 Belém

Belém - Pa, 10 de Março de 2022
delegada SiMoNE EdoroN MacHado araÚJo
Presidente da comissão Processante
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
ciente em ____/_____/2022
______________________________________
dPc JoSÉ WilliaN SiQUEira da foNSEca
dElEGado dE PolÍcia

Protocolo: 770108
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ
deLeGacia GeraL
coMissÃo PerMaNeNte de Processo adMiNistratiVo disciPLiNar
NotiFicaÇÃo iNiciaL
Exmo. Sr.
JoSÉ WilliaN SiQUEira da foNSEca
delegado de Polícia civil
lotação: delegacia de Polícia de Santa cruz do arari
End.: Travessa antônio Bentes, nº 1220, bairro N. Sa. das Graças, orixi-
miná - Pa. cEP 68270-000
End.: avenida Governador José Malcher, Passagem Sônia Maria, nº 24, 
Bairro Nazaré, Belém - Pa (Sede do Partido renovador Trabalhista Brasileiro - PrTB)
a Presidente da comissão do Processo administrativo disciplinar, insti-
tuído através da PorTaria nº 003/2022-Pad/iNSTaUraÇÃo/dG/Pc-Pa, 
de 07/02/2022, com publicação no Diário Oficial sob o nº 34.863, de 
11/02/2022, do Exmº. Sr. Walter resende de almeida, delegado Geral da 
Polícia civil, NoTifica que foi instaurado o Processo administrativo disciplinar 
em epígrafe, considerando a conclusão da aai 260/2019-GaB/corrEGEPol, 
que apurou o teor do depoimento do acusado a.c.l no termo de audiência 

proferida nos autos de nº 0011229-49.2018.8.14.0037, da comarca de orixi-
miná, em que consta relato de irregularidades atribuídas a Vossa Excelência, 
conduta que, em tese, constitui transgressão disciplinar prevista no artigo 74, 
incisos Vii, XX e XXXiX, da lei complementar n. 022/94.
E, a partir do recebimento desta notificação, Vossa Excelência, poderá ter 
vista aos autos, podendo acompanhar toda a instrução do processo, pes-
soalmente ou por intermédio de advogado legalmente constituído, arrolar e 
reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas, em conformidade 
com os artigos 209 e 212 da lei nº 5.810/94.
Comunicamos que a Comissão ficará instalada no prédio onde funciona a 
corregedoria Geral de Polícia civil, sito na av. Magalhães Barata, 209 – 
Bairro de Nazaré, complexo da Polícia civil, Bloco B, Sala do Pad 01, Bairro 
de Nazaré, e que Vossa Excelência será devidamente notificado do dia e 
hora e local, de todos os atos da comissão Processante. Tudo em conformi-
dade com os Princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Belém - Pa, 10 de Março de 2022
delegada SiMoNE EdoroN MacHado araÚJo
Presidente da comissão Processante
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
ciente em ____/_____/2022
______________________________________
JoSÉ WilliaN SiQUEira da foNSEca
delegado de Polícia civil

Protocolo: 770101

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 034/2019 – cPcrc.
oBJETo do coNTraTo: o objeto do presente contrato consiste na “contra-
tação de empresa para prestação de serviços especializados de assistência 
técnica para manutenção preventiva e corretiva do purificador de água 
PUrElaB – ElGa, Série: USl258406, Modelo: Ultra ScMK2”, para atender 
as necessidades desta Polícia Cientifica do Pará.
oBJETo do adiTiVo: o presente Termo aditivo tem como objeto a pror-
rogação da vigência do contrato administrativo, com início em 11/03/2022 
e término em 10/03/2023.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES: 858338; foNTE: 0101; NaTUrEZa dE 
dESPESa: 339039; Pi: 412000338c; aÇÃo: 232085.
coNTraTada: a empresa VEolia WaTEr TEcHNoloGiES BraSil lTda, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 96.591.128/0004-99, com sede localizada à 
rodovia raposo Tavares, 27530, km 27,5 , Bairro Granja Viana, 
cotia/SP cEP: 06707-000.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 769706

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 014/2022 – PcP | Pae nº 2021/1254157
objeto: aquisição de equipamentos tecnológicos para o atendimento das 
demandas relacionadas à reestruturação da área da computação forense 
da Polícia Científica do Pará.
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: 24 de março de 2022, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 769716

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Pae nº 2021/1329364 | Pregão eletrônico nº 009/2022 – PcP
O Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará, no uso de suas atribui-
ções legais e considerando os fatos corroborados nos autos do proces-
so nº 2021/1329364, bem como as disposições do Edital de Pregão Ele-
trônico nº 009/2022 – PcP, que tem objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS 
dE Vidraria, para o atendimento das necessidades da coordenação de 
Laboratório da Polícia Científica do Pará, RESOLVE:
I – HOMOLOGAR a adjudicação da Pregoeira Oficial:

 EMPrESaS/ cNPJ iTENS Valor ToTal

1
loG laB - coMErcio dE ProdUToS dE laBo-

raTorio lTda
cNPJ nº 21.895.553/0001-20

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 ,9, 18

r$ 6.780,30 (seis mil, setecentos e oitenta 
reais e trinta centavos)

2 QUalY coMErcial EirEli
cNPJ nº 11.301.724/0001-91

8, 10, 11, 12, 
13,14

r$ 107.335,00 (cento e sete mil e trezentos e 
trinta e cinco reais)
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ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos 
termos do edital desta licitação;
iii – determinar à diretoria administrativa e financeira a indicação para a 
designação de fiscal de contrato;
iV – os autos do presente processo estão à disposição de todos que in-
teressarem para vistas junto à comissão Permanente de licitação desta 
Polícia Científica do Pará.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém/Pa, 10 de março de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 770004

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

Pae nº 2021/1329364 | Pregão eletrônico nº 009/2022 – PcP
A pregoeira oficial designado pela PORTARIA nº 253/2021 de 31/08/2021 – 
GaB/dG/cPc-rc, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV, 
da lei 10.520/02), e após a constatação do cumprimento das exigências 
legais relativas ao Pregão Eletrônico nº 009/2022 – PcP, que tem objeto 
a aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE Vidraria, para o atendimento das ne-
cessidades da Coordenação de Laboratório da Polícia Científica do Pará, 
rESolVE:
i - adJUdicar as seguintes empresas:

 EMPrESaS/ cNPJ iTENS Valor ToTal

1
loG laB - coMErcio dE ProdUToS dE laBo-

raTorio lTda
cNPJ nº 21.895.553/0001-20

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 ,9, 18

r$ 6.780,30 (seis mil, setecentos e oitenta 
reais e trinta centavos)

2 QUalY coMErcial EirEli
cNPJ nº 11.301.724/0001-91

8, 10, 11, 12, 
13,14

r$ 107.335,00 (cento e sete mil e trezentos e 
trinta e cinco reais)

Maria do Socorro da SilVa dE alMEida
Pregoeira Oficial

Protocolo: 770003

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 085/22-GaB/dGPcP de 10 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.
O (a) Ordenador de Despesa da Polícia Científica do Pará, usando de suas 
atribuições contidas no dEcrETo Nº 1.180/08, artigo 3º, Parágrafo 1º, 
que disciplina a concessão e aplicação de Suprimento de fundos.
coNSidEraNdo os termos do Memorando n° 147/2022-rcaST-PcEPa; 
Processo n°2022/213217.
i- coNcEdEr a servidora ilaNa aNdrEiSE cUNHa riBEiro, matrícula 
nº 54188031/1, Perito criminal, Suprimento de fundos no valor total de 
r$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o qual deverá observar a classi-
ficação orçamentária abaixo:

Programa de Trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
 06122129783380000 0101000000 339030 r$ 1.500,00

ii- ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
45  (quarenta e cinco), dias contados a partir da emissão da ordem Bancá-
ria e para prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término 
do prazo estabelecido para aplicação dos recursos.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 10 de Março de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 769751

.

.

diÁria
.

Portaria n°. 269/ 2022 
lUiZ fErNaNdo loBaTo da SilVa 
MaTrÍcUla: 5936827 
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 16/02/2022 a 26/02/2022 
oBJETiVo: Participar de curso.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 284/ 2022
EdSoN JoSÉ loUZada BaTiSTa
MaTrÍcUla: 6401841/2 
carGo: Perito criminal
lUcaS BrYaN SalViaNo riBEiro 
MaTrÍcUla: 5955881 
carGo: auxiliar operacional
oZiEl PiNHEiro alVES
MaTrÍcUla: 5963361/1 
carGo: Motorista
cidadE: S.GEraldo araGUaia - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 08/02/2022 a 09/02/2022 
oBJETiVo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria n°. 282/ 2022
adalBErTo da SilVa caValcaNTE 
MaTrÍcUla: 5937855/1 
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 31/01/2022 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 274/ 2022
Márcia JoViTa Prado PicaNÇo 
MaTrÍcUla: 5751942/4 
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 17/02/2022 a 17/03/2022 
oBJETiVo: realizar plantao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 769749
Portaria n°. 265/ 2022
iSlaN SalES QUEiroZ
MaTrÍcUla: 5955861/1 
carGo: auxiliar operacional
MaX JoNaTaS coSTa da SilVa 
MaTrÍcUla: 5955607/1 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: GarrafÃo do NorTE - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 07/02/2022 
oBJETiVo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 257/ 2022
ricHardSoN lEoNardo fErrEira da SilVa 
MaTrÍcUla: 5958388 
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 12/01/2022 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 266/ 2022 
aNa Maria raBElo coSTa
MaTrÍcUla: 57192293/2
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 02/02/2022 
oBJETiVo: realizar plantao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 136/ 2022 
ElViS dE oliVEira lEiTE
MaTrÍcUla: 54188039/1
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 15/02/2022 a 22/02/2022 
oBJETiVo: realizra pericia diversas.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 769755
Portaria n°. 186/ 2022
BrENo ViEGaS daNTaS MarTiNS
MaTrÍcUla: 57217750/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
rildo MoraES PlaTiNo da SilVa
MaTrÍcUla: 5858275/2 
carGo: Perito criminal
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diáriaS: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 14/02/2022 a 24/02/2022 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 243/ 2022
BrUNo rodriGUES da SilVa 
MaTrÍcUla: 57192600/3
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 14/02/2022 a 19/02/2022 
oBJETiVo: realizar perícia veícular.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 246/ 2022
aNToNio ErcilEi dE aNdradE
MaTrÍcUla: 55590320/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 27/01/2022 a 28/01/2022 
oBJETiVo: auxiliar na perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 250/ 2022
PriScilla fErNaNda rEiS 
MaTrÍcUla: 5958383 
carGo: Perito criminal
ricHardSoN lEoNardo fErrEira da SilVa
MaTrÍcUla: 5958388 
carGo: Perito criminal
SaMUEl MoNTEiro doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5964090/1 
carGo: Motorista
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cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 11/01/2022 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 769757
Portaria n°. 252/ 2022 
carloS cÉZar dE lEMoS rodriGUES
MaTrÍcUla: 5868416/3 
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 14/02/2022 a 19/02/2022 
oBJETiVo: realizar perícia veícular.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 196/ 2022
JoÃo BaTiSTa SaNTaNa MaGNo 
MaTrÍcUla: 57196669/1
carGo: Motorista
MarcoS PaUlo UcHoa da SilVa
MaTrÍcUla: 5914930 
carGo: Motorista
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 21/01/2022 
oBJETiVo: ViSiTa TÉcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 256/ 2022
alEXaNdrE fErrEira
MaTrÍcUla: 5843430/1 
carGo: Perito criminal
BrUNo rodriGUES da SilVa
MaTrÍcUla: 57192600/3
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: QUaTro BocaS - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 31/01/2022 a 02/02/2022 
oBJETiVo: realizar perícia técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 259/ 2022
PriScilla fErNaNda rEiS 
MaTrÍcUla: 5958383 
carGo: Perito criminal
ricHardSoN lEoNardo fErrEira da SilVa 
MaTrÍcUla: 5958388 
carGo: Perito criminal
SaMUEl MoNTEiro doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5964090/1 
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 31/01/2022 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 769761
Portaria n°. 1931/ 2021 
MaTrÍcUla: 57192293/2
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 17/12/2021 
oBJETiVo: realizar plantão.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1932/ 2021
aNa Maria raBElo coSTa 
MaTrÍcUla: 57192293/2
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 20/12/2021 
oBJETiVo: realizar plantão.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1934/ 2021 
JoÃo MarcElo criSTiaNo liMa oliVEira
MaTrÍcUla: 57190929/1
carGo: Motorista
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 14/12/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1933/ 2021
aNa Maria raBElo coSTa
MaTrÍcUla: 57192293/2
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 23/12/2021 
oBJETiVo: realizar plantão.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 769804
Portaria n°. 128/ 2022
STaEl rEJaNE SoUSa da SilVa 
MaTrÍcUla: 5233070/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 08/02/2022 a 15/02/2022 
oBJETiVo: realizar pericia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria n°. 100/ 2022
doUGlaS Vidal diaS 
MaTrÍcUla: 57220780/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
EMMaNUEl MarcoS doS SaNToS carPiNa 
MaTrÍcUla: 57195136/1
carGo: Motorista
rildo MoraES PlaTiNo da SilVa 
MaTrÍcUla: 5858275/2 
carGo: Perito criminal
cidadE: caMETá - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 07/02/2022 a 09/02/2022 
oBJETiVo: realizar perícia tecnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 115/ 2022
roBSoN rodriGUES GalVÃo
MaTrÍcUla: 5955866/1 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 23/12/2021 
oBJETiVo: Translado de material.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 213/ 2022
MaNoEl adalBErTo MaToS dE oliVEira 
MaTrÍcUla: 3312046/2 
carGo: Perito criminal
cidadE: S.fraNciSco do Pará - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 09/12/2021 a 11/12/2021 
oBJETiVo: ParTiciPoU da EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 769800
Portaria n°. 098/ 2022
MaiK NEVES da crUZ 
MaTrÍcUla: 5892890 
carGo: Motorista
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 10/12/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 024/ 2022
ádSoN WENdEr dE JESUS SoUSa TErTUliNo 
MaTrÍcUla: 54187218/4
carGo: Perito criminal
VailSoN TEiXEira da SilVa
MaTrÍcUla: 5895912/1 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: MoNTE doUrado - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 14/10/2021 a 18/10/2021 
oBJETiVo: realizar perícias diversas.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 025/ 2022 
aNdErSoN HaGE oda 
MaTrÍcUla: 5920378 
carGo: Motorista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 17/12/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 026/ 2022
aNdErSoN HaGE oda 
MaTrÍcUla: 5920378 
carGo: Motorista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 16/12/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 769801
Portaria n°. 203/ 2022 
adalBErTo da SilVa caValcaNTE
MaTrÍcUla: 5937855/1 
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 23/01/2022 
oBJETiVo: coNdUZir o PEriTo criMiNal.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 221/ 2022
ENaldo lUiZ dE MElo fErrEira 
MaTrÍcUla: 54188037/1
carGo: Perito criminal
HaMilToN JoSÉ TaVarES diaS 
MaTrÍcUla: 57195109/1
carGo: Motorista
cidadE: SÃo fEliX do XiNGÚ - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 17/01/2022 a 21/01/2022 
oBJETiVo: ParTiciParaM da EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 220/ 2022 
JoÃo EliaS NoGUEira da SilVa 
MaTrÍcUla: 54188042/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
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diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 09/02/2022 a 13/02/2022 
oBJETiVo: rEalZar PEriciaS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 154/ 2022 
aMarildo NaSciMENTo raBElo 
MaTrÍcUla: 5955811/1 
carGo: auxiliar operacional
clEBiSoN da SilVa SoUSa
MaTrÍcUla: 5955817/1 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: PacaJá - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 16/01/2022 a 17/01/2022 
oBJETiVo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 769764
Portaria n°. 020/ 2022
JÚlio cÉSar rocHa SilVa 
MaTrÍcUla: 57203458/2
carGo: Perito criminal
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PErÍodo: 01/01/2022 a 10/01/2022 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 170/ 2022
iBSEN rodriGUES MaciEl
MaTrÍcUla: 5958527 
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PErÍodo: 21/01/2022 a 30/01/2022 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 055/ 2022
HErBErT rodriGo da SilVa riBEiro 
MaTrÍcUla: 55587510-2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
HErcUlaNo dE fiGUEirEdo MarÇal
MaTrÍcUla: 57225362 
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 07/01/2022 
oBJETiVo: realizar perícia técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 180/ 2022 
cYNTHia dE NaZarE PorTilHo rocHa PaNToJa 
MaTrÍcUla: 5946874 
carGo: chefe de Gabinete
fraNciSco JoSÉ SoUZa SaNToS 
MaTrÍcUla: 5832500/1 
carGo: Perito criminal
JoSÉ EdUardo SoarES doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5889981-1
carGo: Técnico de administração e finanças
lUiS fErNaNdo BraBo GoNcalVES
MaTrÍcUla: 5929154/4 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: MaraBá - Pa
diáriaS: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 13/02/2022 a 19/02/2022 
oBJETiVo: realizar PSS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 769795
Portaria n°. 217/ 2022
KlEiToN BarBoSa GaMa
MaTrÍcUla: 5963407/1 
carGo: Motorista
MaX JoNaTaS coSTa da SilVa
MaTrÍcUla: 5955607/1 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: oUrÉM - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 31/01/2022 
oBJETiVo: rEaliZar rEMoÇÃo cadaVÉricaS..
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 207/ 2022
MaNoEl fraNciSco fErrEira MarQUES JUNior
MaTrÍcUla: 57195147 
carGo: Motorista
cidadE: alTaMira - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 28/01/2022 a 29/01/2022 
oBJETiVo: TraNSPorTar PEriTo criMiNal.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 202/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 09/02/2022 a 10/02/2022 
oBJETiVo: aUXiliar NaS NEcroPSiaS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 187/ 2022
aNdErSoN HaGE oda
MaTrÍcUla: 5920378 
carGo: Motorista

aNdrÉ BraSil dE carValHo
MaTrÍcUla: 5839670/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: MoSQUEiro - Pa
diáriaS: meia PErÍodo: 27/01/2022 
oBJETiVo: Participar equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 769780
Portaria n°. 230/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES 
MaTrÍcUla: 5892930 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 01/02/2022 a 02/02/2022 
oBJETiVo: auxiliar nas necropsias.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 229/ 2022
EdNaldo alcESaNo da SilVa 
MaTrÍcUla: 5955628/1 
carGo: auxiliar operacional
Valdir riBEiro SilVa 
MaTrÍcUla: 54181634/4
carGo: auxiliar operacional
cidadE: SÃo fEliX do XiNGÚ - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 31/01/2022 a 01/02/2022 
oBJETiVo: realizar remoção cadavérica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 183/ 2022 
clEBiSoN da SilVa SoUSa 
MaTrÍcUla: 5955817/1 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 26/01/2022 a 27/01/2022 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 181/ 2022
EdÊMia dE fáTiMa dE oliVEira NUaYEd
MaTrÍcUla: 732443/2 
carGo: Perito criminal
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 11/02/2022 a 13/02/2022 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 769784
Portaria n°. 168/ 2022
MaNoEl doS SaNToS corrÊa
MaTrÍcUla: 3154297/2 
carGo: Perito criminal
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 10/02/2022 a 20/02/2022 
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 144/ 2022
MarcElo MoraES
MaTrÍcUla: 54185853/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 08 1/2 (oito e meia) PErÍodo: 10/02/2022 a 18/02/2022 
oBJETiVo: realizar perícia veícular.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 125/ 2022
JoÃo rodriGUES NETo
MaTrÍcUla: 54185406/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 10/02/2022 a 20/02/2022 
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 212/ 2022
THiaGo ValENTE NoVaES
MaTrÍcUla: 5719442 
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 14/02/2022 a 18/02/2022 
oBJETiVo: rEaliZar PEriciaS No NÚclEo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 769788
Portaria n°. 214/ 2022
BrUNo alEXaNdrE ScalcoN
MaTrÍcUla: 5958535 
carGo: Perito criminal
roBSoN WENdEl doS PraZErES cUNHa
MaTrÍcUla: 5958542/1 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS 
MaTrÍcUla: 5892889/1 
carGo: Motorista
cidadE: MEdicilaNdia - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 26/01/2022 a 27/01/2022 
oBJETiVo: rEaliZar PEriciaS VEicUlar.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria n°. 231/ 2022
EdSoN JoSÉ loUZada BaTiSTa 
MaTrÍcUla: 6401841/2 
carGo: Perito criminal
iZaEl dE carValHo ViaNa
MaTrÍcUla: 5955630/1 
carGo: auxiliar operacional
YUrE dE SoUSa liMa 
MaTrÍcUla: 5920444/2 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: PalESTiNa do Pará - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 25/01/2022 a 26/01/2022 
oBJETiVo: rEaliZar rEMoÇaÕ cadaVÉrica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 193/ 2022
aNa Maria oliVEira do NaSciMENTo cic: 781.580.602-34
MaTrÍcUla: 57190563/1
carGo: agente administrativo
GilSoN riBEiro MaGalHÃES cic: 657.028.592-00
MaTrÍcUla: 59489761 
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 08/02/2022 a 09/02/2022 
oBJETiVo: lEVar MaTErial BiolÓGico Para SEr PEriciado Na PcP 
dE BElÉM.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 251/ 2022 
criSTiaN dioGo SaraiVa VaScoNcEloS 
MaTrÍcUla: 57196373/3
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
EdSoN JoSÉ loUZada BaTiSTa
MaTrÍcUla: 6401841/2 
carGo: Perito criminal
GilSoN riBEiro MaGalHÃES 
MaTrÍcUla: 59489761 
carGo: Motorista
Joao SoUZa riBEiro JUNior
MaTrÍcUla: 5955624/1 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: JacUNda - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 30/01/2022 a 31/01/2022 
oBJETiVo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 769772
Portaria n°. 204/ 2022
aNdErSoN VEloSo da coSTa cUNHa 
MaTrÍcUla: 5958418 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 08 1/2 (oito e meia) PErÍodo: 10/02/2022 a 18/02/2022 
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 200/ 2022 
alaN JUNio SalGado dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57216516 
carGo: Motorista
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 01/02/2022 a 04/02/2022 
oBJETiVo: TraNSPorTar o aUXiliar TÉcNico dE PEricia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 189/ 2022
aNTÔNio carloS da SilVa MarQUES
MaTrÍcUla: 5449618/1 
carGo: Perito criminal
MarcoS PaUlo UcHoa da SilVa
MaTrÍcUla: 5914930 
carGo: Motorista
cidadE: ParaGoMiNaS - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 29/01/2022 a 30/01/2022 
oBJETiVo: Visita técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 192/ 2022
carloS EdUardo BiSPo doS SaNToS coSTaS 
MaTrÍcUla: 5958534/1 
carGo: Médico legista
cidadE: ParaGoMiNaS - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 13/01/2022 
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 769779
Portaria n°. 1929/ 2021
aNa Maria raBElo coSTa
MaTrÍcUla: 57192293/2
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 29/12/2021 
oBJETiVo: realizar plantão .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1930/ 2021 
aNa Maria raBElo coSTa 
MaTrÍcUla: 57192293/2
carGo: Perito criminal

cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 26/12/2021 
oBJETiVo: realizar plantão no laboratório forense.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1928/ 2021 
aNa Maria raBElo coSTa 
MaTrÍcUla: 57192293/2
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 14/12/2021 
oBJETiVo: realizar plantão no laboratório forense.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1918/ 2021 
JUlia EUGÊNia fiGUErEdo
MaTrÍcUla: 5894899 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 17/11/2021 a 19/11/2021 
oBJETiVo: Participar de curso.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 769809
Portaria n°. 1927/ 2021
aNa Maria raBElo coSTa 
MaTrÍcUla: 57192293/2
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 05/12/2021 
oBJETiVo: rEaliZar PlaNTÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1919/ 2021 
JUlia EUGÊNia fiGUErEdo
MaTrÍcUla: 5894899 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 13/10/2021 a 15/10/2021 
oBJETiVo: Participar de curso.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1926/ 2021
aNa Maria raBElo coSTa
MaTrÍcUla: 57192293/2
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 11/12/2021 
oBJETiVo: rEaliZar PlaNTÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1639/ 2021 
aNdErSoN VEloSo da coSTa cUNHa
MaTrÍcUla: 5958418 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
MarcElo MoraES cic: 371.496.362-68
MaTrÍcUla: 54185853/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 08/11/2021 a 12/11/2021 
oBJETiVo: Participar de curso.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 769813

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 685/2022-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 Memº 358/2022, datado de 
23/02/2022, no Processo 2022/234626,
r E S o l V E:
rESciNdir, a pedido, o contrato de Trabalho do servidor Uelves alves 
Cunha, ocupante da função de Assistente de Trânsito, lotado na CIRETRAN 
“A” de Marabá, firmado em 03/01/2022, publicado no DOE nº 32.900, de 
05/01/2022, com base na lei complementar nº 07/1991, de 28/08/1991, 
alterada pela lei 077/2011, de 28/12/2011.
os efeitos desta entrarão em vigor a partir a 01/03/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUSa coElHo
diretora Geral
Portaria nº 818/2022-daF/cGP, de 10/03/2022
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 Proces-
so nº 2022/280865;
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r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Bragança no período de 13 à 19/03/2022, a fim de rea-
lizar levantamento de necessidades institucionais como cursos e demandas 
à nivel de relacionamentos interpessoal.

nome matricula

Ângela do Socorro coutinho Monteiro 57193225 /1

Nazaré de fátima Matos oliveira 3156630 /1

Manoel de Jesus filocreão Sanches 55590040 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 770210

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 563/2022-daF/cGP, de 17/02/2022
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 2022/160716;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Valdinei Miranda de Jesus, matrícula nº 80845485/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUaTro Mil rEaiS) e destina-se a suprir a despesas de aqui-
sição de materiais para manutenção telefônica, lógica e eletrica nas cirE-
TraN dos municipios de Uruará e Novo Progresso.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-4.000,00
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 23/02 à 09/03/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 723/2022-daF/cGP, de 04/03/2022
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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/235763;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Silvia cristina Vilhena Pinheiro, matrícula nº 57201348/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
100,00 (cEM rEaiS) e destina-se a suprir a despesas com transporte do 
municipio de cametá.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-100,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 07/03 à 01/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 724/2022-daF/cGP, de 04/03/2022
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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/235705;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
davi carvalho lobo, matrícula nº 57217164/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
50,00 (ciNQUENTa rEaiS) e destina-se a suprir a despesas com transpor-
te do municipio de Vigia.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-50,00
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

Protocolo: 769863

.

.

diÁria
.

Portaria nº 375/2022-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 Proces-
so nº 2022/36100;
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 
Marabá para o município de Xinguará no período de 14/02 à 11/03/2022, 
a fim de realizar vistoria de veículo , na CIRETRAN do referido municipio.

nome matricula
francisco Pereira de Souza 57201743 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 376/2022-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 Proces-
so nº 2022/54001;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de São Miguel do Guamá no período de 14/02 à 
11/03/2022, a fim de realizar atendimento e processos de veículos, na 
cirETraN do referido municipio.

nome matricula
Katiléia Ericeira chaves 54193789 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 378/2022-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 Proces-
so nº 2022/82363;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Soure 
para o município de Breves no período de 14/02 à 11/03/2022, a fim de reali-
zar atendimento e processos de veículos, na cirETraN do referido municipio.

nome matricula
Hidelino lima rebelo 57188106 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 379/2022-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 Proces-
so nº 2022/115487;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezessete e meia (17 e 1/2) diárias aos ser-
vidoress abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Marituba no período de 15/02 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
Edmée Maria Queiroz de araujo alves 57229227 /1

roberta rossy da Silva franco da costa 57193812 /2
Kátia regina oliveira cruz 5799457 /1

Ellen correa fortunato 57210661 /2
Kelly da Silva alves 57227729 /1

Marcela de Jesus Pinheiro 57228952 /1
Shirley alessandra Soares castanheira 57226458 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 380/2022-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 Proces-
so nº 2022/115524;
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.
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nome matricula
Marcos allan dos Santos Brito 57232048 /1
cláudio José fonseca Monteiro 57228801 /1

Thyago fernando Pinheiro de lima 57201687 /2
João das Merces oliveira Júnior 57226382 /1
fabrício José Pantoja ferreira 57200278 /1
Wil Mauricio de aragão rocha 57200272 /1

ricardo Peixoto Mendes 57203600 /1
Enivaldo Pardauil da costa 57198277 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 382/2022-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 Pro-
cesso nº 2022/115459;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezessete e meia (17 e 1/2) diárias aos ser-
vidoress abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Tailândia no período de 15/02 à 04/03/2022, a 
fim de realizar controle de fluxo de veículos,ações de fiscalização de trânsito, 
desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para acompanhar os 
trabalhos da empresa que fará a pesagem de veiculos de carga na balança 
localizada naquele municipio conforme ofício nº 681/2019-GaB/SETraN.

nome matricula
Sônia Maria lima da costa 57200228 /1

Marcus césar rodrigues Moraes 57189262 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº688/2022-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 diária constante no Proces-
so nº 2022/194984;
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 capanema, no período de 07/03 à 01/04/2022, 
a fim de realizar retaguarda no setor de veículos na referida CIRETRAN, 
com a revisão dos processos e posterior processamento on-line, finalizan-
do o arquivamento dos mesmos.

nome matricula
luana do Socorro ribeiro chaves 57175750/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 240/2022-daF/cgp, de 24/01/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/12020;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Parauapebas – 17/01 à 24/01/22 e Marabá/Belém – 
25/01 à 15/02/2022, a fim de realizar levantamento dos veículos retidos no 
pátio da empresa ViP leilões, visando atender solicitação constante no pro-
cesso n° 1303650/2021, conforme a autorização da diretora Geral.

nome matricula
alzeli lima correia 3266281/1

Júlio cezar Moraes de Seixas 57189947/1
luciano lima da cunha 57195471/1
loris Soares Barbosa 80845487/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 239/2022-daF/cgp, de 24/01/2022
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 Pro-
cesso nº 2022/11938;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de Santarém – 17/01/22, itaituba – 18/01 à 
24/01/22 e Santarém/Belém – 25/01 à 15/02/2022, a fim de realizar le-
vantamento dos veículos retidos no pátio da empresa ViP leilões, visando 
atender solicitação constante no processo n° 1303650/2021, conforme a 
autorização da diretora Geral.

nome matricula
cícero reis Souza 80845524/1

luís antônio alves Batista 54194074/2
antonio José Silva de Moura 80845424/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 769860

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 822/2022-daF/cGP, de 10/03/2022
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° 32/2022-crT 
aNaNiNdEUa, datado de 07/03/2022, protocolado sob o nº 2022/274097,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora caSSaNdra dE cáSSia da crUZ rodriGUES, 
Vistoriadora, matrícula 57215015/1, lotada na cirETraN “B” de ananin-
deua, trinta (30) dias de fÉriaS, no período de 21.03 a 19.04.2022, refe-
rentes ao exercício 16.03.2021/2022.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor a partir de 21/03/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 769794

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria nº744/2022-daF/cGP, de 07/03/2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/235262;
r E S o l V E :   
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de Xinguara – 25 à 26/03/2022, Xinguara/
Santana do araguaia – 27 à 29/03/2022, Santana do araguaia/Santa Maria 
das Barreiras – 30/03 à 01/04/2022, Santa Maria das Barreiras/cumaru 
do Norte – 02/04 à 04/04/2022, cumaru do Norte/Pau d’arco – 05/04 a 
07/04/2022, Pau d’arco/Belém – 08/04/2022, a fim de visar a realização 
de atividades nos municípios, seguindo o modelo de Pdca, que orienta 
a atuação em três etapas: precursão técnica, execução, monitoramento 
e avaliação. assim utilizando a metodologia da precursão como forma 
de realizar visitas técnicas prévias para organizar o trabalho de  equipe 
executora e para organizar as ações posteriores ao estabelecer parcerias, 
obtenção de apoio das instituições locais, divulgação das ações na mídia, 
aproximação com a comunidade e levantamento de informações úteis 
para subsidiar a atuação das equipes no local, por exemplo o número de 
escolas, disponibilidade de hotel, qualidade no sinal da internet, sinalização 
viária, dinãmica do trânsito e etc.

NoME MaTricUla
JoMaiNE MariNHo doS SaNToS 5938645/2

GioVaNNa diNiZ carValHo 594655/1
Maria do Socorro MoNTEiro 57194270/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 740/2022-daF/cGP, de 07/03/2022. 
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/166554;
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 Paragominas no período de 14/03 à 08/04/2022, a fim de 
realizar atendimento de habilitação na cirETraN do referido municipio.

NoME MaTricUla
cÉSar aUGUSTo diNiZ MaYriNcK 80845521 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 735/2022-daF/cGP, de 07/03/2022. 
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/253862;
r E S o l V E :   
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
o município de Santa Barbára no período de 19/03 a 03/04/2022, a fim 
de acompanhar a equipe de fiscalização transito para apoio administrativo, 
realizando as atividades correlatas a sua área atuação.

NoME MaTricUla
rUBENS PErEira dE SoUZa 80845488 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 737/2022-daF/cGP, de 07/03/2022. 
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
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coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/240167;
r E S o l V E :   
aUToriZar o pagamento de dez e meia (10 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Novo repartimento – 15 à 17/03/2022, altamira/
Belém – 18 à 25/03/2022, a fim de orientar, habilitar, instrumentalizar 
e formar multiplicadores para proceder a avaliação de desempenho dos 
servidores conforme lei 7.796 de 14/01/2014.

NoME MaTricUla
EdErSoN JENNEr arrEliaS coSTa 57175936 /1

TaTiaNNE BriTo liMa 57195467 /1
carMEN SÍlVia diaS JaTENE 55586760 /2
EZEQUiaS TaVarES da SilVa 57195749 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 736/2022-daF/cGP, de 07/03/2022. 
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/254305;
r E S o l V E :   
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias a servidora 
abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
o município de Santa Barbára no período de 19/03 a 03/04/2022, a fim 
de acompanhar a equipe de fiscalização transito para apoio administrativo, 
realizando as atividades correlatas a sua área atuação.

NoME MaTricUla
Maria alicE alVES da coSTa 3268217  /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 740/2022-daF/cGP, de 07/03/2022. 
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Processo 
nº 2022/166554;
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 Paragominas no período de 14/03 à 08/04/2022, a fim de 
realizar atendimento de habilitação na cirETraN do referido municipio.

NoME MaTricUla
cÉSar aUGUSTo diNiZ MaYriNcK 80845521 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 741/2022-daF/cGP, de 07/03/2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/218145;
r E S o l V E :   
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de capitão Poço no período de 14/03 a 08/04/2022, 
a fim de realizar vistoria de veículo na CIRETRAN do referido municipio.

NoME MaTricUla
cáSSia riBEiro BorGES  57211536/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 745/2022-daF/cGP, de 07/03/2022. 
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/253096;
r E S o l V E :   
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
o município de Salinópolis no período de 20/03 a 03/04/2022, a fim de a 
companhar a equipe de fiscalização de trânsito para apoio adiministrativo, 
realizando as atividades correlatas a sua área de atuação.

NoME MaTricUla
lEoNardo araÚJo da coSTa 80845441 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 746/2022-daF/cGP, de 07/03/2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/1011413;
r E S o l V E :   
aUToriZar o pagamento de oito e meia (08 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 

para o município de Igarapé-Miri no período de 12 a 20/03/2022, a fim de 
coordenar o Curso de Atualização de Agente de trânsito.

NoME MaTricUla
NilSoN lEVi oliVEira do roSário 80845592 /1

WalTEr MoTa araGÃo SilVa 5414806  /6

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 781/2022-daF/cGP, de 08/03/2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/239819;
r E S o l V E :   
aUToriZar o pagamento de dez e meia (10 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Santa Barbará no período de 25/02 a 07/03/2022, a 
fim de realizar atendimento na barreira do referido município.

NoME MaTricUla
doralicE da GlÓria SilVa 5892729  /2
TaYNaN MoNTEiro PErEira 55587609 /1

ailToN da SilVa NaSciMENTo  55588490/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 780/2022-daF/cGP, de 08/03/2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/251989;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Marco aurélio reis Sena, matrícula nº 57201765 /1, no cargo de agente de 
Fiscalização de Trânsito, lotado na CIRETRAN de Altamira.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHENToS rEaiS) e destina-se a suprir a despesas emergencias 
e de pronto pagamento decorrentes atividades de diárias de fiscalização de 
trânsito desenvolvidas no municipio de Vitória do Xingú.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:               
3339030-r$-300,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 17/03 à 02/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 779/2022-daF/cGP, de 08/03/2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/252257;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Willian Cândido Félix, matrícula nº 57224024 /1, no cargo de agente de 
Fiscalização de Trânsito, lotado na CIRETRAN de Itaituba.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEiScENToS rEaiS) e destina-se a suprir a despesas emergencias 
e de pronto pagamento decorrentes atividades de diárias de fiscalização de 
trânsito desenvolvidas nos municipios de Rurópolis.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-400,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 17/03 à 27/03/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 770294

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria
.

Portaria Nº 0267/2022-cGP/seaP   
Belém, 24 de fevereiro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
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fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investi-
gativa nº 6792/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncia de suposto 
assédio moral por parte do Gerente de infraestrutura do Núcleo de Tec-
nologia e informação-NTi, em desfavor da servidora d.P. (M.f. 5952404), 
lotada no Núcleo de Tecnologia e informação-NTi/SEaP, conforme Termo 
de denúncia n° 006/2021-cGP/SEaP, datado de 07/02/2022;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811) – Pre-
sidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 769974
Portaria Nº 0261/2022-cGP/seaP   
Belém, 23 de fevereiro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância Administrativa Inves-
tigativa nº 6786/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta conduta 
desurbana do Policial Penal M.r.l.S. (M.f.5946752), no dia 21/01/2022, 
no centro de reeducação feminino de Marabá, conforme ofício interno 
026/2022 SEc/USMM/SEaP/Pa, datado de 28/01/2022 e ofício interno 
32/2022/crfM/SEaP, datado de 28/01/2022, encaminhados via e-mail na 
data de 04/02/2022;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adria-
Na fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para condu-
zirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
art. 4º - comunicar a comissão de Estágio Probatório, enviando cópia 
desta PorTaria de instauração e dos ofícios de comunicação do ocorrido.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 769987
Portaria Nº 0266/2022-cGP/seaP   
Belém, 24 de fevereiro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investi-
gativa nº 6791/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncia de suposto 
assédio sexual por parte de Técnico de informática, lotado no Polo de ame-
ricano, em desfavor da servidora d.P.(M.f. 5952404) lotada no Núcleo 
de Tecnologia e informação-NTi/SEaP, conforme Termo de denúncia 
n° 007/2021-cGP/SEaP, datado de 07/02/2022;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adria-
Na fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para condu-
zirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 769979
Portaria Nº 0268/2022-cGP/seaP   
Belém, 24 de fevereiro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investi-
gativa nº 6793/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados na 
petição encaminhada via PaE n°2022/59197, em 17/01/2022, acerca da 
suposta conduta irregular da diretora do centro de recuperação do co-
queiro – crc, diante da saída da interna com nome social Maria ESTEr 
ModESTo rodriGUES, (JoÃo alBErTo ModESTo rodriGUES) iNfoPEN 
n°86387, para trabalho externo e estudo;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adria-
Na fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para condu-
zirem as investigações;

art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 769977
Portaria Nº 0264/2022-cGP/seaP   
Belém, 24 de fevereiro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investi-
gativa nº 6789/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no 
Termo de denúncia n°003/2022-cGP/SEaP, acerca do suposto envolvimen-
to de servidor desta SEaP/Pa, agindo de forma inadequada com civis no 
município de SalVaTErra:
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811) – Pre-
sidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 769982
Portaria Nº 0265/2022-cGP/seaP   
Belém, 24 de fevereiro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investi-
gativa nº 6790/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncia de suposta 
agressão e maus tratos ao interno MarcElo da SilVa MaGalHÃES (iN-
foPEN106321) na cadeia Pública de Jovens e adultos no ano de 2020, 
conforme ofício n° 2164/2021-VEP/rMB e Termo de depoimento datado 
de 11/11/2021;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adria-
Na fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para condu-
zirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 769983
Portaria Nº 0263/2022-cGP/seaP   
Belém, 24 de fevereiro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investi-
gativa nº 6788/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão e 
maus tratos ao interno aNdrE lUiZ SoUZa doS rEiS (iNfoPEN 55548), 
ocorridas durante sua custódia na cadeia Pública de Jovens e adultos-cP-
Ja, conforme Termo de denúncia datado de 07/02/2022;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adria-
Na fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para condu-
zirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 769985
Portaria Nº 0321/2022-cGP/seaP   
Belém, 07 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investigativa 
nº 6818/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos da saída de internos 
para trabalho externo, supostamente por servidor lotado no centro de recu-
peração regional de Tucuruí-crrT, durante a troca de plantão das Equipes B 
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para a c, no dia 11/01/2021, sem a devida comunicação ao superior hierár-
quico, conforme memorando n° 07/2021-crrT/SEaP, de 20/01/2021;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adria-
Na fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para condu-
zirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 770213
Portaria Nº 0320/2022-cGP/seaP   
Belém, 07 de março de 2022
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investiga-
tiva nº 6817/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar o sumiço de um aparelho 
celular marca Samsung, modelo a2oS, cor vermelho, do guarda objetos 
da PorTaria do centro de recuperação Penitenciária do Pará iii- crPPiii, 
conforme ofício interno n° 0181/2021-crPPiii/SEaP de 08/02/2021;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adria-
Na fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para condu-
zirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 770215
Portaria Nº 0319/2022-cGP/seaP   
Belém, 07 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investigativa 
nº 6816/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a falta de cadastro no iNfoPEN 
do mandado de prisão n° 0800642-34-2020.8.14.0046.01.0001-21 e registro 
no prontuário carcerário do PPl GaBriEl fErNadES SoarES (iNfoPEN n° 
288103), custodiado na central de Triagem Masculina de Marabá, conforme 
ofício interno n° 066/2020-cPc/dEc/SEaP, datado de 18/12/2020;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira(M.f. 42811)– Presidente, 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzi-
rem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 770218
Portaria Nº 0322/2022-cGP/seaP   
Belém, 07 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investigativa 
nº 6819/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
acerca de utilização de aparelho celular em serviço, fotografando e postando 
em redes sociais mensagens de “Whatsapp”, supostamente por servidor da 
equipe alfa, citando  a direção da central de Triagem Masculina de Marabá – 
cTMM, conforme ofício interno 005/2021/GaB/dir/cTMM, de 05/02/2021;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adria-
Na fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para condu-
zirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 770221
Portaria Nº 0328/2022-cGP/seaP 
Belém, 08 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art.
124, §1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Disciplinar 

Nº 6823/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional do servidor a.M.B.S. (M.f.: 54181879), diretor e W.S.c. 
(M.f.5950119), agente Prisional, referente à suposta liberação indevida do 
interno MaNoEl aMaral PErEira araÚJo (iNfoPEN), na cadeia Pública 
de Parauapebas, por infração, em tese, aos arts. 177, V e Vi, art. 178, XV 
c/c art. 189, caput da lei 5.810/1994-rJU e item 1.2, Xii da PorTaria n° 
368/2020-GaB/SEaP/Pa, por supostamente não darem cumprimento ao 
mandado de prisão expedido pela 2° Vara criminal de Parauapebas;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores rodriGo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889)–Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285)– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira Mar-
QUES, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro 
no assentamento.
Art. 6º - Oficiar a 2° Vara Criminal de Parauapebas, enviando cópia da 
decisão e desta PorTaria
de instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 770222
Portaria Nº 0330/2022-cGP/seaP 
Belém, 08 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativa discipli-
nar Nº 6824/2022- cGP/SEaP, objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e funcional do servidor E.a.o. (M.f. 57199882), diretor 
interino na época dos fatos, do centro Masculino de Vitória do Xingu – 
crMVX, referente à suposta permissão de objeto proibido na PorTaria 
n°809/2020, mediante os indícios de materialidade e autoria, recaindo, 
em tese, nos arts. 177, inciso Vi e art. 190 inciso XiX c/c art. 189 todos 
da Lei 5.810/1994-RJU, conforme decisão da Sindicância Administrativa 
investigativa n°6527/2021;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 55585599)–Presidente; aNdrÉ SilVa dE oli-
VEira (M.f. 42811)–Membro; JaYMErSoN carloS PErEira MarQUES, 
(M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no 
assentamento funcional.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 770224
Portaria Nº 0322/2022-cGP/seaP   
Belém, 07 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investigativa 
nº 6819/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
acerca de utilização de aparelho celular em serviço, fotografando e postando 
em redes sociais mensagens de “Whatsapp”, supostamente por servidor da 
equipe alfa, citando  a direção da central de Triagem Masculina de Marabá – 
cTMM, conforme ofício interno 005/2021/GaB/dir/cTMM, de 05/02/2021;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adria-
Na fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para condu-
zirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 770225
Portaria Nº 0323/2022-cGP/seaP   
Belém, 07 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
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da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investi-
gativa nº 6820/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade ad-
ministrativa referente a supostos maus tratos à PPlS femininas custodia-
das no centro de reeducação feminino de Marabá-crfM, ocorridos no dia 
20/02/2021, no bloco delta, conforme ofício interno n° 080/2021-SEc/
crfM/SEaP de 25/02/2021;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adria-
Na fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para condu-
zirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 770227
Portaria Nº 0332/2022-cGP/seaP 
Belém, 10 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investi-
gativa Nº 6826/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no 
ofício n° 019/2022-1°PJcc/MP, Noticia de fato SiMP n° 000078-048/2022, 
datado de 11/02/2022, acerca de supostos maus tratos ao interno JoÃo 
ViTor VilEla dE faria, custodiado na cadeia
Publica de Parauapebas;
art. 2 º - designar BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 55585599)–
Presidente – Presidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) 
- Membro e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Mem-
bro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria nº 420/2014 – cGP/SEaP.
art. 5º - comunicar a 1° Promotoria de Justiça de canaã dos carajás, en-
viando cópia desta PorTaria de instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 770230
Portaria Nº 0324/2022-cGP/seaP   
Belém, 07 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investi-
gativa nº 6821/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade ad-
ministrativa acerca de suposta falsificação de carteira funcional da antiga 
SUSiPE, em nome do egresso SHElToN dE oliVEira riBEiro, (iNfoPEN 
339882), encontrada em seus pertences, na central de Triagem da Maram-
baia-cTMaB, conforme ofício n° 321/2021-aSi/SEaP/Pa de 17/05/2021;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adria-
Na fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para condu-
zirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 770232
Portaria Nº 0277/2022-cGP/seaP 
Belém, 03 de março de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
CONSIDERANDO os autos da Sindicância Administrativa Disciplinar 
nº 6466/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional do servidor a.c.P.a. (M.f.5116916), acerca do não cum-
primento de solicitações encaminhadas a esta corregedoria-Geral Peniten-
ciária, fato ocorrido em 19/05/2021. o servidor a.c.P.a. (M.f. 5116916), 
infringiu, em tese, ao art. 177, iV e iX “b” c/c art. 189 do rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materiali-
dade, pugnou pela aplicação da penalidade de suspensão por 24 (vinte e 
quatro) dias em face do servidor a.c.P.a. (M.f. 5116916), por infração aos 
arts. 177, iV e iX, “b” c/c art. 189 da lei nº 5.810/1994-rJU/SEaP, com 
conversão em multa à base de 50% (cinquenta por cento) por dia de ven-
cimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício de suas 
atribuições, com fulcro no art. 189, §3°, da lei 5.810/1994;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aplicação da 
penalidade de SUSPENSÃo pelo prazo de 24 (vinte e quatro) dias em face 
do servidor a.c.P.a. (M.f. 5116916), por infração aos arts. 177, iV e iX, “b” 
c/c art. 189 da lei nº 5.810/1994-rJU/SEaP;

coNVErTida EM MUlTa à BaSE dE 50% (cinquenta por cento) por dia de
vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício de 
suas atribuições, com fulcro no art. 189, §3°, da lei 5.810/1994;
art. 2º - após o período recursal encaminhar cópia do relatório conclusivo, 
decisão e PorTaria para a diretoria de Gestão de Pessoas, para registro 
no assentamento funcional do servidor e a comissão de Estágio Probatório.
art. 3º - remeter cópia da decisão ao advogado do servidor a.c.P.a. (M.f. 5116916), 
dr. MarcoS carValHo dE araUJo, oaB/Pa8420, para conhecimento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 770234
Portaria Nº 0329/2022-cGP/seaP 
Belém, 08 de março de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
CONSIDERANDO os autos da Sindicância Administrativa Investigativa 
nº 6527/2021- cGP/SEaP, objetivando apurar o óbito da PPl MaYKo 
SoUZa GoMES (iNfoPEN 329805), ocorrido em 13/11/2021, no cen-
tro de recuperação Masculino de Vitória do Xingu – crMVX, conforme 
e-mail datado de 17/11/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materiali-
dade, pugnou pela instauração de Processo administrativo disciplinar em 
face do servidor E.a.o. (M.f. 57199882), objetivando apurar a suposta 
liberação de objeto indevido para os internos do crMV. Sendo esta conduta 
classificada como falta grave, recaindo em tese, nos arts. 177, inciso VI, e 
art. 189 c/c art. 190, inciso XiX todos da lei 5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE ProcESSo adMiNSiTraTiVo diSciPliNar em desfavor do servidor 
E.a.o. (M.f. 57199882), objetivando apurar a responsabilidade adminis-
trativa e funcional referente à suposta permissão de objeto proibido na 
PorTaria n°809/2020, mediante os indícios de materialidade e autoria, 
recaindo, em tese, nos arts. 177, inciso Vi e art. 190 inciso XiX c/c art. 189 
todos da lei 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Por-
Taria de decisão para a diretoria de Gestão de Pessoas;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 770235
Portaria Nº 0317/2022-cGP/seaP   
Belém, 07 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Inves-
tigativa nº 6814/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncia datada 
de11/05/2021, acerca de suposta transgressão disciplinar por servidor da 
SEaP, lotado no cTraNS/SEaP, impedido de exercer a advocacia, conforme 
denúncia encaminhada via PaE ° 2021/502786, datado de 11/05/2021;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adria-
Na fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para condu-
zirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 770187
Portaria Nº 0313/2022-cGP/seaP   
Belém, 07 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Inves-
tigativa nº 6810/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos ocorridos 
em 23/12/2020 na central de Triagem Masculina de Santarém, durante 
operação de revista;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adria-
Na fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para condu-
zirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 770172
Portaria Nº 0315/2022-cGP/seaP   
Belém, 07 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
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rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investiga-
tiva nº 6812/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a movimentação de rei-
vindicações realizada durante o evento de inauguração das Unidades Prisio-
nais de Marabá, supostamente organizada pelos Policiais Penais o.M.l.(M.f. 
59542491) e d.f.M.(M.f.5953991) veiculada em grupo de “Whatsapp” , con-
forme ofício interno n° 066/2021-GaB/SEaP/Pa, datado de 11/05/2021;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adria-
Na fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para condu-
zirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 770178
Portaria Nº 0314/2022-cGP/seaP   
Belém, 07 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investi-
gativa nº 6811/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no 
ofício interno n° 0033/2021-cTMS/SEaP, de 14/01/2021, relacionados à 
cessão de servidora lotada na central de Triagem Masculina de Santarém;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adria-
Na fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para condu-
zirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 770183
Portaria Nº 0258/2022-cGP/seaP   
Belém, 23 de fevereiro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investigati-
va nº 6783/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão ao interno 
MaYcoN Baia dE SoUZa (iNfoPEN n°6699) pela mesma equipe de plantão 
do dia 09/07/2020, quando custodiado no centro de recuperação Peniten-
ciário do Pará iii – crPPiii, conforme petição encaminhada via e-mail em 
10/07/2020 e relatório de diligência n°033/2020, datado de 20/01/2022;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adria-
Na fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para condu-
zirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 769992
Portaria Nº 0260/2022-cGP/seaP   
Belém, 23 de fevereiro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investi-
gativa nº 6785/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão e 
maus tratos aos internos lUiZ aNToNio doS SaNToS SaraiVa (iNfoPEN 
276404), Joao faGNEr ViEira dE oliVEira(iNfoPEN 95411), ViNiciUS 
fEliPE daMiÃo(iNfoPEN 166594), atualmente custodiados na cadeia 
Pública de Marabá – cPM, conforme ofício interno 027/2022 SEc/USMM/
SEao/Pa de 28/01/222 e ofício interno n° 007/2022/SEG/VPM/SEaP, data-
do de 27/01/2022, encaminhados via e-mail  em 04/02/2022;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adria-
Na fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para condu-
zirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 769988

Portaria Nº 0259/2022-cGP/seaP   
Belém, 23 de fevereiro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Inves-
tigativa nº 6784/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar o óbito do interno 
EVaNdro NUNES dE carValHo (iNfoPEN 339625) em 07/02/2022, cus-
todiado no centro de recuperação regional de castanhal – crrcaST após 
atendimento na UPa de castanhal, conforme formulário de óbito encami-
nhado via PaE n°2022/157020 de 08/02/22;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adria-
Na fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para condu-
zirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 769990
Portaria Nº 0271/2022-cGP/seaP   
Belém, 24 de fevereiro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investi-
gativa nº 6796/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar denuncia de agressão 
física e verbal entre as servidoras K.l.f(M.f.58924071) e a.c.S.S.(M.f. 
5909880), no dia 04/02/2022, conforme ofício interno n°71/2021-cr-
ci/SEaP, datado de 07/02/2022 e Termos de denúncia sob os números 
005/2022, datado de 07/02/222 e 008/2022, datado de 09/02/2022;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adria-
Na fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para condu-
zirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 770065
Portaria Nº 0294/2022-cGP/seaP     
Belém, 04 de março de 2022. 
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Disciplinar 
Nº 6801/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional do servidor G.J.f.f. (M.f.: 7008478), Policial Penal, lotado 
no centro de recuperação regional Silvio Hall de Moura – crrSHM, em vir-
tude do seu comportamento inadequado frente à PorTaria n° 499/2021-
GaB/SEaP, ao realizar disparo com arma de fogo desnecessariamente. 
ressalta-se ainda que é dever do Policial Penal e do agente Penitenciário 
observar e manter no serviço e fora do serviço, o decoro de classe e a ética 
condizente, especialmente quando portar qualquer armamento ou instru-
mento de menor potencial ofensivo, o que por sua vez, não foi observado 
no presente feito, o servidor, infringiu, em tesem os arts. 177, Vi c/c 178, 
XiV, art. 189 todos da lei n° 5.810/1994-rJU, conforme Memorando cir-
cular 9/2021 de 17/11/2021, PaE n°2021/1310443;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 55585599)–Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285)– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira Mar-
QUES, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no as-
sentamento funcional e a comissão de Estagio Probatório.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 770092
Portaria Nº 0270/2022-cGP/seaP  
Belém, 24 de fevereiro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
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rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investigati-
va nº 6795/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar denuncia de supostos maus 
tratos aos internos JoÃo MarcElo MoraiS dE SoUSa (iNfoPEN 178556), 
EMErSoN fariaS doS SaNToS (iNfoPEN 184812) e JEfErSoN da foNSE-
ca (iNfoPEN 80768) no mês de agosto de 2021, na cadeia Publica de Jovens 
e adultos-cPJa, conforme termo de denúncia datado de 26/01/2022;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811) – Pre-
sidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 770085
Portaria Nº 0272/2022-cGP/seaP   
Belém, 24 de fevereiro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investi-
gativa nº 6797/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar denuncia de agressão 
verbal entre as servidoras c.S.a. (M.f.5938031) e S.c.l. (M.f. 5922873/3), 
lotadas no centro de reeducação feminino de Marabá, no dia 22/12/2021, 
conforme ofício interno n°299/2021-SEc/USMM/SEaP/Pa, datado de 
28/12/2021, ofício 421/SEc/crfM/SEaP/Pa datado de 28/12/2021, ofício 
414/2021-crfM, datado de 22/12/2021;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811) – Pre-
sidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 770087
Portaria Nº 0269/2022-cGP/seaP   
Belém, 24 de fevereiro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investi-
gativa nº 6794/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta existência de 
pontos de energia na cela de Serviços Gerais da central de Triagem Metro-
politana ii – cTMii, além do permitido em procedimentos implementados 
pela SEaP/Pa, e da utilização indevida da mão de obra dos custodiados na 
realização de atividades dentro da central de Triagem Metropolitana ii – 
cTMii, conforme termos de depoimentos datados de 26/11/2021;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811) – Pre-
sidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 770089
Portaria Nº 0274/2022-cGP/seaP   
Belém, 24 de fevereiro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investi-
gativa nº 6799/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar denuncia de suposta 
difamação por parte do servidor;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811) – Pre-
sidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 770069

Portaria Nº 0273/2022-cGP/seaP   
Belém, 24 de fevereiro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investiga-
tiva nº 6798/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta insubordinação 
da servidora J.l.r. (M.f.5902702), lotada na central de Triagem Masculina 
de abaetetuba, à ordem do Supervisor de Equipe, conforme ofício interno 
079/2022-cMTBaT/crraB/SEaP/Pa, datado de 11/02/2022;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adria-
Na fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para condu-
zirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 770082
Portaria Nº 0295/2022-cGP/seaP     
Belém, 04 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Disciplinar 
Nº 6802/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional do servidor J.W.S. (M.f.: 5954034), Policial Penal, lotado no 
centro de recuperação Penitenciária do Pará iii-crPPiii, por supostamen-
te ter feito disparo de forma imprudente contra o interno arTUr da crUZ 
DIAS (INFOPEN 173698), configurando uso inadequado no escalonamento 
da força progressiva. o servidor infringiu, em tese, o art. 177, iV e Vi c/c 
art. 189 da lei 5.810/1994-rJU, conforme e-mail enviado em 22/11/2021 
e relatório de diligência n°146/2021-cGP/SEaP;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 55585599)–Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285)– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira Mar-
QUES, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no as-
sentamento funcional e a comissão de Estagio Probatório.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 770106
Portaria Nº 0263/2022-cGP/seaP   
Belém, 24 de fevereiro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investi-
gativa nº 6788/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão e 
maus tratos ao interno aNdrE lUiZ SoUZa doS rEiS (iNfoPEN 55548), 
ocorridas durante sua custódia na cadeia Pública de Jovens e adultos-cP-
Ja, conforme Termo de denúncia datado de 07/02/2022;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adria-
Na fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para condu-
zirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 770115
Portaria Nº 0296/2022-cGP/seaP     
Belém, 04 de março de 2022
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativa discipli-
nar Nº 6803/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade admi-
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nistrativa e funcional do servidor J.W.S. (M.f.: 5954034), Policial Penal, 
atualmente lotado na colônia Penal agrícola de Santa izabel-cPaSi, por 
supostamente ter agredido sua cônjuge. o servidor infringiu, em tese, o 
art. 177, Vi c/c art. 190, iV e art. 204 da lei 5.810/1994-rJU c/c art. 110, 
inciso i, da lei 8.972/2020, conforme e-mail enviado em 27/01/2022 pelo 
centro de recuperação regional de castanhal-crrcaST;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 55585599)–Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285)– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira Mar-
QUES, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no as-
sentamento funcional e a comissão de Estagio Probatório.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 770121
Portaria Nº 0312/2022-cGP/seaP   
Belém, 07 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investigativa 
nº 6809/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta falta ao trabalho, sem 
justificativa, de servidora lotada no Centro de Recuperação Agrícola “Silvio 
Hall de Moura”, conforme denúncia recebida via e-mail dia 13/04/2021;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adria-
Na fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para condu-
zirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 770168
Portaria Nº 0299/2022-cGP/seaP     
Belém, 04 de março de 2022                                                                                                                                             
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Disciplinar 
Nº 6806/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor M.B.T.a. (M.f.: 5459101), agente Prisional, lotada no 
centro de recuperação regional de Tomé – açu - crrTa/SEaP, por suposta-
mente ter disparado acidentalmente contra o interno JESUiTo dioNiZio da 
TriNdadE (iNfoPEN 104.678), no dia 11/11/2021. o servidor infringiu, em 
tese, o art. 177, Vi, art. 178 XiV c/c art. 189 da lei 5.810/1994-rJU e o art. 
14, parágrafo primeiro da PorTaria 499/2021-GaB/SEaP;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores rodriGo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889)–Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285)– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira Mar-
QUES, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no assentamento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 770163
Portaria Nº 0298/2022-cGP/seaP     
Belém, 04 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Disciplinar 
Nº 6805/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional da servidora J.d.c.S. (M.f.: 5952568), odontóloga, lotada 
no centro de recuperação feminino-crf, por supostamente ter fotografa-
do o setor de odontóloga da referida Unidade Prisional afrontando assim a 
PorTaria nº 981/2019-cGP/SEaP, de 11/11/2019, em razão da servidora 
não ter autorização para usar celular dentro da Unidade. a servidora in-

fringiu, em tese, o art. 177, iii e Vi c/c art. 189 da lei 5.810/1994-rJU, 
conforme e-mail enviado em 13/01/2022 pela direção do centro de recu-
peração feminino- crf;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores rodriGo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889)–Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285)– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira Mar-
QUES, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no assentamento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 770158
Portaria Nº 0297/2022-cGP/seaP     
Belém, 04 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativa disciplinar 
Nº 6804/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade adminis-
trativa e funcional dos servidores J.l.l.S. (M.f.: 57222447), diretor da 
colônia Penal agrícola de Santa izabel-cPaSi à época dos fatos e l.a.G.r. 
(M.f.57176663), diretor da diretoria de assistência Biopsicossocial-daB à 
época dos fatos, por agirem com desídia em relação aos e-mails enviados 
por esta corregedoria solicitando informações a respeito da consulta mé-
dica do interno JoHN HENriQUE BarBoSa dE liMa (iNfoPEN 131703). 
os servidores infringiram, em tese, o art. 177, iV e Vi c/c art. 190, XiX da 
lei 5.810/1994-rJU, conforme termo de denúncia 105/2021-cGP/SEaP, 
datado de 27/04/2021;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores rodriGo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889)–Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285)– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira Mar-
QUES, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no assentamento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 770147
Portaria Nº 0311/2022-cGP/seaP   
Belém, 07 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investi-
gativa nº 6808/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposto assédio moral 
e perseguição do servidor J.P.r.S. (M.f 5948242), Supervisor, em desfa-
vor  dos servidores e internos do Presídio Estadual Metropolitano i- PEM i. 
conforme  denuncia recebida via e-mail em 29/04/2021;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem 
as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 770154
Portaria Nº 0300/2022-cGP/seaP     
Belém, 04 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Disciplinar Nº 
6807/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa e 
funcional dos servidores E.a.o. (M.f.: 57199882), e d.a.l. (M.f. 57231264), 
referente a suposta desídia dos citados servidores pela falta de resposta a 
diretoria de Execução criminal no que tange ao e-mail perguntando sobre a 
presença do interno MaYcoN rENaN loPES GoNÇalVES(iNfoPEN 340228)  
no centro de recuperação Masculino de Vitoria do Xingu-crMV, protelando 
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assim, o cumprimento do alvará de soltura do interno, conforme ofício interno 
61/2021-cPc/dEc/SEaP/Pa, datado de 26/08/2021;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores rodriGo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889)–Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285)– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira Mar-
QUES, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no assentamento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 770148

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 584/2022 - dGP/seaP  
BeLÉM, 10 de MarÇo de 2022.
Nome: carloS aNToNio Baia, Matrícula nº 43591/1; cargo: ferramenteiro.
assunto: licença Prêmio
Período aquisitivo: 1995/1998
Período de Gozo: 04/03/2022 a 02/05/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 770042

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais que lhe 
são conferidas pela PorTaria de nº 595/21- GaB.SEaP, de 08 de junho de 2021.
rESolVE: coNcEdEr de acordo com o art. 72, inciso XiV c/c art. 77, in-
ciso i e art. 81 todos da lei 5.810 de 24/01/1994 (regime Jurídico Único), 
aos servidores relacionados a seguir, licENÇa SaÚdE, a serem gozadas no 
período determinado, conforme descrito abaixo:
Portaria Nº 006/2022 - caVs/dGP
Belém/Pa, 08 março de 2022.
Nº- Nome- Matrícula- lotação- Período
01- afonso fernandes Sacramento - 5798108- crc – 07/02/2021 a 10/02/2021.
02- ana Maria leal carvalho – 5906599 – crfSTM – 09/01/2021 a 23/01/2021.
03- antônio Mozart cavalcante Neto -5949777- HGP-03/07/2021 a 31/08/2021.
04- Bruno caesar oliveira araújo – 5952330 – cSP – 30/09/2021 a 28/12/2021.
05- carlos frederico correa rodrigues – 57195823 – PEM i – 04/10/2021 a 01/01/2022.
06- carlos olavo Meschede da Silveira – 57209784- aSi – 13/08/2021 a 21/09/2021.
07- cassio Sepurdio da Silva –5954097- crrP – 11/02/2021 a 15/02/2021.
08- cintia Suely cerqueira da fonseca – 5952984 – crrcaST – 27/11/2021 a 25/05/2022.
09- cristhiane araújo Silva de Miranda – 54193742 – crf – 31/12/2021 a 28/06/2022.
10- diemerson Silva Viana- 5954347- crMV – 20/04/2021 a 03/05/2021.
11- isolina de Nazaré correa Vieira –57214083- cTcN – 11/06/2021 a 09/08/2021.
12- Jefferson Luiz de Azevedo e Silva –5953910- CRPP I - 05/07/2021 a 18/08/2021.
13-Jhuli dayane correa da Silva – 5952568 – crf- 13/09/2021 a 11/11/2021.
14- José isaac cohen dias – 43184 – craSHM- 01/09/2021 a 29/11/2021.
15- Manoel Wilson Pantoja de Sousa – 5950200 – PEM i – 31/05/2021 a 14/07/2021.
16- Nancy Meriane de Novoa lobo -57198059 – PEM iii – 28/06/2021 a 22/02/2022.
17- raphael Bruno Jardim Maia – 5953888- crf- 28/07/2021 a 25/09/2021.
18 – raphaely freire de amorim Sobral -57188996- HGP- 03/11/2021 a 31/01/2022.
19-  Sandra Helena carneiro Barroso-5950153- crf- 19/05/2021 a 23/05/2021.
20- Sebastião de Naddzaré ferreira- 5950157- PEM i – 17/07/2021 a 12/01/2022.
21- Thiago Nobre Gonçalves – 5950182- PEM i -29/03/2021 a 05/08/2021.
22-  Wanici correa dos anjos Bacha – 5949930- NGME – 02/08/2021 a 07/10/2021.
23- Willames de lima Santiago – 5953848- cTaB- 22/01/2021 a 20/07/2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 769922

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº 2020/470196
PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2022 – 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 legais e após constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, decide: HoMoloGar os atos praticados referentes ao Pre-
gão Eletrônico nº 07/2022 – SEaP/Pa, que tem como objeto a escolha da 
proposta mais vantajosa para a aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo 
E iNSUMoS odoNTolÓGicoS destinados a atender as necessidades das 
Unidades Prisionais descritas no instrumento convocatório do pregão su-
pramencionado, que integram a Secretaria de Estado de administração 
Penitenciária – SEAP, no cumprimento das competências definidas pela 
constituição do Estado do Pará e com fulcro nos Pareceres Jurídico e do 
Núcleo de controle interno desta Secretaria, em favor das empresas abai-
xo declaradas vencedoras:

Empresa: P. G liMa coM. EirElli  - cNJP 23.493.764/0001-61   
GrUPo Valor do GrUPo i

01 r$ 249.381,10
Valor total da empresa : r$249.381,10

Empresa: EMiGE MaTEriaiS odoNTolÓGicoS - cNPJ-71.505.564/0001-24   
GrUPo Valor do GrUPo ii

02 r$ 274.611,90
Valor total da empresa: r$ 274.611,90

Empresa: JM foNSEca MarTiNS lTda- cNPJ:35.822.821/0001-98  
GrUPo Valor do GrUPo iii

03 r$911.616,60 
Valor total da empresa: r$911.616,60

Valor ToTal HoMoloGado r$ 1.435.609,50

Belém, 10/03/2022.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 770018

.

.

aPostiLaMeNto
.

Processo: 2019/30085
aPostiLaMeNto Nº. 01 
ao coNtrato adMiNistratiVo Nº. 028/2019/seaP
aPoSTilaMENTo do coNTraTo Nº 028/2019/SEaP, firMado ENTrE a 
SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária - SEaP E a 
EMPrESa MWS EVENToS E BUffET EirEli – EPP, iNScriTa No cadaSTro 
NacioNal dE PESSoa JUridica Nº 07.370.589/0001-69, coMo coN-
TraTada, QUE TEM Por oBJETo a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de nutrição e alimentação (desjejum, lanche, 
almoço, jantar e ceia), mediante a operacionalização de fornecimento, 
preparo, distribuição e transporte para as Unidades Prisionais da SEaP/
Pa, Por alTEraÇÃo dE NoMEclaTUra do local dE rEcEBiMENTo do 
oBJETo, Na forMa aBaiXo:
a cláusula Terceira do contrato passa a ter a seguinte redação:
 “cláUSUla TErcEira: do PrEÇo E da forMa dE PaGaMENTo
1. o presente apostilamento tem por objetivo alterar a nomenclatura da 
localidade de fornecimento do objeto do contrato abaixo descrita:
27. o centro de recuperação agrícola Mariano antunes - craMa passa a 
ser chamado de Unidade Semiaberto Masculino de Marabá – USMM.
as demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.
Belém-Pa,  09   de março de 2022.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária

Protocolo: 769758

diÁria
.

Portaria Nº 508/2022 – 240425 – ctM iV
objetivo: coNdUZir iNTErNoS, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia 
coMarca dE TailaNdia.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: TailaNdia
Servidor (es): dEiVidE SoUSa SaNToS, MaT.5906318, aGENTE PriSio-
Nal – ENio ricardo SoarES ViEira MaT.5949439, Policia PENal – 
MaUro SErGio raMoS doS aNJoS, MaT.59500701, Policia PENal.
Período: 08/03/2022 - diária(s): 01 (UMa)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 769916

FÉrias
.

Portaria Nº 471/21-dGP.seaP, de 03/03/22
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas pela PorTaria de nº 595/2021-GaB.SEaP, de 08/06/2021.
coNSidEraNdo o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, 
Publicado no doE nº 34.550, de 13/04/2021.
rESolVE: coNcEdEr fÉriaS, de acordo com o art. 74 da lei nº 5.810/94, 
aos servidores abaixo relacionados, a serem gozados no período determinado:
Nº-NoME-MaTrÍcUla-EXErcÍcio-1ºPErÍodo//2ºPErÍodo
1-alEXaNdrE fErrEira da SilVa-
54180879-2021-01.04.22 a 15.04.22//01.06.22 a 15.06.22
2-criSTiaNE alVES doS SaNToS-
54189914-2021-01.04.22 a 15.04.22//01.09.22 a 15.09.22
3- fadUa JorBElHa caldaS fErrEira aNToNio-
57209700-2021-04.04.22 a 18.04.22//15.08.22 a 29.08.22
4- GalTiaNE PaNToJa dE frEiTaS-
5952481-2021-18.04.22 a 02.05.22//19.09.22 a 03.10.22
5-lariSSa caroliNE GoMES da SilVa-
5952351-2021-25.04.22 a 09.05.22//12.09.22 a 26.09.22
6- NaYara KaroliNE SaloMao MoNTENEGro SoUZa-
5952460-2021-01.04.22 a 15.04.22//01.08.22 a 15.08.22
7- Sara oliVEira dE SoUSa carValHo-
5952445-2021-11.04.22 a 25.04.22//20.06.22 a 04.07.22
8- WaNdErSoN SaNTaNa do carMo-
5950119-2021-01.04.22 a 15.04.22//01.07.22 a 15.07.22
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 769818
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FÉrias residUais
Portaria nº 580/22-dGP.seaP, de 10/03/22
coNcEdEr 15(QUiNZE) dias residuais de férias, ao servidor GaldEBEr-
GES SoUZa da SilVa, Matrícula nº 54187423, no período de 08/03/22 a 
22/03/22, referente ao exercício de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770132
iNterrUPÇÃo de FÉrias
Portaria nº 586/22-dGP.seaP, de 10/03/22
iNTErroMPEr nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar de 
02/03/22, as férias do servidor SaMUElSoN YoiTi iGaKi, concedidas atra-
vés da PorTaria nº 312/22-dGP.SEaP, de 09/02/22, publicada no doE nº 
34.862, de 10/02/22.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770138

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº 485/2022 – dGP/seaP 
Belém, 10 de MarÇo de 2022.
Nome: NaTaNiEl da coSTa alVES, Matrícula nº 5950061/1; 
cargo: Policial Penal.
assunto: licença Paternidade.
Período: 06/03/2022 a 25/03/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770039
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº 483/2022 – dGP/seaP 
Belém, 10 de MarÇo de 2022.
Nome: faBricio da SilVa MorEira, Matrícula nº 5943245/1; 
cargo: agente Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 10/01/2022 a 29/01/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770036

secretaria de estado
de cULtUra

.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de cULtUra

Processo seLetiVo siMPLiFicado de coNtrataÇÃo teMPorÁria
editaL Nº 01/2022

resULtado FiNaL e coNVocaÇÃo Para eNtreGa de docUMeNtaÇÃo
o SEcrETário dE ESTado dE cUlTUra, em exercício no uso de suas atribui-
ções que lhe são conferidas pelo art. 138, inciso ii, da constituição Estadual,
coNSidEraNdo, a Portaria nº 031/22, de 01 de fevereiro de 2022, pu-
blicada no Diário Oficial do Estado Nº 34.852, de 02 de fevereiro de 2022, 
que constituiu a Comissão do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria 
de Estado de cultura/SEcUlT,
coNSidEraNdo, os Princípios que regem a administração Pública, em 
especial, os da legalidade e Publicidade;
rESolVE:
i – HoMoloGar  o resultado final da Terceira fase e coNVocar, os 
Candidatos classificados e relacionados abaixo, no Processo Seletivo nº 
01/2022, a comparecerem para  a entrega de documentação, devendo es-
tar munidos da via original e 01 (uma) cópia de cada documento relacionado, 
na íntegra, constante no anexo Vi, do Edital nº 01/2022, no dia 15 de março 
de 2022, de 09 às 15hs, na Gerência de Pessoas – GP (subsolo) desta Secre-
taria de Estado de cultura, localizada à avenida Governador Magalhães Bara-
ta, 830 – São Brás – Belém /Pa – cEP. 66.063-240 (Parque da residência).
Belém
tÉcNico eM GestÃo de iNForMÁtica (sisteMa de iNForMaÇÃo)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato Total Posição
20220229166307 ESTEr lUcia PaNToJa do ESPÍriTo SaNTo 25.00 1

cachoeira do arari
assisteNte adMiNistratiVo
Nível: eNsiNo MÉdio

inscrição Nome do candidato Total Posição
20220229269595 alErSoN BrUNo SaNToS BarroS 26.50 1

cachoeira do arari
tÉcNico eM GestÃo cULtUraL (MUseÓLoGo)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato Total Posição
20220229125906 STEPHaNiE liNS caMPoS loBaTo 24.50 1

Belém-Pa, 10 de março de 2022
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretária de Estado de cultura, em exercício/SEcUlT

Protocolo: 770293

terMo de iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 004/2022
(ProcESSo 2022/241302)
o ESTado do Pará, por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE cUl-
TUra, em conformidade com o “caput” do artigo 31 da lei federal nº 
13.019/2014, informa que foi autorizada a iNEXiGiBilidadE dE cHa-
MaMENTo PÚBlico para formalização de parceria, mediante Termo de 
fomento, a ser celebrada com a iGrEJa EVaNGÉlica aSSEMBlEia dE 
DEUS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com na-
tureza jurídica de organização da sociedade civil, inscrita sob o cNPJ nº 
14.778.655/0001-08, situada na rodovia augusto Montenegro, 1802, 
anexo a, bairro Mangueirão, cEP 66.640-675, Belém-Pa, de modo que 
se torna pública a justificativa de inexigibilidade, que está disponível no 
sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Cultura, e no Diário Oficial do 
Estado do Pará – doEPa. 
Nos termos do art. 32, § 2º da Lei Federal nº 13.019/2014, fica aberto 
o prazo de 05 (cinco) dias para eventuais impugnações ao presente, que 
deverão ser efetuadas no Protocolo na sede da Secretaria de Estado de 
cultura – SEcUlT, na avenida Magalhães Barata, n. 830, São Brás, cEP 
66.063-240, Belém-Pa.
Belém, 10 de março de 2022.
Ursula Vidal Santiago de Mendonça
Secretária de Estado de cultura

Protocolo: 770299

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Portaria Nº 103/22 de 09.03.2022
Servidor: adriaNo fiÚZa da crUZ
cargo: auxiliar operacional
Matrícula: 80845896/1
Período de Gozo: 09.05.2022 a 07.06.2022, 30 (trinta) dias
referente ao Triênio: 15.06.2014 a 14.06.2017.

Protocolo: 769777
LiceNÇa PrÊMio
Portaria Nº102/22 de 09.03.2022
Servidor: roNald araUJo da coSTa
cargo: Motorista
Matrícula: 80845894/1
Período de Gozo: 16.03.2022 a 14.04.2022, 30 (trinta) dias
Triênio: 20.12.2015 a 19.12.2018.

Protocolo: 769790

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria nº 105 de 10.03.2022
Processo nº 2022/259128
Servidor: aBilio aUGUSTo BaSToS fraNco filHo
Matrícula: 5891119-1
cargo: assistente cultural
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria 
de Estado de cultura-SEcUlT realizada pelo GrUPo cUlTUral fraNciSco 
dE oliVEira, contratado para apresentação cultural, no evento do “laN-
ÇaMENTo do EdiTal 2023 do ProGraMa forMa Pará”, que acontecerá 
no dia 07 de março de 2022 as 17:00 h., no Teatro Maria Sylvia Nunes (Es-
tação das docas). os efeitos desta PorTaria retroagem a data do evento.

Protocolo: 770181

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria nº 107 de 10.03.2022
Processo nº 2022/253486
Servidor: YVENS GUErrEiro PENNa
Matrícula: 5946497-1
cargo: assessor Especial ii
objeto: fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria de Estado de cul-
tura – SECULT, exercida pela profissional CARLA SUELI CABRAL DA SILVA, 
contratada para realizar o serviço de apresentação cultural no evento Pre-
amar criativo, no dia 06 de março de 2022, às 16h, na praça da fonte da 
casa das onze Janelas, retroagindo seus efeitos a contar de 06/03/2022.

Protocolo: 770192
Portaria nº 106 de 10.03.2022
Processo nº 2022/249675
Servidor: adriaNo BarroSo doS SaNToS
Matrícula: 54186746/2
cargo: diretor
objeto fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria de Estado de cul-
tura – SECULT, exercida pela profissional LANY TAVARES CAVALERO, con-
tratada para realizar o serviço de suporte técnico em atividades do Prêmio 
Preamar, no período de 04 a 08 de Março de 2022, retroagindo seus efeitos 
a contar de 04/03/2022.

Protocolo: 770159

diÁria
.

Portaria Nº 104/22, de 10.03.2022
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidora: angela Sanchez leão
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cargo: Técnico em Gestão cultural
Matrícula: 716189/ 2
Quantidade de diárias: 01 e 1/2 (Uma e meia)
origem: Belém/Pa
destino: Bragança/Pa
Período: 17 a 18.03.2022
objetivo: realizar ações de Educação Patrimonial, no referido município.
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/Secretário adjunto 
da Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 770190
Portaria Nº 109/22, de 10.03.2022
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidora: regina do Socorro Santiago Xavier
cargo: Técnico em Gestão cultural
Matrícula: 57207982/3
Quantidade de diárias: 1/2 (meia)
origem: Belém/Pa
destino: Bragança/Pa
Período: 17.03.2022
Objetivo: Realizar vistoria técnica e verificar denúncia de irregularidades 
em obra no imóvel tombado “igreja de São Benedito”, localizado à Tv. cô-
nego Miguel n° 94, no referido município.
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/Secretário adjunto 
da Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 770200

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2022NE00248
ProcESSo Nº 2021/953573
Valor: r$9.800,00 (Nove mil e oitocentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 02/03/2022
oBJETo: aquisição de materiais para atender às demandas das normas da 
vigilância sanitária para a retomada de eventos no Theatro da Paz.
oriGEM: cotação eletrônica 042/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101000000 
(recursos ordinários) Natureza da despesa: 339030–MaTErial dE coN-
SUMo PTrES: 158338 Pi: 412cTo8338c aÇÃo: 231148 fUNcioNal Pro-
GraMáTica: 13.122.1297-8338.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: PriScila EVEllEM daS cHaGaS da 
coSTa – Matrícula: 80845860/1.
coNTraTado: M M doS SaNToS coMErcio dE iNforMaTica – 
cNPJ Nº 15.743.004/0001-89
ENdErEÇo: aV. dUQUE dE caXiaS, PaSS 3 irMÃoS, N° 80, Marco, 
cEP: 66.095-612, BElÉM, Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 769785
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2022NE00247
ProcESSo Nº 2021/953573
Valor: r$290,13 (duzentos e noventa reais e treze centavos)
daTa da EMiSSÃo: 02/03/2022
oBJETo: aquisição de materiais para atender às demandas das normas da 
vigilância sanitária para a retomada de eventos no Theatro da Paz.
oriGEM: cotação eletrônica 042/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101000000 
(recursos ordinários) Natureza da despesa: 339030–MaTErial dE coN-
SUMo PTrES: 158338 Pi: 412cTo8338c aÇÃo: 231148 fUNcioNal Pro-
GraMáTica: 13.122.1297-8338.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: PriScila EVEllEM daS cHaGaS da 
coSTa – Matrícula: 80845860/1.
coNTraTado: ricardo dE SoUZa MoNTEiro - ME MEGa BraSil – 
cNPJ Nº 11.027.186/0001-99
ENdErEÇo: Tr WE 62 a coNJ. GUaJara, N° 1332, Guajará, 
cEP: 67.143-380, aNaNiNdEUa, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 769775

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 112 de 10 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/ 253957.

rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “XViii BailE 
doS arTiSTaS” referente à iN 053/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servi-
dor(a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 57198595/2, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal 
Substituto, o(a) servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 769920
Portaria Nº 110 de 10 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 2022/100674.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “folia oN-
liNE” referente à iN 051/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) rUTH 
cElESTE iGlESiaS coMESaNHa fErNaNdES, matrícula nº: 54182472/3 
cargo: ass. cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Subs-
tituto, o(a) servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 769885
Portaria Nº 111 de 10 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 2021/1345561.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “rEVoada 
MUSical” referente à iN 052/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) 
Maria de fátima lima Barroso, matrícula nº: 32026/1, cargo: agente ad-
ministrativo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, o(a) 
servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, car-
go: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 769889
Portaria Nº 119 de 10 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/ 228123.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “Pará caNTa 
do Sofá” referente à iN 058/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) 
JoSÉ aUGUSTo rodriGUES da SilVa, matrícula nº: 57205072/2, car-
go: aUXiliar oPEracioNal, Setor/local de Trabalho: cao, e como fiscal 
Substituto, o(a) servidor(a) Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula 
nº: 32026 /1, cargo: agente administrativo, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 770274
Portaria Nº 118 de 10 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/ 134081.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “Na Balada 
VirTUal” referente à iN 057/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) 
SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, car-
go: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 770254
Portaria Nº 109 de 10 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.
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CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o 2021/1345390.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “Vila MUSi-
cal” referente à iN 050/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) aNGElo 
SErGio fraNco dE oliVEiro, matrícula nº: 57198595/2, cargo: Téc. 
Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 769805
Portaria Nº 108 de 09 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 2021/1345250.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ParEdÃo 
do SoM” referente à iN 049/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) 
SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, car-
go: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES., e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 769771
Portaria Nº 107 de 09 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/ 99228
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “faST liVE 
MUSical” referente à iN 048/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) 
José augusto rodrigues da Silva, matrícula nº: 57205072/2, cargo: aux. 
operacional, Setor/local de Trabalho: cao, e como fiscal Substituto, o(a) 
servidor(a) Maria de fátima lima Barroso, matrícula nº: 32026/1, cargo: 
ag. administrativo, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 769754
Portaria Nº 115 de 10 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/ 227980.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE arrE-
Pio SoNoro” referente à iN 054/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) 
SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, car-
go: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 770060
Portaria Nº 117 de 10 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 2021/ 1345483.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “HoUSE MU-
Sic” referente à iN 056/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) Jair Na-
ZarENo rodriGUES liMa, matrícula nº:5960437/1, cargo:coordenador, 
Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, o(a) servidor(a) 
SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, car-
go: 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: 770104
Portaria Nº 116 de 10 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/ 99351.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “fESTÃo dE 
carNaVal” referente à iN 055/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) 
MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. 
Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 
57198595/2, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 770086

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 051/2022
PaE: 2022/100674
objeto: ProJETo “folia oNliNE” no qual os artistas adilSoN alcÂN-
Tara, alEXSaNdra VicToria, aNdrÉ aNdradE, aSSociaÇÃo folclÓ-
rica ParaMaZoN, BrUNa lUZ, dioGo NaSi, MESTrE GiNJa, Eraldo 
raMoS, JardiM PErcUSSiVo, KlEBEr TaYroNE, MESTrE BoriBori 
se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
11/03/2022, das 10h às 20h, no município de Belém/PA, no canal oficial 
do youtube das produtoras.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  90/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
404906; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663
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:  airES EVENToS E ProdUÇÕES arTiSTicaS, inscrita no 
cNPJ: 41.505.077/0001-09
Valor Total: r$ 118.000,00
data: 10/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 051/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 051/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 10/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 769886
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 052/2022
PaE: 2021/1345561
objeto: ProJETo “rEVoada MUSical” no qual os artistas : clEidY loBo, 
darlEY darlEN, firMo cardoSo, GErSoN riBEiro, KlEBEr MaciEl, 
MarlEY PoMPEU, Marcio fariaS, ricK E lUcaS, rUTH coSTa, lUciaNo 
cacHorrÃo, GaBriEl SaNTi se apresentarão em formato digital – liVE e 
gravações de vídeos em 11/03/2022, no município de Belém/Pa, das 10h 
às 20h, 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  91/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
404914; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663
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: cENTral arTÍSTica ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no 
cNPJ: 13.717.656/0001-71
Valor Total: r$ 110.000,00
data: 10/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 052/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 052/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 10/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 769888
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 053/2022
PaE: 2022/ 253957
objeto: ProJETo “XViii BailE doS arTiSTaS” no qual os artistas SaMBlo-
co, iVaN NEVES, BaNda PEGada do aXÉ, BaNda PirÔ se apresentarão em 
formato digital – liVE e gravações de vídeos em 11/03/2022, no município de 
Belém/PA, das 21h às 00h, 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  63/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8421; Plano interno: 103 EVEN 
carN; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 231252
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: TalENToS da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ 18.403.016/0001-
00, e fáBrica dE ProJEToS, inscrita no cNPJ 35.674.435.0001/04
Valor Total: r$ 8.000,00
data: 10/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
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terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 053/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 053/2022, 
com fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 10/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 769919
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 058/2022
PaE: 2022/ 228123
objeto: ProJETo “Pará caNTa do Sofá” no qual os artistas faBiUla 
frEiTaS, rodriGo raSEc, Mário caNTUária, PaTricK lEÃo, dENil-
SoN cUNHa, daNi BlacK, JUNior GoNÇalVES, fEliPE roSa, raMoN 
SiQUEira, JoSEaNE corrEa se apresentarão em formato digital – liVE e 
gravações de vídeos em 24/03/2022, no município de Belém/Pa, no canal 
oficial do youtube das produtoras.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  96/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00050; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: aNY ProdUÇÕES E VENToS, inscrita no 
cNPJ: 23.900.937/0001-19
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 10/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 058/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 058/2022, 
com fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 10/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 770273
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 057/2022
PaE: 2022/ 134081
objeto: ProJETo “Na Balada VirTUal” no qual os artistas aSSocia-
ÇÃo folclÓrica ParaMaZoN, BrUNa lUZ, dElclEY MacHado, daNiEl 
diaS, JardiM PErcUSSiVo, MESTrE BoriBori, NEaN GalUccio, MES-
TrE GiNa, oS KariNHaS se apresentarão em formato digital – liVE e 
gravações de vídeos em 14/03/2022, no município de Belém/Pa, no canal 
oficial do youtube das produtoras.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  98/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00005; 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: airES EVENToS E ProdUÇÕES arTiSTicaS, inscrita no 
cNPJ: 41.505.077/0001-09
Valor Total: r$ 98.000,00
data: 10/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 057/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 057/2022, 
com fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 10/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 770253
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 048/2022
PaE: 2022/99228
objeto: ProJETo “faST liVE MUSical” no qual os artistas oS BroTHErS, 
rodolfo oliVEira, MoNiQUE Moral, GÊMEoS do forrÓ, farra dE 
VaQUEiro, lEoZiNHo forroZEiro, KarliElSoN VaQUEiro, BaNda 
rP2, ciNTHYa MEllo, aNdrEY ViaNa E dioGo se apresentarão em for-
mato digital – liVE e gravações de vídeos em 17/03/2022, no município de 
Ourém/PA, no canal oficial do youtube das produtoras.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  83/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
404932; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663
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, rB ProdUÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ: 32.796.118/0001-64 e 
aT ENTrETENiMENTo, inscrita no cNPJ: 43.599.806/0001-50
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 09/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 048/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 048/2022, 
com fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 09/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 769753
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 050/2022
PaE: 2021/1345390
objeto: ProJETo “Vila MUSical” no qual os artistas PEdriNHo caVal-
lEro, iZa HaBEr, MarMENiNo, cHico dE aSSiS, NEGo NElSoN, BaNda 
orlaNdo PErEira, alÊ NaVEGaNTES E NEY coNcEiÇÃo se apresentarão 
em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 11/03/2022, das 10h 
às 17h, no município de Belém/PA, no canal oficial do youtube das produtoras.

fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  89/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
404909; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663
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:  aUTHENTica coNSUlToria, inscrita no 
cNPJ: 26.959.836/0001-01
Valor Total: r$ 102.000,00
data: 10/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 050/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 050/2022, 
com fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 10/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 769806
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 049/2022
PaE: 2021/1345250
objeto: ProJETo “ParEdÃo do SoM” no qual os artistas aNdEK, dJ dal-
ToN, dJ dEiVid, dJ diNHo, dJ ElToN, dJ PaUliNHo, dJ ViTor PEdra, 
fEco, KaME, rESQ, TEVEZZ se apresentarão em formato digital – liVE 
e gravações de vídeos em 10/03/2022, das 09h às 19h, no município de 
Belém/PA, no canal oficial do youtube das produtoras.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  88/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
404905; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663
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: fSr ProdUÇÃo E EVENToS, inscrito no 
cNPJ: 25.180.110/0001-03
Valor Total: r$ 79.000,00
data: 10/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 049/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 049/2022, 
com fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 10/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 769773
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 055/2022
PaE: 2022/ 99351
objeto: ProJETo “fESTÃo dE carNaVal” no qual os artistas aNa SElMa, 
BaNda SUaVEMENTE, cESar E oS caraS, icaMiaBaS, JUNior alMEi-
da, JUNior SaldaNHa ProJEcT, lariSSa lEiTE, MarcElo KaHWaGE, 
Mario MoUSiNHo, PaGodE rETrÔ, ToMarocK se apresentarão em for-
mato digital – liVE e gravações de vídeos em 12/03/2022, no município 
de Belém/PA, das 09h às 19, 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  94/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
404933; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
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: PaTY EVENToS, inscrita no cNPJ: 30.374.683/0001-08
Valor Total: r$ 110.000,00
data: 10/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 055/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 055/2022, 
com fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 10/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 770084
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 056/2022
PaE: 2021/ 1345483
objeto: ProJETo “HoUSE MUSic” no qual os artistas aNdEK, dJ dalToN, 
dJ dEiVid, dJ diNHo, dJ ElToN, dJ PaUliNHo, dJ VTor PEdra, fEco, 
KaME, rESQ, TEVEZZ se apresentarão em formato digital – liVE e grava-
ções de vídeos em 14/03/2022, no município de Belém/Pa, das 09h às 19, 
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  92/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
404912; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
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: fSr ProdUÇÃo E EVENToS, inscrito no cNPJ 25.180.110/0001-03
Valor Total: r$ 79.000,00
data: 10/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 056/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 056/2022, 
com fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 10/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 770102
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eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 054/2022
PaE: 2022/ 227980
objeto: ProJETo “liVE arrEPio SoNoro” no qual os artistas farra dE 
VaQUEiro, oS BroTHErS, rodolfo oliVEira, lEoZiNHo forroZEi-
ro, lENNoN forroZEiro, BaNda rP2, EliSEU rodriGUES, GÊMEoS 
do forrÓ, MoNiQUE Moral, aNTÔNio MarcoS se apresentarão em for-
mato digital – liVE e gravações de vídeos em 24/03/2022, no município 
de Irituia/PA, das 13h às 23h, 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  97/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00061; 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 aT ENTrETENiMENTo E ProdUÇÃo lTda, inscrita 
no cNPJ:43.599.806/0001-50
Valor Total: r$ 90.000,00
data: 10/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 054/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 054/2022, 
com fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 10/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 770057

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

resUMo da Portaria N°. 034/2022-FcG de 09.03.2022
fundamento legal: art. 77, inciso i e art. 81, lei nº. 5.810 de 24/01/94 (rJU)
Nome: raimunda roseane Moraes alves - if: nº. 2061929/1
cargo: agente administrativo
Período: 13.11.2021 a 27.11.2021- laudo nº 86966
autorização: Processo nº. 2022/241
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo-Superintendente da fcG

Protocolo: 769768

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto 001/2022 ao coNtrato 058/2016
oBJETo: alteração das disposições orçamentárias do contrato administra-
tivo nº 058/2016, com base no art. 58, i, da lei nº 8.666/93, o qual passa 
a funcionar com a seguinte dotação:
PT: 47201133621509, fT: 0101, Nd: 339039, aT: 8906.
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2022/112566
Belém, 10 de março de 2022
Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 770283

.

.

FÉrias
.

resUMo da Portaria Nº. 041/2022 - FcG de 10/03/2022
conceder férias.
Base legal: art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
Servidor: Ícaro SaraiVa laUriNHo if: n°. 5909098/1
cargo: auxiliar operacional
Período: 10/03/2022 a 08/04/2022
autorização Processo nº. 2022/249772
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo – Superintendente da fcG

Protocolo: 770005

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

diÁria
.

Portaria nº 182 de 09 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/188744/SEcoM.

rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 1 (uma diária complementar), que 
por motivo de alteração na logística de transporte, houve a necessidade de 
permanecer por mais um dia 20/02/2022 no município de altamira, para 
cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: lindomar Marco dos Santos
MaTrÍcUla: 5945968
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria nº 183 de 09 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/263810/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que irá se des-
locar para o município de Novo repartimento no período de 10 a 12 de março 
de 2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: rodrigo Pinheiro rodrigues
MaTrÍcUla: 5959900
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria nº 184 de 09 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/263681/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que irá se des-
locar para o município de Novo repartimento no período de 10 a 12 de março 
de 2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: leonardo Soares Nunes
MaTrÍcUla: 5954337
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria nº 185 de 09 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/265174/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que irá 
se deslocar para o município de Monte alegre no período de 08 a 10 de 
março de 2022, para produção de conteúdo e cobertura nas redes so-
ciais do governo do Pará.
NoME: raquel Barros Sanches
MaTrÍcUla: 6217343
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria nº 186 de 10 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/275597/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que se deslocou para 
o município de igarapé-Miri no dia 25 de fevereiro de 2022, para cobertura 
de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Thais cavalcante rezende
MaTrÍcUla: 57188400
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria nº 187 de 10 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/277509/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que se deslocou para 
o município de curuçá no dia 25 de fevereiro de 2022, para cobertura de 
pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: denise da conceição Soares
MaTrÍcUla: 5964668
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria nº 188 de 10 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/280227/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que se des-
locará para itupiranga-Pa no período de 10 a 12 de março de 2022, para 
conduzir equipe que efetuará a cobertura jornalística.
NoME: Wagner Gomes Pantoja
MaTrÍcUla: 5964491
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 770255
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secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 250/2022-GaB/Pad Belém,09 de março de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo Eletrônico 
nº 2022/27035 e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer 
dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 127/2022, exarada 
pelo  coordenador do Núcleo Jurídico - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar em desfavor do servidor J.E.M.a., matrícula nº 367281-1, pelo cometimen-
to de transgressão, em tese, ao que dispõem o art. 177, iV da lei nº 5.810/94;
ii – afaSTar como medida preventiva o servidor J.E.M.a., matrícula nº 
367281-1, de suas atividades funcionais desta Secretaria de Estado de 
Educação nos termos do art. 203, da lei nº 5.810/94;
iii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores rENaTa SaNToS 
da foNSEca, Mat. nº 57176254-2, raiMUNdo NoNaTo laUNÉ doS 
SaNToS, Mat. nº 404071-2 e GilValdo da cUNHa oliVEira, Mat. nº 
406910-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
iV – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
V – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
• REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº251/2022-GaB/siNd.  Belém, 09 de março de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2022/235043 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo   os termos da Manifestação nº 242/2022 exarada pelo 
coordenador do Núcleo Jurídico - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelas servidoras iZaBEl BarroS 
BraGa, Mat. nº 772135-1 e TElMa lUcia da SilVa MorEira, Mat. nº 
5890577-1, para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de arQ. Nº 252/2022-GaB/siNd.  
Belém, 09 de março de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o Julgamento proferido com base no teor do relatório 
final da comissão de SiNdicÂNcia ProcESSUal instaurada através da 
PorTaria nº 47/2019-GaB/SiNd, de 10/09/2019, publicada no doE 
edição nº 33.978 de 12/09/2019.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 201, i, da lei Estadual nº. 
5.810/94, a Sindicância Processual supracitada, em vista das razões ex-
postas pelo colegiado em questão, por parte dos servidores E.l.B., ma-
trícula nº 753734-1 e l.M.a.S., matrícula nº 54188281-1, por não restar 
provada nos autos a existência de elementos comprobatórios ensejadores 
de responsabilização por parte de servidores ou ex-servidores desta Secre-
taria de Estado de Educação;
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
 dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria de arQ. Nº 253/2022-GaB/siNd.  
Belém, 09 de março de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o Julgamento proferido com base no teor do relatório 
final da comissão de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria instaurada através 
da PorTaria nº 33/2020-GaB/SiNd, de 19/08/2020, publicada no doE 
edição nº 34.318 de 20/08/2020.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 201, i, da lei Estadual nº. 
5.810/94, por não restar provada nos autos a existência de elementos 
comprobatórios ensejadores de responsabilização por parte de servidores 
ou ex-servidores desta Secretaria de Estado de Educação;
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº 254/2022-GaB/Pad    
Belém, 09 de março de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo Processo administrativo disciplinar nº 289/2018-GaB/
Pad de 29/10/2018, publicada no doE edição nº 33.731 de 31/10/2018;
coNSidEraNdo   os termos da Manifestação, exarada pelo coordenador 
do Núcleo Jurídico – aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
I - CONVERTER o julgamento do processo disciplinar em diligência, a fim 
de que a comissão Processante adote as providências que lhe incumbem 
com vistas à apuração da suposta infração disciplinar mediante o devido 
processo legal;
ii - TorNar sem efeito o relatório da comissão processante, tendo em vis-
ta a necessidade de esclarecer que foi encaminhado à junta médica oficial 
o incidente de sanidade mental, considerando o laudo médico emitido pela 
médica psiquiátrica que atestou ser a servidora portadora de patologia que 
impossibilita de responder por seus atos;
iii - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante;
IV - Por fim, que o Colegiado Processante  consubstancie o novo relatório 
final apresentado, nos termos do art. 221 da Lei nº 5810/1994;
V - Que sejam cumpridas TodaS as diligências solicitadas pela Manifesta-
ção Jurídica;
• REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº255/2022-GaB/Pad.   
Belém,10 de março de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo   os termos do Memorando nº 249/2022-NdE/SEdUc, 
de 07/03/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 207/2018-GaB/Pad 
de 08/08/2018, publicada no doE n° 33.677 de 10/08/2018, prorrogado 
pela PorTaria nº 285/2018-GaB/Pad de 08/11/2018, publicada no doE 
nº 33.740 de 14/11/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
• DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº256/2022-GaB/Pad.   
Belém,10 de março de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 250/2022-NdE/SEdUc, de 
07/03/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria nº 212/2018-GaB/Pad de 20/08/2018, 
publicada no doE n° 33.683 de 21/08/2018, prorrogado pela PorTaria nº 
291/2018-GaB/Pad de 06/11/2018, publicada no doE nº 33.740 de 14/11/2018, 
requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o pro-
cesso não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedi-
mentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
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r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
• DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº257/2022-GaB/Pad.   
Belém,10 de março de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 251/2022-NdE/SEdUc, 
de 07/03/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 333/2018-GaB/Pad 
de 21/11/2018, publicada no doE n° 33.745 de 23/11/2018, prorrogado 
pela PorTaria nº 53/2019-GaB/Pad de 15/03/2019, publicada no doE 
nº 33.837 de 29/03/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
• DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº258/2022-GaB/Pad.   
Belém,10 de março de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 252/2022-NdE/SEdUc, 
de 07/03/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 384/2017-GaB/Pad 
de 19/09/2017, publicada no doE n° 33.465 de 25/09/2017, prorrogado 
pela PorTaria nº 454/2017-GaB/Pad de 06/12/2017, publicada no doE 
nº 33.519 de 18/12/2017, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
• DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº259/2022-GaB/Pad.   
Belém,10 de março de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 254/2022-NdE/SEdUc, 
de 08/03/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 160/2020-GaB/Pad 
de 18/11/2020, publicada no doE n° 34.412 de 19/11/2020, prorrogado 
pela PorTaria nº 289/2021-GaB/Pad de 05/03/2021, publicada no doE 
nº 34.510 de 08/03/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
• DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Port. de deF. datiVo Nº 260/2022-GaB/Pad.  
Belém, 10 de março de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 01/2022, datado em 
07/03/2022, lavrado pela comissão do Processo disciplinar, instaurado pela 
PorTaria nº 463/2017-GaB/Pad de 26 de outubro de 2017, publicada no 
doE n° 33.488 de 30 de outubro de 2018;
coNSidEraNdo  o que estabelece o § 2º do art. 220 da lei Estadual nº 
5.810/94/rJU;
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora aMÉlia daS GraÇaS caNTÃo SiMÕES, Mat. nº 
57229140-2, para funcionar na qualidade de dEfENSora daTiVa dos servi-
dores W.M.c., matrícula nº 55587259-2, G.V.S.c., matrícula nº 57205721-2 
e N.B.G., matrícula nº 57228673-1, já devidamente qualificada nos autos do 
citado Processo, com o objetivo de acompanhar os procedimentos da comis-
são, tudo em conformidade com o que dispõe o artigo supracitado;
ii – revogam-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de Prorr. Nº261/2022-GaB/Pad. 
Belém, 10 de março de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo 
diSciPliNar através da PorTaria nº 10/2020-GaB/Pad de 27 de janeiro 
de 2020, publicada no doE n° 34.100 de 28 de janeiro de 2020;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2022-cPad, de 08 
de março de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita 
prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual 
nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida,  a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
• DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 262/2022-GaB/Pad.  
Belém, 10 de março de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 02/2022 da comissão 
Processante, datado em 08 de março de 2022;
coNSidEraNdo  o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora SilViaNE BaTiSTa MiraNda, matrícula 
nº 57224558-1, pela servidora aNa PaUla MENdoNÇa dE oliVEira, 
matrícula nº 54182576-2, para atuar no Processo administrativo disciplinar 
nº 463/2017-GaB/Pad de 26/10/2017, publicado no doE n° 33.488 de 
30/10/2017, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 769899
..

errata
.

errata ao 5° terMo aditiVo de PraZo do coNtrato Nº 
147/2018 – coNstrUtora saNta tereZa Ltda
Publicado no do n° 34.630 do dia 07 de julho de 2021.
onde se lê: “data da assinatura 29/06/2021”
Leia-se: “data da assinatura 31/05/2021”
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-S E cUMPra-SE
Belém, 10 de março de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 770175
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 15
contrato: 241/2013
objeto do contrato: conclusão da construção de Escola de Tecnológica do 
Pará em Xinguara/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava - da Vigência do contrato origi-
nal, prorrogando sua vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias.
concorrência Pública nº 016/2013 – Nlic/SEdUc
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Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-63, com 
sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, Tenoné , Belém/Pa.
contratada: coS construtora ltda, cNPJ. Nº 10.673.296/0001-65, com sede na 
av rio Maria, nº 1827, Prox do laticinio, cEP: 68.530-000, centro, rio Maria/Pa.
data de assinatura: 02/03/2022
Vigência: 03/03/2022 a 30/08/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 768630

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 52315/2022
OBJETIVO: Levantamento para finalização de contrato na EEEM Maria Ben-
ta oliveira de Sousa, localizada no Município de redenção.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rEdENcao / 07/03/2022 - 07/03/2022 Nº diárias: 0
rEdENcao / BElEM / 07/03/2022 - 10/03/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: PaUlo SErGio MoTa doS SaNToS JUNior
MaTrÍcUla: 5960968
cPf: 01196366209
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 769931
Portaria de diarias No. 52306/2022
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: fErNaNdo rodriGUES alBUQUErQUE
MaTrÍcUla: 57232106
cPf: 35232404253
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 769933
Portaria de diarias No. 52329/2022
oBJETiVo: fiscalização e recebimento da obra de reforma e adequação da 
10 UrE, localizada no Município de atamira.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 10/03/2022 - 10/03/2022 Nº diárias: 0
alTaMira / BElEM / 10/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: flaVio ValBErTo BarrioNUEVo rodriGUES
MaTrÍcUla: 5960969
cPf: 02295325277
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 769935
Portaria de diarias No. 52282/2022
oBJETiVo: conduzir os servidores da GcE para realizarem entrega de ma-
teriais permanente (conjunto aluno/MaQMÓVEiS, conjunto professor/Ma-
QMÓVEiS, conjunto refeitório, arquivo em aço, estante em aço, mesa para 
reunião/MaQMÓVEiS, nobreak, computador completo e kit cozinha) na EEEM 
dUcilla alMEida do NaSciMENTo, localizada no Município de altamira.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 14/03/2022 - 15/03/2022 Nº diárias: 1
alTaMira / BElEM / 15/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: claUdio oliVEira NEGrEiroS
MaTrÍcUla: 942073
cPf: 25942786291
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 769936
Portaria de diarias No. 52316/2022
OBJETIVO: Levantamento para finalização de contrato na EEEM Maria Ben-
ta oliveira de Sousa, localizada no Município de redenção.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM rEdENcao 07/03/2022 - 07/03/2022 Nº diárias: 0
rEdENcao BElEM 07/03/2022 - 10/03/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: Nadia doS SaNToS MoKdci
cPf: 40076601234
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 769938
Portaria de diarias No. 52239/2022
oBJETiVo: considerando a realização de visita administrativa no Município 
MaraBa na sede UrE, com o objetivo de aPoiar a loTaÇÃo E/oU adE-
QUAÇÃO do controle da quadro de pessoal. Justificativa de diárias no final 
de semana As diárias solicitadas se justificam em razão da distância de 
deslocamento ao município visitado, considerando o período curto de dias 
produtivos para realizar as atividades de lotação, sendo impreterível que o 
servidor esteja presente no horário de 8 horas da segunda feira para início 
imediato das tarefas e melhor aproveitamento dos dias úteis.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:

BElEM / MaraBa / 13/03/2022 - 19/03/2022 Nº diárias: 6
MaraBa / BElEM / 19/03/2022 - 19/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roBErTo carloS craVo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5337569
cPf: 25210050297
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS cPf: 10429549253

Protocolo: 769962
Portaria de diarias No. 52261/2022
oBJETiVo: considerando a realização de visita administrativa no Município 
de aBaETETUBa na sede da UrE, com o objetivo de obter conhecimento da 
Unidade Regional em questão e suas dificuldades, no que se refere a área 
de Gestão de Pessoas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 14/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 4
aBaETETUBa / BElEM / 18/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: caroliNa EdiTH alMEida raNiEri
MaTrÍcUla: 57212353
cPf: 77043286204
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS cPf: 10429549253

Protocolo: 769964
Portaria de diarias No. 52236/2022
oBJETiVo: considerando a realização de visita administrativa no Município 
caPaNEMa na sede UrE, com o objetivo de aPoiar a loTaÇÃo E/oU adE-
QUAÇÃO do controle da quadro de pessoal. Justificativa de diárias no final 
de semana As diárias solicitadas se justificam em razão da distância de 
deslocamento ao município visitado, considerando o período curto de dias 
produtivos para realizar as atividades de lotação, sendo impreterível que o 
servidor esteja presente no horário de 8 horas da segunda feira para início 
imediato das tarefas e melhor aproveitamento dos dias úteis.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 14/03/2022 - 19/03/2022 Nº diárias: 5
caPaNEMa / BElEM / 19/03/2022 - 19/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: carloS alBErTo aZEVEdo dUarTE JUNior
MaTrÍcUla: 57234175
cPf: 69804184249
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS cPf: 10429549253

Protocolo: 769958
Portaria de diarias No. 52339/2022
oBJETiVo: assessoramento técnico pedagógico no município de casta-
nhal/UrE 08, no dia 11 de março deste ano, com objetivo de melhoria da 
unidade administrativa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 11/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 0
caSTaNHal / BElEM / 11/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarTa da coNcEicao PiNHEiro SoarES
MaTrÍcUla: 57173815
cPf: 59557117249
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 769722
Portaria de diarias No. 52340/2022
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que irá realizar assessoramento técni-
co pedagógico no município de castanhal/UrE 08, no dia11 de março deste 
ano, com objetivo de melhoria da unidade administrativa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 11/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 0
caSTaNHal / BElEM / 11/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE lUiS da coSTa alVES
MaTrÍcUla: 5660866
cPf: 21204560200
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 769724
Portaria de diarias No. 52338/2022
oBJETiVo: assessoramento técnico pedagógico no município de casta-
nhal/UrE 08, no dia 11 de março deste ano, com objetivo de melhoria da 
unidade administrativa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 11/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 0
caSTaNHal / BElEM / 11/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: iVoNETE cUNHa GadElHa
MaTrÍcUla: 465453
cPf: 09333959220
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 769727
Portaria de diarias No. 52341/2022
oBJETiVo: assessoramento Técnico Pedagógico e diagnose nas escolas 
indígenas de ensino regular da Ti Mãe Maria, Povo Gavião no município de 
Bom Jesus do Tocantins.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BoM JESUS do TocaNTiNS / 15/03/2022 - 17/03/2022 Nº diárias: 2
BoM JESUS do TocaNTiNS / BElEM / 17/03/2022 - 17/03/2022 Nº diárias: 0.5
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NoME: iVaNildo MarcElo GoMES E SilVa
MaTrÍcUla: 5899549
cPf: 56385544249
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 769728
.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de iNdiciaÇÃo e citaÇÃo/sedUc
a comissão de Processo administrativo disciplinar, constituído nos termos 
da PorTaria nº 387/2018 de 28/11/2018, publicada no doE nº 33.749 
de 29/11/2018, coNVoca na forma do art. 219, parágrafo único da lei 
nº 5.810/1994-rJU, a servidora iaNE cElicE PaNToJa doS SaNToS, 
matrícula 57217537-1, que achando-se em local incerto e não sabido, 
deve apresentar-se perante a comissão Processante, que está sediada no 
Núcleo de disciplina e Ética/SEdUc, térreo da Secretaria de Estado de 
Educação, com endereço na rodovia augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
distrito de icoaraci, Belém/Pa – cEP: 66.820-000, fone: (91)3201-5159.
considere a servidora iNdiciada em razão das imputações contidas no 
Processo nº 1271319/2018, pelo cometimento de transgressões, em tese, 
ao que dispõem os arts. 178,iV c/c190, ii, § 2º da lei nº 5.810/94 por 
falta funcional constante de abandono de cargo, sendo garantido o direito 
da ampla defesa e do contraditório.
fica ainda a servidora iNdiciada E ciTada pelo presente edital, para 
apresentar dEfESa EScriTa no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a partir 
desta publicação e, se não comparecer será considerada revel, prosseguin-
do os trabalhos da comissão.
renata Santos da fonseca
Presidente
raimundo Nonato launé dos Santos
Membro
Gilvaldo da cunha oliveira
Membro/secretário
editaL de iNdiciaÇÃo e citaÇÃo/sedUc
a comissão de Processo administrat ivo discipl inar, const ituí-
do nos termos da PorTaria nº 325/2018 de 21/11/2018, pu-
b l icada no doE nº 33.745 de 23/11/2018, coNVoca na for-
ma do art. 219, parágrafo único da lei nº 5.810/1994-rJU, a servido-
ra MÔNica BEZErra cUZZUol, matrícula 57205406-1, que achan-
do-se em local incerto e não sabido, deve apresentar-se perante a co-
missão Processante, que está sediada no Núcleo de disciplina e Ética/
SEdUc, térreo da Secretaria de Estado de Educação, com endere-
ço na rodovia augusto Montenegro, Km 10, s/n, distrito de icoaraci, Be-
lém/Pa – cEP: 66.820-000, fone: (91)3201-5159.
c o n s i d e r e  a  s e r v i d o ra  i N d i c i a d a  e m  ra z ã o  d a s  i m p u t a -
ções contidas no Processo nº 1272960/2018, pelo cometimen-
to de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 178,iV c/
c190, ii, § 2º da lei nº 5.810/94 por falta funcional constante de abando-
no de cargo, sendo garantido o direito da ampla defesa e do contraditório.
fica ainda a servidora iNdiciada E ciTada pelo presente edi-
ta l ,  para apresentar  dEfESa EScriTa no prazo de 15 (quin-
ze) dias úteis, a partir desta publicação e, se não comparecer será consi-
derada revel, prosseguindo os trabalhos da comissão.
renata Santos da fonseca
 Presidente
raimundo Nonato launé dos Santos
Membro
Gilvaldo da cunha oliveira
Membro/secretário
editaL de iNdiciaÇÃo e citaÇÃo/sedUc
a comissão de Processo administrat ivo discipl inar, const ituí-
do nos termos da PorTaria nº 377/2018 de 26/11/2018, pu-
b l icado no doE nº 33.748 de 28/11/2018, coNVoca na for-
ma do art. 219, parágrafo único da lei nº 5.810/1994-rJU, o servi-
dor alliSfraNK doS SaNToS, matrícula 57211453-1, que achan-
do-se em local incerto e não sabido, deve apresentar-se perante a co-
missão Processante, que está sediada no Núcleo de disciplina e Ética/
SEdUc, térreo da Secretaria de Estado de Educação, com endere-
ço na rodovia augusto Montenegro, Km 10, s/n, distrito de icoaraci, Be-
lém/Pa – cEP: 66.820-000, fone: (91)3201-5159.
c o n s i d e r e  o  s e r v i d o r  i N d i c i a d o  e m  r a z ã o  d a s  i m p u t a -
ções contidas no Processo nº 1267266/2018, pelo cometimen-
to de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 178,iV c/
c190, ii, § 2º da lei nº 5.810/94 por falta funcional constante de abando-
no de cargo, sendo garantido o direito da ampla defesa e do contraditório.
fica ainda o servidor iNdiciado E ciTado pelo presente edi-
ta l ,  para apresentar  dEfESa EScriTa no prazo de 15 (quin-
ze) dias úteis, a partir desta publicação e, se não comparecer será consi-
derada revel, prosseguindo os trabalhos da comissão.
renata Santos da fonseca
 Presidente
raimundo Nonato launé dos Santos
Membro
Gilvaldo da cunha oliveira
 Membro/secretário

Protocolo: 770277
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oUtras MatÉrias
.

desiGNar
Portaria Nº.:001483/2022 de 09/03/2022
de acordo com o Processo nº222805/2022
designar Maria JoSE PaNToJa fErrEira, Matrícula nº 5531918/2, Es-
pec. em Educação, para responder interinamente pela função de diretor i 
(GED-3) da EEEM. Centro Integrado de Formação Profissional de Cametá/
cametá, a contar de 11/03/2022.
Portaria Nº.:001485/2022 de 09/03/2022
de acordo com o Processo nº240776/2022
designar lUiZ NaZarENo NErY fEliX, Matrícula nº 57203577/1, Profes-
sor, para responder interinamente pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEfM. Prof. Bernardino P. Barros/abaetetuba, a contar de 06/01/2022.
Portaria Nº.:001497/2022 de 09/03/2022
de acordo com o Processo nº239291/2022
designar roSiaNE SaNToS SoZiNHo, Matrícula nº 5889358/1, Espec. em 
Educação, para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-
2) da EEEfM. cristo redentor/abaetetuba, a contar de 10/03/2022.
Portaria Nº.:001495/2022 de 09/03/2022
de acordo com o Processo nº 222804/2022
designar GilMa GUiMarÃES liSBoa, Matrícula nº 5744130/2, Profes-
sor, para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEM. abraão Simão Jatene/cametá, a contar de 10/03/2022.
Portaria Nº.:001496/2022 de 09/03/2022
de acordo com o Processo nº 226565/2022
designar Maria dE fáTiMa fErrEira da SilVa, Matrícula nº 5889900/1, Es-
pec. em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-diretor 
(GEd-2) da EEEf. associação cristã do Bengui/Belém, a contar de 10/03/2022.
Portaria Nº.:001493/2022 de 09/03/2022
de acordo com o Processo nº 161234/2022
designar EliaNa SaNToS BalESTrEri, Matrícula nº 57208111/1, Espec. 
em Educação, para responder interinamente pela função de diretor ii (GEd-
3.1) da EEEM.lameira Bittencourt/castanhal, a contar de 10/03/2022.
Portaria Nº.:001201/2022 de 08/03/2022
de acordo com o Processo nº 222701/2022
designar roSEaNE do Socorro do ValE HaBEr, Matrícula nº 5463629/3, 
Espec. em Educação, para responder interinamente pela função de diretor 
i (GEd-3) da EEEfM. Mario Barbosa/Belém, a contar de 09/03/2022.
Portaria Nº.:001361/2022 de 08/03/2022
de acordo com o Processo nº 1479772/2021
designar Maria dE NaZarE MoraES rodriGUES, Matrícula nº 5573114/1, 
Professor, para exercer a função de diretor i (GEd-3) da EEEM. Enedina Sampaio 
Melo/igarape-Miri, pelo período de 03(três) anos, a contar de 26/03/2022.
Portaria Nº.:001362/2022 de 08/03/2022
de acordo com o Processo nº 1479772/2021
designar clara EUNicE dE MoraES fiGUEirEdo BraNdÃo, Matrícula nº 5305363/3, 
Professor, para exercer a função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEM. Enedina Sampaio 
Melo/igarape-Miri, pelo período de 03(três) anos, a contar de 26/03/2022.
Portaria Nº.:001363/2022 de 08/03/2022
de acordo com o Processo nº 1479772/2021
designar dEUSaNa loBaTo foNSEca BElo, Matrícula nº 5889796/1, 
espec. em Educação, para exercer a função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEM. Enedina Sampaio Melo/igarape-Miri, pelo período de 03(três) anos, 
a contar de 26/03/2022.
Portaria Nº.:001360/2022 de 08/03/2022
de acordo com o Processo nº 1342325/2021
designar faBia criSTiNa SilVa da coSTa, Matrícula nº 7060103/1, as-
sist. administrativo, para responder pela função de Secretária (GEd-1) da 
EEEf. lar de Maria/Belém, durante o impedimento do titular, no período de 
14/11/2021 a 12/05/2022
Portaria Nº.:001196/2022 de 08/03/2022
de acordo com o Processo nº 54482/2022
designar rEJaNE TaiSE fErNaNdES rodriGUES, Matrícula nº 57212794/1, 
Servente, para responder interinamente pela função de Secretária (GEd-1) da 
EEEM. Prof. antonia rosa/Sede/Maracanã, a contar de 21/03/2022.
Portaria Nº.:001492/2022 de 09/03/2022
de acordo com o Processo nº 151828/2022
designar JoadilSoN doS SaNToS oliVEira, Matrícula nº 57211119/1, 
auxiliar operacional, para responder interinamente pela função de Secretá-
rio (GEd-1) da EEEM. Visconde de Souza franco, a contar de 10/03/2022.
Portaria Nº.:001487/2022 de 09/03/2022
de acordo com o Processo nº 200668/2022
designar BarBara MilENE coSTa forTES, Matrícula nº 57219847/5, co-
ordenador de Núcleo, para responder pela corregedoria, durante o impedi-
mento do titular, no período de 21/02/2022 a 07/03/2022
Portaria Nº.:001195/2022 de 08/03/2022
de acordo com o Processo nº 13946/2022
designar aNGEla Maria PaiVa, Matrícula nº 54194967/1, Espec. em 
Educaçação, para responder pela função de diretor ii (GEd-3.1) da EEEf. 
augusto olimpio/Belém, durante o impedimento do titular, no período de 
16/03/2022 a 29/04/2022
Portaria Nº.:001490/2022 de 09/03/2022
de acordo com o Processo nº 142763/2022
designar MicHEllE roSE MENEZES MoraiS, Matrícula nº 5901048/1, Es-
pec. em Educação, para responder interinamente pela função de Secretária 
(GEd-1) da EEEfM. João Santos/capanema, a contar de 14/03/2022.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.:001489/2022 de 09/03/2022
de acordo com o Processo nº 142763/2022
dispensar, a pedido, Maria dE NaZarE liSBoa oliVEira, Matrícula nº 
685429/1, Escrevente datilografo, da função de Secretária (GEd-1) da EE-
EfM. João Santos/capanema, a contar de 14/03/2022.
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Portaria Nº.:001494/2022 de 09/03/2022
de acordo com o Processo nº 143298/2022
dispensar, a pedido, claUdia criSTiNa MElo doS aNJoS, Matrícula nº 
57216119/2, Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEM. Eduardo lauande/Marituba, a contar de 10/03/2022.
Portaria Nº.:001482/2022 de 09/03/2022
de acordo com o Processo nº 214744/2022
dispensar, a pedido, SirlEia SodrE do NaSciMENTo, Matrícula nº 
5901770/1, Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEf. 
centro Educacional flaviano Gomes/ananindeua, a contar de 07/03/2022.
Portaria Nº.:001491/2022 de 09/03/2022
de acordo com o Processo nº 151828/2022
dispensar idilENE VaScoNcEloS fErrEira riBEiro, Matrícula nº 
5713048/1. Professor, da função de Secretária (GEd-1) da EEEM. Visconde 
de Souza franco, a contar de 04/02/2022.
Portaria Nº.:001199/2022 de 08/03/2022
de acordo com o Processo nº 222701/2022
dispensar roSEaNE do Socorro do ValE HaBEr, Matrícula nº 
5463629/3, Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEf. augusto olimpio/Belém, a contar de 09/03/2022.
Portaria Nº.:001200/2022 de 08/03/2022
de acordo com o Processo nº 222701/2022
dispensar JoElMa alEXaNdra BaSToS GoMES, Matrícula nº 54194752/2, 
Espec. em Educação, da função de diretor ii (GEd-3.1) da EEEfM. Mario 
Barbosa/Belém, a contar de 09/03/2022.
Portaria Nº.:001479/2022 de 09/03/2022
de acordo com o Processo nº222805/2022
dispensar SilVia lETicia carValHo alVES, Matrícula nº 5264936/2, Pro-
fessor, da função de diretor ii(GEd-3.1) da EEEM. centro integrado de 
Formação Profissional de Cametá/Cametá, a contar de 11/03/2022.
Portaria Nº.:001480/2022 de 09/03/2022
de acordo com o Processo Nº415213/2021
dispensar adSoN NaSciMENTo fErrEira, Matrícula nº 57224224/1,as-
sist. administrativo, da função de Secretário(GEd-1) da EEEfM. Prof. Teo-
dato de rezende/Salinopolis, a contar de 07/03/2022.
aProVaÇÃo escaLa de FÉrias
Portaria nº.:040/2022 de 25/02/2022
Nome:Maria da coNcEiÇÃo oliVEira GoNÇalVES
Matrícula:668885/1Período:06/06/22 à 20/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Marcilio dias/Gurupa
Portaria nº.:091/2022 de 25/02/2022
Nome:odiloMir loPES fErrEira
Matrícula:554340/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Magalhães Barata/chaves
Portaria nº.:092/2022 de 25/02/2022
Nome:XarlES TaVarES raMoS
Matrícula:5899925/1Período:01/06/22 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Tancredo de Neves/Melgaço
Portaria nº.:093/2022 de 25/02/2022
Nome:EliETE GoMES da SilVa
Matrícula:5889629/1Período:01/06/22 à 1507/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Maria camara Paes/Breves
Portaria nº.:094/2022 de 25/02/2022
Nome:iVaNildo dE JESUS MarQUES ViEira
Matrícula:5889626/1Período:01/06/22 à 1507/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Maria camara Paes/Breves
Portaria nº.:1523/2022 de 10/03/2022
Nome:THaTYaNa fiGUEirEdo PEdrEira
Matrícula:54196693/2 Período:16/03 à 14/04/22Exercício:2021
Unidade:divisão de compras/Belém
Portaria nº.:31/2022 de 13/01/2022
Nome:riValdo SilVa fErNaNdES JUNior
Matrícula:57214879/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE Maria Uchôa Martins/Santarém
Portaria nº.:16/2022 de 06/01/2022
Nome:darliNda SoUSa doS SaNToS
Matrícula:57214951/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE Gonçalves Passarinho/ Santarém
Portaria nº.:15/2022 de 06/01/2022
Nome:SEBaSTiÃo daNTaS XaViEr
Matrícula:5719364/1 Período:01/06 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EE José de alencar/Santarém
Portaria nº.:13/2022 de 06/01/2022
Nome:alZilENE caMPoS caValcaNTE
Matrícula:57223650/2 Período:01/06 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EE frei othmar/Santarém
Portaria nº.:14/2022 de 06/01/2022
Nome:MarcoS oliVEira SaNToS
Matrícula:5889546/1Período:01/06 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Gonçalves dias/Santarém
Portaria nº.:26/2022 de 06/01/2022
Nome:alcElY crUZ da SilVa
Matrícula:5810140/2Período:01/06 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Waldemar Maués/Belterra
Portaria nº.:09/2022 de 06/01/2022
Nome:roSÂNGEla Maria JENNiNGS aGUiar
Matrícula:272981/1Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE Ezeriel Monico de Matos/Santarém
Portaria nº.:27/2022 de 06/01/2022
Nome:JaNiSETE alVES ESPiNdola PiNTo
Matrícula:5901558/1Período:01/06 à 15/07/22Exercício:2021
Unidade:EE Ezeriel Monico de Matos/Santarém

Portaria nº.:10/2022 de 06/01/2022
Nome:EVErToN adaM liMa lEal
Matrícula:57214870/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EETEPa/Santarém
Portaria nº.:11/2022 de 06/01/2022
Nome:SaMara PaTricia corrEa doS SaNToS
Matrícula:57217049/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EETEPa/Santarém
Portaria nº.:12/2022 de 06/01/2022
Nome:aNa NErY liMa dE oliVEira
Matrícula:57211309/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EETEPa/Santarém
Portaria nº.:23/2022 de 06/01/2022
Nome:rUBia carla BaTiSTa loPES
Matrícula:57211068/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2021
Unidade:Erc São raimundo/Santarém
Portaria nº.:24/2022 de 06/01/2022
Nome:JociclÉia VaScoNcEloS dE araÚJo
Matrícula:57214971/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE Profª Terezinha Rodrigues de Jesus/Santarém
Portaria nº.:07/2022 de 06/01/2022
Nome:dEiZE SoUSa NoGUEira
Matrícula:57214925/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE álvaro adolfo da Silveira/Santarém
Portaria nº.:25/2022 de 06/01/2022
Nome:roSÂNGEla Maria do NaSciMENTo
Matrícula:563498/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:UEES/Santarém
Portaria nº.:17/2022 de 06/01/2022
Nome:MaNoEl daNilo VaScoNcEloS dE SiQUEira
Matrícula:5900118/1 Período:01/06 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Pedro álvares cabral/Santarém
Portaria nº.:18/2022 de 06/01/2022
Nome:clEVErSoN fiGUEira Garcia
Matrícula:5942172/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE Plácido de castro/Santarém
Portaria nº.:19/2022 de 06/01/2022
Nome:alBa doS SaNToS SiQUEira
Matrícula:227870/1Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE rio Tapajós/Santarém
Portaria nº.:20/2022 de 06/01/2022
Nome:SolaNGE SoUSa da coSTa liMa
Matrícula:57217788/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE rio Tapajós/Santarém
Portaria nº.:21/2022 de 06/01/2022
Nome:VEra lÚcia corrÊa dE SoUSa
Matrícula:57225276/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE rio Tapajós/Santarém
Portaria nº.:22/2022 de 06/01/2022
Nome:EVaNilda fiGUEira doS SaNToS
Matrícula:59441768/1Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE rio Tapajós/Santarém
Portaria nº.:227/2022 de 15/02/2022
Nome:Maria EliENE da SilVa coSTa
Matrícula:57204371/2 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE frei ambrósio/Santarém
Portaria nº.:899/2022 de 14/01/2022
Nome:rUTH clEa da SilVa SaraiVa
Matrícula:57217612/1Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Maria das Mercês de oliveira conôr/castanhal
Portaria nº.:877/2022 de 13/01/2022
Nome:fraNciNEirES da SilVa BEZErra
Matrícula:57217623/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Maria das Mercês de oliveira conôr/castanhal
Portaria nº.:878/2022 de 13/01/2022
Nome:fraNciSca Erica NUNES dE GoiS
Matrícula:57217472/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Maria das Mercês de oliveira conôr/castanhal
Portaria nº.:286/2022 de 13/01/2022
Nome:Maria NaTalicE doS SaNToS
Matrícula:57217547/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM irmã carla Giussani/São Miguel do Guamá
Portaria nº.:271/2022 de 13/01/2022
Nome:adriaNa do Socorro fErrEira laMEira
Matrícula:57217545/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM irmã carla Giussani/São Miguel do Guamá
Portaria nº.:184/2022 de 10/01/2022
Nome:caSSia rafaElla GaSPar TaVarES
Matrícula:57217560/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Profª Deusarina da silva Rodrigues/Castanhal
Portaria nº.:203/2022 de 10/01/2022
Nome:SYGlES doS SaNToS coUTo
Matrícula:57210310/1Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Júpiter Maia/curuça
Portaria nº.:214/2022 de 10/01/2022
Nome:EdilENE dE JESUS BiTTENcoUrT fErrEira GaMa
Matrícula:0254878/1eríodo:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profº antônio Marçal/inhangapi
Portaria nº.:211/2022 de 10/01/2022
Nome:aNTÔNio carloS PErEira
Matrícula:254843/1Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profº antônio Marçal/inhangapi
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Portaria nº.:863/2022 de 06/01/2022
Nome:Marcia GEaNNE doS SaNToS oliVEira
Matrícula:5305578/3Período:04/06 à 18/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM antônio rosa/São João da Ponta
Portaria nº.:343/2022 de 26/01/2022
Nome:liliaNE Maia fErrEira
Matrícula:57217470/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEF Profª Vicentina Sodre de Araujo
Portaria nº.:218/2022 de 10/012022
Nome:NorMa lUcia MoNTEiro JardiM
Matrícula:254860/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profº antônio Marçal/inhangapi
Portaria nº.:907/2022 de 24/01/2022
Nome:EliNaldo criSTo da SilVa
Matrícula:57209715/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe. Salvador Traccaiolli/castanhal
Portaria nº.:941/2022 de 09/02/2022
Nome:iVaNildE MariNHo dE oliVEira
Matrícula:366935/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:E cônego inácio Magalhães/São francisco do Pará
Portaria nº.:943/2022 de 09/02/2022
Nome:cElESTiNo PiEdadE dE alMEida
Matrícula:6331114/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.dr. Maroja Neto
Portaria nº.:905/2022 de 24/01/2022
Nome:criSTiaNY dE liMa MElo
Matrícula:57212188/1Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe Salvador Traccaiolli/castanhal
Portaria nº.:931/2022 de 07/02/2022
Nome:roSaNa Maria doS SaNToS alVES
Matrícula:5953166/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Pe Salvador Traccaiolli/castanhal
Portaria nº.:955/2022 de 16/02/2022
Nome:EdNaldo MaXiMo da SilVa
Matrícula:762016/1 Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2022
Unidade:EEEFM.Mª Conceição Gomes de Souza/São Francºdo Pará
Portaria nº.:100/2022 de 08/03/2022
Nome:MarloN SaNToS loBaTo
Matrícula:57215220/1 Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2022
Unidade:EEEM Gerson Peres/Breves
Portaria nº.:022/2022 de 25/02/2022
Nome:TErEZiNHa dE JESUS aTaÍdE alMEida
Matrícula:57212150/1Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2022
Unidade:EEEM leopoldina Guerreiro/afuá
Portaria nº.:50/2022 de 08/03/2022
Nome:dElMira SaNToS da SilVa
Matrícula:443875/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2021
Unidade:EE albertina Barreiros/itupiranga
Portaria nº.:109/2022 de 08/03/2022
Nome:adriaNa do Socorro dE frEiTaS PaZ
Matrícula:57210905/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:UTE Profª Marli Almeida Fontenelle de Castro/Sto Antº do Tauá
Portaria nº.:110/2022 de 08/03/2022
Nome:aNa carla corrEa PiMENTEl araUJo
Matrícula:57215466/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Magalhães Barata/Sta izabel do Pará
Portaria Nº.:111/2022 de 01/01/2022
Nome:claUdio MorEira da crUZ
Matrícula:733733/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Magalhães Barata/Sta izabel do Pará
Portaria nº.:112/2022 de 08/03/2022
Nome:cHEZaM GoMES MoUra
Matrícula:57210902/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Magalhães Barata/Sta izabel do Pará
Portaria nº.:113/2022 de 08/03/2022
Nome:cHirlENE PErEira dE MoraES
Matrícula:57215601/1Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Magalhães Barata/Sta izabel do Pará
Portaria nº.:114/2022 de 09/03/2022
Nome:diEllE dE aGUiar TiNoco Sá
Matrícula:57215267/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Magalhães Barata/Sta izabel do Pará
Portaria nº.:115/2022 de 09/03/2022
Nome:Maria fraNciSca doS rEiS PErEira
Matrícula:57213017/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Magalhães Barata/Sta izabel do Pará
Portaria nº.:116/2022 de 09/03/2022
Nome:Maria do P Socorro corrEa da cUNHa
Matrícula:733814/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Magalhães Barata/Sta izabel do Pará
Portaria nº.117:/2022 de 09/03/2022
Nome:iVaNildo aMaral dE aGUiar
Matrícula:361623/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Magalhães Barata/Sta izabel do Pará
Portaria nº.:119/2022 de 09/03/2022
Nome:fraNciSca SaNToS da SilVa
Matrícula:57213017/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Magalhães Barata/Sta izabel do Pará

Protocolo: 770238

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo 
terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo  
regime diferenciado de contratação - rdc  eLetrÔNico Nº 
004/2021
Processo nº 2020/229466-Pae/sedUc
ÓrGÃo: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
ModalidadE: rdc - ElETrÔNico Nº 004/2021-cEl/Nlic/SEdUc
EMPrESaS VENcEdoraS: 
loTES

oBJETo: Escolha da proposta mais vantajosa para registro de Preços 
visando a contratação pelo regime diferenciado de contratações 
de empresa especializada de engenharia para a coNSTrUÇÃo dE 
crEcHES PadrÃo SEdUc EM diVErSoS MUNicÍPioS do ESTado 

do Pará
Lote 15 - VaLor estiMado r$ 23.929.214,34

EMPrESa VENcEdora ofErTa dE PrEÇoS

diTroN ENGENHaria E iNcorPoracoES EirEli (cNPJ/Mf Nº 03.832.803/0001-
09)

r$ 15.553.989,30 

 

Lote 29 - VaLor estiMado r$ 16.189.732,43
EMPrESa VENcEdora ofErTa dE PrEÇoS

M MoraES dE oliVEira JUNior EirEli  (cNPJ/Mf Nº 04.274.851/000183)
r$ 12.749.999,99 

Lote 32 - VaLor estiMado r$ 16.071.270,98
EMPrESa VENcEdora ofErTa dE PrEÇoS

ccM coNSTrUTora E ProJEToS lTda  (cNPJ/Mf Nº 13.979.506/0001-36)
r$ 11.300.000,00 

Lote 34 - VaLor estiMado r$ 16.071.270,98
EMPrESa VENcEdora ofErTa dE PrEÇoS

ccM coNSTrUTora E ProJEToS lTda  (cNPJ/Mf Nº 13.979.506/0001-36)
r$ 11.140.000,00 

Belém (Pa), 10 de março de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 770290
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

..

Portaria
.

coNcessÃo de aUXÍLio tese/ dissertaÇÃo
Protocolo: 2022/236558
Portaria N° 668/22, de 08 de março de 2022.
coNcEdEr auxílio Tese/dissertação ao(a) servidor(a) lEa Maria GoMES 
da coSTa, id. funcional nº 5271967/1, cargo de ProfESSor aSSiSTEN-
TE, lotado no dEParTaMENTo dE filoSofia E ciÊNciaS SociaiS, refe-
rente à defesa de Tese de Doutorado em Geografia, pela Universidade Fe-
deral do Pará, correspondente a 80% sobre o vencimento base do docente
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 769939
rescisÃo coNtratUaL
Protocolo: 2022/228228
Portaria N° 689/22, de 09 de Março de 2022.
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do Es-
tado do Pará, eo(a)servidor(a) aNToNio GroSSo NETo, id. funcional nº 
5940835/ 2, cargo de ProfESSorSUBSTiTUTo, lotado(a) no(a) dEParTa-
MENTodESaUdE ESPEcialiZadaacontarde01.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 769940
ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo
Protocolo: 2022/23880
Portaria N° 652/22, de 07 de março de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) fraNcEMarY SaraiVa doS SaNToS, id. funcional nº 
57189894/3, cargo de TÉcNico EM adMiNiSTraÇÃo B - iii, lotado na dirEToria dE 
adMiNiSTraÇÃo dE SErViÇo, Progressão funcional por Merecimento-avaliação de de-
sempenho, período aquisitivo 2019/2021, para referência iV da classe B, do cargo de 
TÉcNico EM adMiNiSTraÇÃo, integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, 
administrativos e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 06.01.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
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Protocolo: 2021/1421283
Portaria N° 653/22, de 07 de março de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) SilVio alESSaNdro dE JESUS PiNTo, id. 
funcional nº 57202854/1, cargo de aUXiliar dE SErViÇo c - i, lotado na 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, Progressão funcional 
por Merecimento-avaliação de desempenho, período aquisitivo 2018/2020, 
para referência ii da classe c, do cargo de aUXiliar dE SErViÇo, inte-
grante do quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos e 
operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 07.12.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 769945
ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
Protocolo: 2021/1355750
Portaria N° 661/22, de 07 de março de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Marcio fraNcK dE fiGUEirEdo, id. funcional nº 
57193299/1, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE i, lotado no(a) dEParTaMENTo 
dE TEcNoloGia dE MadEira, progressão HoriZoNTal, para referência iii da 
classe de ProfESSor aSSiSTENTE com vigência a contar de 29.11.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 769946
eXoNeraÇÃo de serVidor a Pedido
Protocolo: 2022/229170
Portaria N° 664/22 de 08 de março de 2022
art. 1º - EXoNErar, a pedido, o servidor PaUlo cESar foNSEca TriNda-
dE, id. funcional nº 54192675/ 2, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo c, 
lotada no caMPUS dE SalVaTErra, a contar de 24.02.2022.
art. 2º - dEclarar VacÂNcia do cargo do servidor citado no artigo acima, 
considerando nomeação em outro órgão público
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 769948
deLeGaÇÃo de coMPetÊNcia
Protocolo:2022/273779
Portaria N° 694/22, de 09 de Março de 2022.
dElEGar coMPETÊNcia a servidora EliaNE dE caSTro coUTiNHo, id. 
funcional nº54189000/ 1, na função de diretora do campus V - ccNT, para 
outorgar grau docursodedesigne de Engenharia ambiental e Sanitária , 
desta iES no dia 09.03.2022. Em Belém/Pa.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2022/274089
Portaria N° 693/22, de 09 de Março de 2022.
dElEGar coMPETÊNcia a servidora NaTacia da SilVa E SilVa, id. funcional 
nº57190313/ 3, na função de coordenadora do campus de cametá, para outorgar 
graudocurso de Tecnologia de alimentos , desta iES no dia 10.03.2022. Em caMETá/Pa.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 769953
reMoÇÃo de serVidor.
Protocolo: 2021/1131883
Portaria N° 687/22, de 09 de Março de 2022.
rEMoVEr, o(a) servidor(a) PaTricia rEYES dE caMPoS fErrEira, id. 
funcional nº57193266/ 1, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, do departa-
mento deEducaçãoEspecializada - dEES/campus/Santarém para o dEPar-
TaMENTo dE GiNaSTica arTE corPoral rEcrEacao/campus /Santa-
rém, contar de 14.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 769954
Portaria ordiNatÓria N° 524, de 08 de MarÇo de 2022.
dispõe sobre Nomeação para o cargo de fiscal do contrato nº 05/2021-
UEPA, firmado entre a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ-UEPA e a
EMPrESa rEdE dE iNforMáTica lTda (Gol SofTWarE)
o reitor da Universidade do Estado do Pará, no uso das atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no item 67 da lei 8.666/93 e a cláUSUla 
dÉciMa QUarTa, relativo ao contrato nº 05/2021-UEPa (E-Protocolo nº 
2020/937887–UEPa – UEPa) rESolVE:
art. 1° - Nomear a Sra. Milena dias conceição id funcional 54188845, para 
exercer o cargo de Fiscal do Contrato nº 05/2021-UEPA, firmados entre 
UEPa e a rEdE dE iNforMáTica lTda (Gol SofTWarE). No caso de 
ausência ou impedimento do titular será substituído pelo servidor firmo de 
lima Bittencourt Neto, id funcional 5947185.
art. 2º o objeto do referido contrato é a contratação de empresa espe-
cializada no fornecimento de licença de uso de software para gestão de 
pessoas e folha de pagamento. o prazo de vigência do contrato é de 12 
(doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
mediante Termo aditivo, pelo prazo permitido em lei.
Art. 3º - O fiscal será responsável por acompanhar e fiscalizar o fiel cum-
primento do contrato, bem como comunicar as irregularidades eventual-
mente constatadas.
Art. 4º- É dever do fiscal elaborar relatório de execução do serviço. o en-
cargo de fiscal terá a duração da vigência do contrato.
Art. 5º - A desídia do fiscal poderá acarretar penalidades previstas na lei 
8.666/93 e 5.810/94
art. 6º - Esta PorTaria entra em vigor a partir da sua publicação.
dá-se ciência.
cumpra-se.
Belém (Pa), 08 de Março de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 769864

.

LiceNÇa PrÊMio
.

deterMiNar LiceNÇa PrÉMio.
Protocolo: 2022/1442250
Portaria N° 690/2022, de 09 de Março de 2022
dETErMiNar ao(a) servidor(a) Maria ESTEla da coSTa MaScarENHaS, 
id. funcional nº 3183351/ 1,cargo de TEcNico EM aSSUNToS 
EdUcacioNaiSa, lotado(a) no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do 
caMPUS ii, gozede30(Trinta) dias restantes de licença Prémio, concedido 
pela PorTaria nº 2423, de15.12.2020, referente ao triénio, 10.04.2001 a 
09.04.2004, no período de 07.02.2022a 08.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 769951
LiceNÇa PrÉMio.
Protocolo: 2022/259009
Portaria N° 691/2022, de 09 de Março de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) SUEli PiNHEiro da SilVa, id. funcional 
nº 5443636/ 2, cargodeProfESSor aSSiSTENTE, lotado(a) no(a) dEPar-
TaMENTo dEliNGUaEliTEraTUra,goze de 60(sessenta) dias de licença 
Prémio, referente ao triénios de 03.08.2001a02.08.2004 no período de 
01.08.2022 a 29.09.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 769950
.

errata
.

errata
Protocolo: 2022/203887
Retificar os termos da PORTARIA n° 497/22, de 22 de fevereiro de 2022., 
publicada no d.o.E nº34.878.de 02.03.2022, referente a alTEraÇÃo dE 
rEGiME dE TraBalHo ParaTidE, aNa carla alVES PElaiS, o seguinte:
oNde se LÊ: “ …,cargo de ProfESSor aSSiSTENTE...”
Leia-se: “…, cargo de ProfESSor adJUNTo...”
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 769941
errata
Protocolo: 2021/1371885
Retificar os termos do Ato de 22 de fevereiro de 2022, publicado no DOE 
Nº 34.878 de 02.03.2022, referente a progressão funcional de servidor 
aNdrE MoNTEiro diNiZ, id. funcional nº 5905455/ 1, o seguinte:
oNde se LÊ: “ …, PorTaria N° 487/22, de 22 de fevereiro de 2022.”
Leia-se: “…, PorTaria N° 667/22, de 22 de fevereiro de 2022.”
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 769943
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 01/2022
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Para reGistro de PreÇos
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: registro de Preços para aquisição futura e eventual de material 
de consumo para tratamento e limpeza das Piscinas dos campi da capital 
e do interior do Estado da Universidade do Estado do Pará.
ENTrEGa do EdiTal: o Edital encontra-se acessível nos sites: www.gov.
br/compras/pt-br/, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a partir 
do dia 11/03/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 23/03/2022
Hora: 10:00h
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 769704
aViso de LicitaÇÃo
editaL de coNcorrÊNcia PÚBLica N°001/2022
a Universidade do Estado do Pará, através da comissão Especial de licita-
ção, avisa as empresas interessadas,  que se encontra aberto o Edital de 
Licitação abaixo especificado:
ToMada dE PrEÇo: Nº 001/2022-cEl/UEPa Proc. 2021/1136353
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS coNSTrUÇÃo dE 06 (SEiS) aUdiTÓrioS coM caPacidadE Para 
150 PESSoaS NoS caMPi dE ParaGoMiNaS, iGaraPÉ aÇU, BarcarENa, Vi-
Gia, caMETá E SalVaTErra da UNiVErSidadE do ESTado do Pará.
TiPo/criTÉrio dE JUlGaMENTo: MENor PrEÇo Por loTE.
Valor total estimado: r$ 5.796.000,00 (cinco milhões, setecentos e no-
venta e seis mil reais)
Valor estimado do lote: r$ 966.000,00 (Novecentos e sessenta e seis mil reais).
fundamento legal: lEi 8.666/93
data da abertura:  12 de abril de 2022.
Hora: 8:30 horas (Horário local)
local : Sala do coNSUN/UEPa - rua do Una, 156, bairro: Telégrafo – cep 
66050-540 Belém– Pará.
EdiTal: disponível no site www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br e 
na cEl/comissão Especial de licitação.
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ordenador responsável: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
Belém, 09 de Março de 2022.
cPl/coMiSSÃo ESPEcial dE liciTaÇÃo
PorT. Nº nº2256/2021/-UEPa, de 08 de novembro de 2021

Protocolo: 769712

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 697/2022, de 10 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: daNiElE MoraES alMEida
Matrícula funcional: 57217231/ 5
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0261
339030_ r$ 1.500,00
339039_ r$ 1.500,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 769959
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 695/2022, de 10 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: MoToriSTa
Nome: daVi diaS SoUSa JUNior
Matrícula funcional: 57216426/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 696/2022, de 10 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: Joao HaMilToN PiNHEiro dE SoUZa
Matrícula funcional: 55586758/ 2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 769956
.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 698/2022, de 10 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: SalVaTErra-Pa
NoME do SErVidor: lUiZ alBErTo caValcaNTE GUiMaraES
id. fUNcioNal: 57190252/3
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
daTa iNicio: 06.03.2022
daTa TÉrMiNo: 21.03.2022
QUaNTidadE: 15,5 ( quinze e meia)
Portaria N° 699/2022, de 10 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: organização e execução do cerimonial.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: MoJU-Pa
NoME do SErVidor: aNa GorETTi NoVaES coUTiNHo MoUra
id. fUNcioNal: 7565463/3
carGo: TEcNico a
daTa iNicio: 29.03.2022
daTa TÉrMiNo: 30.03.2022
QUaNTidadE: 1,5 ( uma e meia)
Portaria N° 700/2022, de 10 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: rEdENÇÃo-Pa
NoME do SErVidor: SilVaNa NEVES dE MElo
id. fUNcioNal: 55586754/2
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 02.03.2022
daTa TÉrMiNo: 17.03.2022
QUaNTidadE: 15,5 (quinze e meia)

Portaria N° 701/2022, de 10 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: BraGaNÇa-Pa
NoME do SErVidor: claUdio da coSTa TriNdadE
id. fUNcioNal: 5433100/2
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 07.03.2022
daTa TÉrMiNo: 12.03.2022
QUaNTidadE: 5,5 (cinco e meia)
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 769865
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 22/2022-UePa
Processo seLetiVo Para o cUrso de esPeciaLiZa-
ÇÃo eM PesQUisa edUcacioNaL: aBordaGeNs e MÉtodos
a Universidade do Estado do Pará (UEPa) através de seu centro de ciências 
Sociais e Educação torna público que estarão abertas as inscrições ao Pro-
cesso Seletivo para o curso de Especialização em Pesquisa Educacional: 
Abordagens e Métodos, na modalidade à distância e gratuita.
Período de solicitação de  inscrição: 14 a 31/03/2022
Maiores informações: Telefone : (091) 4009-9520
o edital na íntegra está disponível no site www.uepa.br
Belém, 11 de março de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 769934
..

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

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 205/2022– cGP/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 2022/93497 e o laudo Médico nº 87239
r E S o l V E:
coNcEdEr, 05 (ciNco) dias de afastamento para TraTaMENTo dE SaÚdE, no 
período de 03/01/2022 a 07/01/2022, ao servidor ou (a) THailToN SilVa dE car-
ValHo, Matrícula: 5419688/1, cargo: agente de PorTaria, Órgão: SEaSTEr.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 09 
de março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 204/2022– cGP/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 2022/93497 e o laudo Médico nº 87241
r E S o l V E:
coNcEdEr, 05 (ciNco) dias de afastamento para TraTaMENTo dE SaÚ-
dE, no período de 12/01/2022 a 16/01/2022, servidora ou (a) MarGarE-
TH do Socorro NUNES BraSil, Matrícula: 55586062/3, cargo: Técnico 
de Enfermagem, Órgão: SEaSTEr.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 09 
de março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 203/2022– cGP/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 2022/93497 e o laudo Médico nº 87240
r E S o l V E:
coNcEdEr, 06 (seis) dias de afastamento para TraTaMENTo dE SaÚdE, 
no período de 07/01/2022 a 12/01/2022, servidora ou (a) THaYaNa Mari-
GliaNi BElTrÃo, Matrícula: 5906486/1, cargo: assistente de assistência 
Social, Órgão: SEaSTEr.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 09 
de março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 769840
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.

errata
.

Portaria Nº º 052/2022– seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso das atri-
buições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 – SEaSTEr de 
28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 de abril de 2019.
considerando o PaE nº 2022/18621
errata
onde se lê: 14/04/22 e 15/18 (30) e 18/21(30);
Leia-se: 15/03/22 e 15/18 (30);
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
22 de fevereiro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário adjunto de assistência Social
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 769783
.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº13/2022/seaster
Processo Nº 2022/99168
objeto: prestação de serviços continuados de limpeza e higienização das 
instalações físicas e bens móveis da SEaSTEr e a ela vinculadas, tanto 
na capital do Estado Belém do Pará, com fornecimento de mão de obra, 
materiais e equipamentos.
dispensa de licitação nº 03/2022
Vigência: 03/01/2022 à 02/07/2022
data da assinatura: 03/01/2022
Unidade orçamentária: 43101/ 870101
funcional Programática: 08.122.1297.8338/08.244.1505.8860
Natureza da despesa: 3390 39
fonte: 0101/0107
ação detalhada: 189.517/243.078
Valor Global: r$ 2.569.063,68
Valor Mensal: r$ 428.177,28
contratado: KaPa caPiTal faciliTiES lTda
cNPJ: 13.279.768/0001-98
Endereço: rod. Mario covas, loteamento Parque dos coqueiros, nº 17, 
Bairro do coqueiro, ananindeua/Pa
cEP: 67.115-000
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 769942

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº. 03/2022
ParTES: ESTado do Pará, por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE 
aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda - SEaSTEr, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 08.995.816/0001-04, situada na avenida Governa-
dor José Malcher, nº. 1018, Nazaré, cEP 66055-260, Belém, Pará, nes-
te ato representado por seu titular, Sr. iNocENcio rENaTo GaSPariM e 
KaPa caPiTal faciliTiES lTda, empresa de natureza pública, inscrita no 
cNPJ: 13.279.768/0001-98, estabelecida na rod. Mario covas, loteamen-
to Parque dos coqueiros, nº 17, Bairro do coqueiro, ananindeua/Pa, cEP: 
67.115-000, representado por ocTaVio aUGUSTo da foNSEca PacHE-
co, brasileiro, casado, administrador, portadora da cédula de identidade 
nº 202181 SSP/aP, Órgão expedidor Pc/Pa, e do cPf/Mf nº 513.547.642-
34, residente e domiciliada nesta cidade de Belém do Pará.
oBJETo: prestação de serviços continuados de limpeza e higienização das 
instalações físicas e bens móveis da SEaSTEr e a ela vinculadas, tanto 
na capital do Estado Belém do Pará, com fornecimento de mão de obra, 
materiais e equipamentos.
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, inciso iV da lei 8.666/1993, arts 4º e 4º-a a 
4º -i da lei nº 13.979/2020 e arts, 13 e § do decreto Estadual nº 619/2020.
Valor Mensal: r$ 428.177,28 (quatrocentos e vinte e oito mil, cento e se-
tenta e sete reais e sessenta e oito centavos)
Valor Global: r$ 2.569.063,68 (dois milhões, quinhentos e sessenta e nove 
reais e sessenta e oito centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 43.101/87101; fun-
cional Programática: 08.122.1297.8338 / 08.244.1505.8860; Natureza da 
despesa: 3390.39; fonte:  0101/0107; ação detalhada: 189.517/243.078
ordENador rESPoNSáVEl: inocencio renato Gasparim.
daTa: 03/01/2022.
raTificaÇÃo dE diSPENSa dE liciTaÇÃo
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo EMPrEGo E 
RENDA, no uso de suas atribuições legais, resolve ratificar o Termo de Dispensa 
de licitação nº. 03/2022, autorizando a prestação de serviços continuados de 
limpeza e higienização das instalações físicas e bens móveis da SEaSTEr e a ela 
vinculadas, tanto na capital do Estado Belém do Pará, com fornecimento de mão 
de obra, materiais e equipamentos, com fundamento no disposto no art. 24, 
inciso iV da lei 8.666/1993, arts., 4º e 4º-a a 4º-i da lei nº 13.979/2020 e arts, 
13 e  § do Decreto Estadual nº 619/2020, a teor das justificativas e elementos 
constantes no Processo administrativo nº 2022/99168.
Belém, (Pa), 03/01/2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social TraBalHo EMPrEGo E rENda

Protocolo: 769926

..

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 207/2022 – 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° 2022/264837
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 800,00(oiTocENToS 
rEaiS), em favor do (a) servidor (a), carlos felipe Mota Bardalo, coorde-
nador, cPf nº 675.533.112 - 00, Matrícula nº 80845516/3; para atender 
despesas de pronto pagamento.
87.101. – 08.242.1505.8861 f: 0107 233.296
dESPESa: 339030 r$ 800,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
10 MarÇo de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria N° 206/2022 – 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° 2022/279177
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 8.000,00(oiTo Mil rE-
AIS), em favor do (a) servidor (a), Ribamar de Miranda Freitas, Artifice 
de Manutenção, cPf nº 117.638.332.91, Matrícula nº 3215644/1; para 
atender despesas com Solicitação de Suprimento de fundo com objetivo 
de atender despesas de Pronto Pagamento etc.
43.101- 08.122.1297.8338 f 0101 189.517
dESPESa: 339030 r$ 4.000,00
339039 r$ 4.000,00
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 
10 de Março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Mat. 5945555/1
Portaria N° 209/2022 – 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 n° 2022/ 280901
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 3.809,00(Tês Mil e oi-
tocentos e Nove reais), em favor do (a) servidor (a), Jarimar dos Santos 
ferreira, coordenador, cPf nº 251.398.862,00 Matrícula nº 5596939/1; 
para atender despesas com o pagamento de tarifa ( Guia para pagamento 
de tarifa – caiXa, em anexo em anexo
43.101 - 08.244..1505..8398 f 0101 201.373
dESPESa:
339039 r$ 3.809,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
10 de Março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Mat. 5945555/1

Protocolo: 769841

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 205/2022 – 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/ 265020
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (TrÊS e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
MaNoEl alBErTo lEiTÃo daNTaS,57191420/2,Engenheiro civil/Geren-
te que se deslocara para os municípios de Xinguara/Pa e Marabá/Pa no 
período de 14 a 17/03/2022 com objetivo de realizar vistoria da obra de 
conclusão da cozinha comunitária de Xinguara, contrato administrativo 
nº 060/2021/SEaSTEr, para emissão dos boletins de medição, e a inaugu-
ração pelo Governador em 25/03/2022.No abrigo de mulheres de Marabá 
para visita técnica e assim atender a notificação nº Oficio nº 044/2022 
-MP/3 ProMoToria dE JUSTiÇa criMiNal dE MaraBá
Classificação Orçamentária:
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43.101 – 08.244.1505.8398 f 0101006357 254.114 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
09 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 769844

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 204/2022 – 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 2022/39101
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria nº 121/2022 - daf/SEaSTEr, publicada 
no diário Oficial N.º 34.868, 17 de fevereiro de 2022, que concedeu licença 
prêmio a servidora carla lUcia Gordo, Matrícula nº 54195021/1.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
09 de março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 769832

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 202/2022 – 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 2022/235309
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora daGMa dE SoUZa SiQUEira fErrEira, mat. nº 
5946602/ 1 , para responder pela diretoria de assistência Social - daS/
SEaSTEr, em substituição a adoNai do Socorro da crUZ GoNcal-
VES, mat. nº 57231288/ 3, que estará em gozo de férias no período de 
03/03/2022 a 01/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
09 de março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 769796

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da Portaria nº 144/2022, publicada no doe nº 34.863 de.
 11/02/2022,
onde se lê: 06.03.22
Leia-se:  08.03.22
luiz celso da Silva

Protocolo: 770013

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 05/2022 – FasePa. PreGÃo eLe-
troNico Nº 11/2021 – arP 07/2022-SEPlad ProcESSo Nº 2022/162517. 
ParEcEr JUridico N° 286/2021. rEf: ProcESSo Nº 2021/125346 - PrE-
GÃo ElETrÔNico SrP/dGl/SEPlad Nº 001/2021.objeto: o objeto do pre-
sente contrato é a contratação de pessoa jurídica especializada no forneci-
mento de MaTErial dE EXPEdiENTE (copo descartável) para atender em 
todo território estadual, os órgãos e entidades do Poder Executivo do Es-
tado do Pará. Valor global: r$ 20.060,40 (vinte mil e sessenta reais e qua-
renta centavos).assinatura: 10 de Março de 2022; Vigência: 10/03/2022 a 
30/01/2023; Gestão/Unidade: 68201/ fonte: 0101. Programa de Trabalho: 
08.122.1297-8338/ 08.243.1505-8392/ 08.243.1505-8393/ 08.243.1505-
8394/ 08.243.1505-8864. Elemento de despesa: 339030. contratado: STar 
coMÉrcio dE aliMENToS lTda com sede na rua das rosas, 198, Galpão, 
04 - Parque Verde. Belém – Pa. cNPJ: 23.146.066/0001-90. ordenador: lUiZ 
cElSo da SilVa /Presidente da faSEPa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 06/2022 – FasePa. PreGÃo 
eLetroNico Nº 11/2021 – arP 05/2022-SEPlad. ProcESSo Nº 
2022/179718. ParEcEr JUridico N° 38/2022. rEf: ProcESSo Nº 
2021/324367- PrEGÃo ElETrÔNico SrP/dGl/SEPlad Nº 011/2021. ob-
jeto: o objeto do presente contrato é a contratação de pessoa jurídica 
especializada no fornecimento de MaTErial dE EXPEdiENTE, para atender 
em todo território estadual, os órgãos e entidades do Poder Executivo do 
Estado do Pará. o valor do presente Termo de contrato é de r$ 13.086,84 
(treze mil e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). assinatu-
ra: 10 de Março de 2022; Vigência: 10/03/2022 a 30/01/2023; Gestão/
Unidade: 68201/ fonte: 0101. Programa de Trabalho: 08.122.1297-
8338 / 08.243.1505-8392 / 08.243.1505-8393 / 08.243.1505-8394 / 
08.243.1505-8864. Elemento de despesa: 339030. contratado: f f dE 
alENcar EirEli com sede na Tv. We 43, cidade Nova Viii, n° 182, Bairro 
cidade Nova, ananindeua. cNPJ: 09.165.782/0001-93. ordenador: lUiZ 
cElSo da SilVa /Presidente da faSEPa.

Protocolo: 769834

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

segundo termo aditivo ao contrato n°08/2020; data da assinatura: 
08 de Março de 2022; Vigência: 09/03/2022 a 08/03/2023. Justificativa: 
Tem como objeto a prorrogação da cláusula SEXTa do contrato adminis-
trativo nº 08/2020, que trata da vigência do referido contrato, conforme 
previsão legal exarada na lei federal n°.8.666/93, art.57, & 1° e seus in-
cisos. o valor global para o fornecimento ora contratado importa em r$ 
de r$ 251.760,00 (duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e sessenta 
reais), de acordo com o serviço prestado. contratado: PriNT SolUTioN 
SErViÇoS dE ProcESSaMENTo dE docUMENToS lTda - EPP, estabeleci-
da na aV. alciNdo cacEla, 350 - BaiXoS - UMariZal, cEP 66.060-000, 
Belém-Pará. cNPJ nº 07.928.901/0001-97. ordenador: lUiZ cElSo da 
SilVa/ Presidente da faSEPa.

Protocolo: 769837

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 102, de 10 de março de 2022.
Processo nº 269145/2022.
oBJETiVo: custear despesas emergenciais de consumo com aquisição de ele-
mentos inerentes ao labor executado na enfermagem   e óculos para adoles-
centes, custodiados na UaSE/aNaNiNdEUa, conforme os termos do processo.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 183322
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – coNSUMo – r$650,00
SErVidorES: liNdaNor SilVa dE SoUZa, aUX. dE ENfErMaGEM, Ma-
tricula 5926644/2.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 60 (sessenta) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 (quinze) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 770284
..

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N°240/2022-GP-GeMPs de 09 de março 2022
TraNSfErir por necessidade trabalho,gozo de férias regulamentares da 
servidora roSEaNE SilVa fiGUEira,matrícula:5938419/1,constante na 
PorTaria 759/21 publicada no doE 34.740 de 02/10/2021,do período de 
01/12/2021 a 30/12/2021 para 21/02/2022 a 22/03/2022.
PorTaria N°239/2022-GP-GEMPS de 09  de março  2022
TraNSfErir por necessidade trabalho,gozo de férias regulamentares 
da servidora Virginia da Silva Parente,matricula:3192385/1 constante na 
PorTaria 567/21 publicada no doE 34659 de 05/08/2021,do período de 
15/09/2021 a 14/10/2021 para 21/03 a 19/04/2022.
ordenador responsável: luiz celso da Silva.

Protocolo: 769776
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 235 de 08 de MarÇo de 2022- 
rESolVE:conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora EdElVira 
oTaVia coElHo dE carValHo, matrícula nº. 3225917/1, cargo aSSiSTENTE 
Social, triênio 2016/2019, período de 03.03.2022 à 01.04.2022.
Portaria Nº 236 de 08 de MarÇo de 2022- 
rESolVE:conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora 
coNcEiÇÃo alVES da SilVa, matrícula nº. 3204677/1, cargo SErVENTE, 
triênio 23.03.2016/2019 complemento, período 16.03.2022 à 14.04.2022.
Portaria Nº 237 de 08 de MarÇo de 2022- 
rESolVE:conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora iZaBEla 
QUarESMa dE SiQUEira rocHa, matrícula nº. 54194855/1, cargo MoNiTor, 
triênio 10.12.2013/2016 complemento, período 10.03.2022 à 08.04.2022.
Portaria Nº 238 de 08 de MarÇo de 2022- 
rESolVE:conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora SilVia dE 
NaZarE liMa dE SÃo MarcoS, matrícula nº. 54191093/1, cargo MoNiTor, 
triênio 21.07.2017/24.02.2022, período 02.03.2022 à 31.03.2022.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 769843
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..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 106/2022-GGP/seJUdH Belém (Pa), 09 de março de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021, 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/250306.
rESolVE:
dESiGNar, o servidor Klemer Maciel do carmo, matrícula nº 57201162/1, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão de direitos Humanos e cidada-
nia, para responder pelo cargo de ouvidor, no período de 01/03/2022 a 
30/03/2022, em virtude do titular, a servidora Walquiria cristina Batista 
alves Barbosa, matrícula nº 5624096/4, encontrar-se em período de férias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 770286

.

.

diÁria
.

Portaria N° 103 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 2022/256098.
r E S o l V E:
coNcEdEr NoVE E MEia diárias, em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para realizar visita técnica às prefeituras dos municí-
pios de Nova ipixuna, itupiranga, Bom Jesus, abel figueiredo, rio Maria, 
para articulação de parcerias visando expansão das ações de cidadania e 
direitos humanos no território paraense, no período de 04 a 13/03/2022.

NoMe cPF carGo MatrÍcULa

ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM 517.296.796-34 Secretário adjun-
to/SEJUdH 5958936/1

PEdro JoSÉ SilVa da SilVa 243.268.362-53 MoToriSTa 57192939/2

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: 769685
Portaria N° 105 de 08 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 2022/267052.
r E S o l V E:
aUToriZar o deslocamento da servidora lorena Brito romão, coorde-
nadora de Proteção dos direitos dos Trabalhadores rurais e de combate 
ao Trabalho Escravo e ao Tráfico de Pessoas para participar da Reunião 
do comitê diretivo do Projeto Tapajós, em Brasília, no período de 09 a 
11/03/2022, sem ônus para esta Secretaria.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 08 dE MarÇo dE 2022
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 769694
Portaria N° 105 de 08 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 2022/267052.
r E S o l V E:
aUToriZar o deslocamento da servidora lorena Brito romão, coorde-
nadora de Proteção dos direitos dos Trabalhadores rurais e de combate 
ao Trabalho Escravo e ao Tráfico de Pessoas para participar da Reunião 
do comitê diretivo do Projeto Tapajós, em Brasília, no período de 09 a 
11/03/2022, sem ônus para esta Secretaria.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 08 dE MarÇo dE 2022
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 769687

..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

Portaria N° 097/2022 - daF/sedeMe - BeLÉM, 10 de MarÇo de 2021.
Nome:raQUEl doS SaNToS alBUQUErQUE/Matricula:n°73503987/1/
cargo:coordenadora/Técnica em Gestão de desenvolvimento, ciência, 
Tecnologia e inovação-Estatística/origem:Belem-Pa/destinos:Bom Je-
sus do Tocantins, Xinguara e floresta do araguaia-Pa/Período:dia 14 à 
20/03/2022/Diárias:6,5 (seis e meia)/Objetivo: realizar fiscalização in loco 
nos empreendimento beneficiados pelo Programa Fundo Esperança.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 098/2022 - daF/sedeMe - BeLÉM, 10 de MarÇo de 2021.
Nome: EdiENE alMEida/Matricula:n°5959946/1/cargo: aSSESSor dE 
GaBiNETE/origem:Belem-Pa/destinos:Bom Jesus do Tocantins, Xinguara 
e floresta do araguaia-Pa/Período:dia 14 à 20/03/2022/diárias:6,5 (seis 
e meia)/Objetivo: realizar fiscalização in loco nos empreendimento benefi-
ciados pelo Programa fundo Esperança.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 770288

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 003/2022 – rH/daF/caZBar
Portaria de torNar seM eFeito
o Presidente da companhia de administradora da Zona de Processamento 
de Exportações de Barcarena - caZBar, no uso das atribuições legais que 
lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Memorando 001/2022 – adaf/caZBar,r 
E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria 002/2022 - rH/daf/caZBar de 11/01/2022, 
publicada no doE 34.850 de 01/02/2022, a contar de 01/02/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 07 de março de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 769908
Portaria Nº 004/2022 – rH/daF/caZBar
Portaria de desiGNaÇÃo
o Presidente da companhia de administradora da Zona de Processamento 
de Exportações de Barcarena - caZBar, no uso das atribuições legais que 
lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 001/2022 – Gl/caZBar,rESolVE:
i – dESiGNar, pelo período de 01 (um) ano, os membros que comporão a comissão 
Permanente de licitações, Pregões Eletrônicos,  Presenciais e o sistema de cotações 
Eletrônicas, no âmbito da Companhia Administradora da Zona de Processamento de 
Exportações de Barcarena-caZBar, conforme abaixo relacionados:
ii – comissão Permanente de licitação:

NoMe MatrÍcULa FUNÇÃo
JacEliS criSTiNE aGUiar BorGES 54191159/3 Presidente

lETicia GUEdES loBaTo 5930412/2 Membro
rafaElY caValcaNTE 57215563/6 Membro

lUcaS cESar PaNToJa doS SaNToS 5900870/2 Suplente
JUliaNa PaNToJa oliVEira 55587702/3 Suplente

iii – Pregoeira e Equipe de apoio (Pregões Eletrônicos e Presenciais):

NoMe MatrÍcULa FUNÇÃo
JacEliS criSTiNE aGUiar BorGES 54191159/3 Pregoeira

lETicia GUEdES loBaTo 5930412/2 Pregoeira
lUcaS cESar PaNToJa doS SaNToS 5900870/2 Equipe de apoio

JUliaNa PaNToJa oliVEira 55587702/3 Equipe de apoio

iV - Equipe de cotações Eletrônicas:

NoMe MatrÍcULa FUNÇÃo

raiMUNdo dE alMEida WaNdErlEY 2021412/6 autoridade Homo-
logadora

JacEliS criSTiNE aGUiar BorGES 54191159/3 coordenadora

V – Esta PorTaria entra em vigor a contar da data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 07 de março de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 769917
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..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

diÁria
.

Portaria nº 19/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 
09 de março de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado do Pará 
- iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5°, inciso 
i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de acordo com o decreto 
governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: Barcarena.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: afoNSo carMoNa lEiTE / Matrícula: 367 – Valor: r$ 5.103,67.
PEdro alEXaNdrE BaTiSTa dE liMa / Matrícula: 21 – Valor: r$ 5.103,67
Período: 09/03 a 30/03/2022 – 21,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 770030
Portaria nº 21/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 
09 de março de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado do Pará 
- iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5°, inciso 
i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de acordo com o decreto 
governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: capanema.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: HErlY MorEira da coSTa / Matrícula: 14 – Valor: r$ 5.103,67.
daGoBErTo JorGE da coSTa / Matrícula: 09 – Valor: r$ 5.103,67
Período: 09/03 a 30/03/2022 – 21,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 770035
Portaria nº 18/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 
09 de março de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado do Pará 
- iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5°, inciso 
i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de acordo com o decreto 
governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: abaetetuba.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: aUGUSTo cÉSar da SilVa / Matrícula: 16 – Valor: r$ 5.103,67.
JorGE lUiZ alVES dE alBUQUErQUE / Matrícula: 18 – Valor: r$ 5.103,67
Período: 09/03 a 30/03/2022 – 21,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 770026
Portaria nº 20/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 
09 de março de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado do Pará 
- iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5°, inciso 
i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de acordo com o decreto 
governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: castanhal.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: WaldiMir coNdE dUarTE JUNior / Matrícula: 260 – Valor: r$ 3.591,58.
JoÃo BENTES fariaS / Matrícula: 25 – Valor: r$ 3.591,58
Período: 09/03 a 30/03/2022 – 21,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 770033
Portaria nº 22/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 
09 de março de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado do Pará 
- iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5°, inciso 
i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de acordo com o decreto 
governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: Benevides e Santo izabel do Pará.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: JoSÉ JorGE BENdElaK MaToS / Matrícula: 251 – Valor: r$ 2.088,13.
EdÍlSoN aMoraS cHaVES JÚNior / Matrícula: 280 – Valor: r$ 2.088,13
Período: 14/03 a 26/03/2022 – 12,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 770038
Portaria nº 23/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 
09 de março de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 

acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: canaã dos carajás e Parauapebas.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: raiMUNdo BarBoSa ESTEVÃo / Matrícula: 23 – Valor: r$ 2.729,87.
aNdErSoN clEYToN BarBoSa / Matrícula: 253 – Valor: r$ 2.729,87.
cHriSTiaN roGÉrio MarQUES TEiXEira / Matrícula: 429 – Valor: r$ 
2.729,87.
Período: 08/03 a 19/03/2022 – 11,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 770043
..

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

errata
.

errata do extrato do Quarto termo aditivo ao contrato nº 
002/2018-NePMV publicada no d.o.e. nº 34.884 de 08/03/2022.
oNde se LÊ: Vigência: 14/03/2022 a 14/03/2022
Leia-se: Vigência: 14/03/2022 a 14/03/2023

Protocolo: 769918

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

diÁria
.

Portaria nº 014/2022 – 10  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 as servidores abaixo, de acordo com as bases vigen-
tes, no trecho Belém/itaituba/Belém, com o objetivo de realizar entrega de 
cartas de créditos aos microempreendedores do município acima mencio-
nado, do programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias
aNa TErEZa GaMa 

dE SoUZa 5953839-1 coord. oPEra-
cioNal

10 a 
14/03/2022   4 1/2

EllEN PaTricia 
coUTiNHo No-

GUEira
57199970 GErENTE adMiNiS-

TraTiVo
10 a 

14/03/2022 4 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 769782

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº.0178/2022,  de 08 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 2022/264792, de 07/03/2022– 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora MariElZa rodriGUES BaTiSTa caPEloNi, ma-
trícula nº 51855667/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas
-Arquiteto, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:
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coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

38/2022
 

Prefeitura Municipal de anapú
reforma da Praça do Bairro São luís com execução 
de playground, academia ao ar livre e execução da 
Praça da alimentação, no Município de anapú/Pa.

ii -dESiGNar o servidor PaUlo fraNciNETTE MarQUES, matrícula nº 
6661/1, 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: 770040
Portaria Nº. 0177/2022, de 08 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 2022/264984, de 07/03/2022 - 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor oBErlaNdES JÚNior da SilVa coSTa, matrícula 
nº 5946508/1, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Convênio ce-
lebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

22/2022 Prefeitura Municipal de aurora 
do Pará

Pavimentação e recapeamento de vias, no Município 
de aurora do Pará/Pa.

ii – dESiGNar o servidor rUi GUilHErME carNEiro BENTES, matrícu-
la nº 6718/1, cargo/função: Técnico em Gestão de infraestrutura-Enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, 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: 770035
Portaria Nº. 0176/2022, de 08 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 2022/265928, de 07/03/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor oBErlaNdES JÚNior da SilVa coSTa, matrícula 
nº 5946508/1, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Convênio ce-
lebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

75/2022 Prefeitura Municipal de 
Bragança

revitalização do Teatro Museu da Marujada no Municí-
pio de Bragança/Pa.

ii – dESiGNar o servidor MarcUS ViNiciUS aNGEliM dE aZEVEdo, 
matrícula nº 5936254/2, cargo/função: coordenador, para acompanhar 
e fiscalizar, como suplente, a execução do convênio, 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: 770032
Portaria Nº.0180/2022,  de 08 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 2022/264383, de 07/03/2022– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora MariElZa rodriGUES BaTiSTa caPEloNi, ma-
trícula nº 51855667/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas
-Arquiteto, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJETo

13/2022
 

Prefeitura Municipal de augusto 
corrêa

construção de arena Esportiva, no Município de 
augusto corrêa/Pa.

ii -dESiGNar o servidor PaUlo aNdrÉ doS SaNToS MoNTEiro, matrícula 
nº 57176077/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- En-
genheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, 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: 770067
Portaria Nº. 0189/2022, de 09 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/276024, de 09/03/2022 
– GaB/SEdoP;

r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: arnaldo dopazo antônio José, Matrícula nº 8090220/9; cargo/fun-
ção: Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas.
oBJETiVo: acompanhar o Sr. Secretário no Evento de inauguração de as-
falto pelo Programa asfalto por Todo o Pará, inauguração da orla de Maru-
dazinho e assinatura da ordem de Serviço para a construção do Muro de 
contenção da Praia de crispim, no Município de Marapanim/Pa.
NoME: Tiago leão, Matrícula nº 5116694/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dESTiNo: Marapanim/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 10/03/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 770081
Portaria Nº.0179/2022,  de 08 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 2022/264614, de 07/03/2022– 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora MariElZa rodriGUES BaTiSTa caPEloNi, ma-
trícula nº 51855667/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas
-Arquiteto, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

33/2022
 

Prefeitura Municipal do aurora 
do Pará

construção da Praça do Km 75, na comunidade Vila 
fátima, no Município de aurora do Pará/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: 770062
Portaria Nº. 0181/2022, de 08 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 o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/258722, de 04/03/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Marcus Vinicius angelim de azevedo, Matrícula nº 5936254/2; car-
go/função: coordenador.
oBJETiVo: realizar fiscalização na obra de Pavimentação para revitaliza-
ção asfáltica do Pátio de Tráfego da SEfa-itinga, referente ao contrato nº 
039/2020, no Município de dom Eliseu/Pa.
NoME: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº 7030/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dESTiNo: dom Eliseu/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 14 a 15/03/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 770074
.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 05/2022– carta coNVite Nº 25/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
construtora Santa Tereza ltda - cNPJ nº 05.693.333/0001-67
oBJETo: Execução dos serviços de execução de adutora de agua tratada 
e serviços correlatos, situado no município de Nova Esperança do Piriá/Pa.
ViGÊNcia: 11/03/2022 a 06/12/2022
Valor: r$ 326.520,01
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE00089
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07101 17.512.1489.7567 449051 0101/0301
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 10/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
avenida Senador lemos, nº 242, Sala 03, bairro: Umarizal, na cidade de 
Belém-Pa, cEP 66050-000
TElEfoNE: (91) 3038-8554

Protocolo: 770197
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..

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio Nº 71/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de igarapé açu – cNPJ 05.149.117/0001-55
objeto: rEforMa, aMPliaÇÃo E rEESTrUTUraÇÃo do TErMiNal rodi-
Viário dE iGaraPÉ-aÇÚ/ESPaÇo Para Micro EMPrEENdEdorES, No 
MUNicÍPio dE iaGaraPÉ aÇÚ, NESTE ESTado
Vigência: 11/03/2022 a 11/03/2023
Valor Global: r$ 9.300.458,30
dotação orçamentária:
- SEdoP: 07101 15.121.1508.8890 444042 0101/0301 Nota de Empenho 
nº 2022NE00403
PrEfEiTUra: 101 15.122.0041.1-029 449051 10010000/15200000
foro: Belém
data da assinatura: 10/03/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
NorMaNdo MENEZES dE SoUZa
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 770059
.

diÁria
.

Portaria Nº. 0200/2022 de 10 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/283251, de 10/03/2021 
– GaB/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Valdir Parry acatauassú, Matrícula nº 5946384/1; cargo/função: 
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.
oBJETiVo: realizar visita do Programa obras do asfalto por todo o Pará, no 
distrito de Mosqueiro, no Município de Belém/Pa.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém) /Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 08/03/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 770259
Portaria Nº. 0193/2022, de 09 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/105150, de 27/01/2022– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
TraNSfErir, para o período de 17 a 18/03/2022, o deslocamento 
dos servidores MarcUS ViNiciUS aNGEliM dE aZEVEdo, Matrícula 
nº 5936254/2, cargo/função: coordenador, lEÔNidaS daS NEVES 
MoNTEiro lEoPoldiNo, Matrícula nº 57196031/1, cargo/função: 
Motorista, autorizados a viajar para Nova Esperança do Piriá/Pa, 
anteriormente concedida para o período de 10 a 11/02/2022,  através da 
PorTaria nº 067/2022, de 28/01/2022, publicada no doE nº 34.852, de 
02/02/2022, em virtude de alteração na programação de viagem.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 770250
aViso de aBertUra das ProPostas de PreÇos – coNcorrÊN-
cia PÚBLica Nº 030/2021– cPL/sedoP. / Lote 08 – GUaJarÁ ii
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 08 – GUaJará ii
a comissão Permanente de licitação coNVoca as empresas Habilitadas na 
concorrência Pública cP 030/2021 -  loTE 08 – GUaJará ii, para abertura 
das Propostas designada para o dia 14/03/2022 às 14:00 Hs.
EMPrESaS HaBiliTadaS:
1 - JUSTo TErraPlENaGEM, locaÇÃo E TraNSPorTE dE MáQUiNaS PE-
SadaS lTda cNPJ: 06.341.475/0001-28
2 - lUcENa iNfraESTrUTUra EirEli cNPJ: 03.992.929/0001-32
3 - B.a. MEio aMBiENTE lTda – EM rEcUPEraÇÃo JUdicial cNPJ: 
07.593.016/0004-47
4 - TErraPlENa lTda cNPJ: 14.698.658/0001-23
5 - coNSÓrcio aB – EMPrESaS: aMETa ENGENHaria lTda cNPJ: 
04.101.986/0001-47, BEST TraNSPorTES E coNSTrUÇÕES lTda cNPJ: 
83.332.908/0001-20
6 - ETEc EMPrESa TÉcNica dE ENGENHaria E coMErcio lTda cNPJ: 
05.856.869/0001-56
Belém-Pa, 10 de março de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

aViso de resULtado de ProPosta de PreÇos – 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.
a cPl comunica o resultado de julgamento de proposta de preços, para os 
efeitos do art. 109, da lei 8.666/93, conforme abaixo.
EMPrESa claSSificada:
1ª COLOCADA - ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA 
cNPJ: 10.563.802/0001-63 – r$ 42.464.423,30
2ª COLOCADA - LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI CNPJ: 03.992.929/0001-
32 – r$ 43.217.296,21
fica declarada vencedora do certame a empresa ENGEforT coNSTrUTo-
ra E EMPrEENdiMENTo lTda cNPJ: 10.563.802/0001-63 com o Valor To-
tal de r$ 42.464.423,30 (quarenta e dois milhões quatrocentos e sessenta 
e quatro mil quatrocentos e vinte e três reais e trinta centavos).
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, 10 de março de 2021.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação.
aViso de resULtado de ProPosta de PreÇos – Lote 11 – ara-
GUaia - 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.
a cPl comunica o resultado de julgamento de proposta de preços, para os 
efeitos do art. 109, da lei 8.666/93, conforme abaixo.
ProPoSTaS claSSificadaS:
1ª COLOCADA - HB20 CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 15.482.315/0001-90 – 
Valor r$ 87.375.433,31
2ª COLOCADA - ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA 
cNPJ: 10.563.802/0001-63 – Valor r$ 87.436.302,82
3ª COLOCADA - LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI CNPJ: 03.992.929/0001-
32 – Valor r$ 87.823.619,02
fica declarada vencedora do certame a empresa HB20 coNSTrUÇÕES 
lTda cNPJ: 15.482.315/0001-90 com o Valor Total de r$ 87.375.433,31 
(oitenta e sete milhões, trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e 
trinta e três reais e trinta e um centavos).
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, 10 de março de 2022.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 770304
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

coNtrato N° 86/2021.
objeto: fornecimento de equipamentos de informática (Notebooks, im-
pressoras laser Monocromática, Baterias, Switch Gerenciável e não Geren-
ciável, Estabilizadores, Nobreaks e Monitores de Vídeo).
Valor Global: r$19.290,00 (dezenove mil e duzentos e noventa reais), re-
ferente ao item 05 do Edital.
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 09/03/2022.
contratada: lS SErViÇoS dE iNforMáTica E ElETrÔNica lTda. cNPJ: 
10.793.812/0001-95.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 769742
coNtrato N° 91/2021.
objeto: fornecimento de equipamentos de informática (Notebooks, im-
pressoras laser Monocromática, Baterias, Switch Gerenciável e não Geren-
ciável, Estabilizadores, Nobreaks e Monitores de Vídeo).
Valor Global: r$8.711,00 (oito mil e setecentos e onze reais), referente ao 
item 07 do Edital; e r$14.950,00 (catorze mil e novecentos e cinquenta 
reais), referente ao item 08 do Edital.
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 09/03/2022.
contratada: iTEc iNforMáTica TEcNoloGia lTda. cNPJ: 
13.531.571/0001-02.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 769735
coNtrato N° 89/2021.
objeto: fornecimento de equipamentos de informática (Notebooks, im-
pressoras laser Monocromática, Baterias, Switch Gerenciável e não Geren-
ciável, Estabilizadores, Nobreaks e Monitores de Vídeo).
Valor Global: r$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 09/03/2022.
contratada: croma Equipamentos e Serviços EirEli. cNPJ: 
11.855.692/0001-76.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 769721
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coNtrato N° 87/2021.
objeto: fornecimento de equipamentos de informática (Notebooks, im-
pressoras laser Monocromática, Baterias, Switch Gerenciável e não Geren-
ciável, Estabilizadores, Nobreaks e Monitores de Vídeo).
Valor Global: r$ 21.000 (vinte e um mil reais).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 09/03/2022.
contratada: Maria do Socorro diniz da Silva 21527148300. cNPJ: 
40.491.488/0001-11.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 769717
coNtrato N° 85/2021.
objeto: fornecimento de equipamentos de informática (Notebooks, im-
pressoras laser Monocromática, Baterias, Switch Gerenciável e não Geren-
ciável, Estabilizadores, Nobreaks e Monitores de Vídeo).
Valor Global: r$25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 09/03/2022.
contratada: aGUiaTroN coMÉrcio E iMPorTaÇÃo lTda. cNPJ: 
35.171.422/0001-04.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 769718
coNtrato N° 103/2021.
Objeto: Fornecimento e substituição de extintores de incêndios, a fim de 
atender as necessidades dos setores da coSaNPa, localizados na região 
metropolitana de Belém e nos municípios de castanhal, abaetetuba, Ma-
rabá e Santarém.
Valor Global: r$164.600,00 (cento e sessenta e quatro mil e seiscentos reais).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 09/03/2022.
contratada: UBEraBa EXTiNTorES EirEli. cNPJ: 28.801.765/0001-40.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 769719
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria 015/2022-GaB/NGtM
Prazo para aplicação(em dias):60 dias
Prazo para Prestação de contas(em dias):15 dias
Nome do Servidor: Scarlett Melo da costa
cargo: assessor administrativo
Matrícula funcional: 5953324
recurso(s):
Programa de Trabalho:95010126.122.1297.8338
fonte do recurso:0101
Natureza da despesa: 339030 - Valor: r$1.300,00 e 339039 - Valor: r$700,00
ordENador, Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 770153

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 014/2022-GaB/NGtM
a dirETora adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira do NÚclEo dE 
GErENciaMENTo dE TraNSPorTE METroPoliTaNo – 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 PorTaria nº 442/2019, de 
16/01/2019, publicado no doE nº. 33.782 de 16/01/2019.
alTErar o gozo de férias, previsto de 01/04/2022 a 15/04/2022, para 
o período de 18/04/2022 a 02/05/2022, do servidor EdUardo dE 
caSTro riBEiro JÚNior id. funcional 8022240-2, concedidas através da 
PorTaria nº 008/2022-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
Belém, 10 de março de 2022
Maria aNa WaNZElEr dE oliVEira
dirETora adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira/NGTM

Protocolo: 769850

t.
.

torNar seM eFeito
.

PUBLicaÇÃo seM eFeito
torNar seM eFeito a PUBLicaÇao No doe Nº 34.886 de 
09/03/2022, reFereNte a Portaria Nº011/2022-GaB/NGtM  – 
aLteraÇÃo de FÉrias.

Protocolo: 769833

..

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

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 131 de 10 de MarÇo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 81 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e  laudo Médico nº 86123 de 08.02.2022;
rESolVE:
ProrroGar licença-saúde da servidora SHEila dE fáTiMa dE carValHo 
ViEira, identidade funcional nº 559867/2, ocupante do cargo, TÉcNico 
EM GESTÃo dE dESENVolViMENTo ciÊNcia TEcNoloGia E iNoVaÇÃo 
– assistente Social, lotado nesta Secretaria, 180 (cento e oitenta dias) 
dias (06) meses de licença para Tratamento de Saúde, no período de 
05/01/2022 a 03/07/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, em 10 de Março de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 770002
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº132  de 10 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 os termos do Processo nº 2022/223865.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor daNiEl JoSÉ BarBoSa SidÔNio, identidade funcional 
nº 54186791/4, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotado 
na Secretaria adjunta - SEcad, para responder pelo cargo de Gerente, 
GEP-daS-011.3, no período de 03/03/2022 a 01/04/2021, com todas as 
vantagens inerentes ao cargo durante o 2impedimento da titular MÔNica 
alMEida TENÓrio, identidade funcional nº 5947381/1, ocupante do cargo 
de Gerente, GEP-daS-011.3, lotada na Secretaria adjunta - SEcad, que se 
encontra de férias, no período acima citado, conforme PorTaria nº 052/2022, 
de 02/02/2022, publicada no doE nº 34.451, de 05/01/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 10 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 770150
.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº: 007/2022
Processo Nº 2022/104625
daTa dE aSSiNaTUra: 10/03/2022
ViGÊNcia: 10/03/2022 a 09/03/2024
oBJETo do coNVÊNio: o presente instrumento é a contratação de empresa 
para  fornecimento de mobiliário de escritório, em  atendimento às demandas 
e necessidades da Secretaria de Estado de ciência. Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
as despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dota-
ção orçamentária: funcional Programática: 48101.19.122.1297.8338, Elemento de 
despesa: 449052, fonte: 0124008794, ação: 236278, Pi: 412.000.8338E
Valor: r$ 5.343.030,00 (cinco milhões, trezentos e quarenta e três mil e trinta  reais)
coNTraTado: iMPrESa MaX MoVE coMÉrcio dE MÓVEiS E TraNSPor-
TES  EirEli (cNPJ nº. 03.963.184/0001-83).
ENdErEÇo: Estrada São francisco, Nº 2008 – Sala 1313, Bloco a – Jardim 
Wanda – Taboão da Serra/SP, cEP: 06.765-904.
ordENador: carlos Edilson de almeida Maneschy, Secretário de Estado.

Protocolo: 770091
.

diÁria
.

Portaria Nº 133 de 10 de MarÇo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/284945;
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r E S o l V E:
i - autorizar a servidora Maria lÚcia laNGBEK oHaNa, identidade fun-
cional nº 5251907/1, ocupante do cargo de chefe de Gabinete, lotada 
na SEcTET a viajar ao município de BraGaNÇa-Pa e roBErTo carloS 
fUrTado dE PiNa, identidade funcional nº 3948/1, ocupante do cargo 
de Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf que 
conduzirá a servidora para o referido município no período de 11.03.2022, 
a fim de cumprir a agenda referente ao programa FORMA PARÁ.
ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes, 1/2 (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 10 de março de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 770267
Portaria Nº134 de 10 de MarÇo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/281362.
r E S o l V E:
i – aUToriZar os servidores SUElY Socorro PaNToJa da SilVa, iden-
tidade funcional nº 5945933/2, ocupante do cargo de assessora Especial 
ii, lotada no Gabinete do Secretário, a viajarem aos municípios de Maritu-
ba-Pa e Santo antônio do Tauá-Pa, no período de 14/03 a 15/03/2022, a 
fim de participar de Ações do  Forma Pará com as Prefeituras locais, e MAX 
rUSSUEl lEiTE dE SoUSa, identidade funcional nº 54195916/1, ocupan-
te do cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças 
– daf, que conduzirá a servidora aos referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (Uma e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 10 de março de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 770275

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 135 de 10 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,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados 30 (trinta) dias de férias 
regulamentares: 

MatrÍcULa NoMe eXercÍcio PerÍodo de 
GoZo

5251907/1 Maria lÚcia laNGBEcK oHaNa 2021/2021 04/04 a 03/05/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 10 de março de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 770263

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 130 de 10 de MarÇo de 2021
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 disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/769829;
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora PriScila dE carValHo caSTro, identidade 
funcional nº 5947233/1, ocupante do cargo de Gerente, lotada no Gabi-
nete do Secretário, na qualidade de fiscal de Elemento Substitutivo de 
Contrato, respectivamente, para acompanhar e fiscalizar a execução da 
dispensa de licitação nº 002/2022, entre a Secretaria de Estado de ci-
ência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 08.978.226/0001-73 e SW coMÉrcio E SErViÇo 
lTda, doravante denominada coNTraTada (cNPJ nº 26.415.706/0001-

08), para a aquisição de 01 (uma) câmera fotográfica e filmadora com flash 
integrado acompanhada de bateria, 01 (uma) bateria adicional, 01 (uma) 
lente 18-140 mm f/3.5-5.6, compatível com a câmera e 01 (um) cartão 
de memória com capacidade para armazenamento de 64 GB e 90 MB/s de 
gravação, dispensada a licitação, na forma que estabelece o artigo 24º, 
inciso ii, da lei federal nº 8.666, de 1993.
ii – caberá a servidora designada neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução de Nota de Empenho supracitada, devendo tomar provi-
dências para a regularização das faltas ou defeitos observados.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 10 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 769965
torNar seM eFeito
TORNAR SEM EFEITO a publicação no Diário Oficial do Estado nº 34.868, de 
17/02/2022, do Protocolo nº 762060, de convocação dos candidatos credenciados 
por meio do edital 007/2021 – SECTET, Edital de credenciamento de profissionais 
especializados para instrutoria, coordenação e apoio às atividades administrativas 
para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de 
vínculo empregatício com o Estado do Pará, por não disponibilidade do credenciado, 
ocasionando o descredenciamento, conforme estabelecido no referido edital.
apoio às atividades administrativas - 10 - laboratório Maker em Progra-
mação e robótica
- KlEBEr TadEU PiNHEiro cUNHa
Esta publicação tem efeito retroativo á 21.02.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 10 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 770054
Portaria Nº 136 de 10 de MarÇo de 2022
a SEcrETária adJUNTa dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUca-
ÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE Na PorTa-
ria Nº 003, dE 05.01.2022, publicada no doE Nº 34.822, de 06.01.2022.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e 
coNSidEraNdo o processo nº 2022/280892.
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY, 
identidade funcional nº 55586075/3, ocupante do cargo de Secretário de 
Estado, 1 e ½ (uma e meia) diária, para cerimônia de formatura em Sal-
VATERRA-PA, no período de 12 a 13/03/2022, a fim de participar da aula 
inaugural do curso de Engenharia civil em Bragança-Pa, e BENiGNo iSra-
El QUEiroZ filGUEiraS, identidade funcional nº 54194570/1, ocupante 
do cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – 
daf, que conduzirá o Secretário de Estado ao referido município. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 10 de março de 2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária adjunta.

Protocolo: 770296
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

Portaria
.

Portaria N° 074/2022 – GaBiNete, 10 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. 7°, da lei complementar Estadual n° 061, de 24 
de julho de 2017, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo: a lei 8.666/93 e o que norteia o decreto Estadual n° 
870/2013, dispondo sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento 
da execução dos contratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos 
Órgãos e Entidades do Poder executivo do Estado do Pará.
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar, José rubens Sanches Silva, matricula nº 594937/2, 
para exercer o encargo de Fiscal do Contrato nº 001/2022, firmado entre 
a fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisa – faPESPa e em-
presa GPM comercio de Gás lTda que tem como objeto a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de gás GlP 13 kg (p13), conforme 
Processo nº 2021/1008090.
art. 2º - dESiGNar, debora Nunes Pimentel, matrícula n° 5916989/1, 
para, na ausência do titular, exercer o cargo de substituto.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se quaisquer outras em contrario.
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registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 10 de Março de 2022.
 Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente.

Protocolo: 769875
Portaria N° 075/2022 – GaBiNete, de 10 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 o despacho da coordenadoria de controle interno (cci) 
da faPESPa, encartado ao sequencial 76, parte integrante do Processo 
administrativo Eletrônico de n°2020/641503;
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidades no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar assegurando ao 
acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei n.5.810/1994-rJU.
rESolVE:
art. 1º dETErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia adMiNiSTraTiVa 
iNVESTiGaTiVa,  objetivando apurar responsabilidade em razão das su-
postas impropriedades ocorridas no contrato administrativo n.017/2020 e 
demais infrações conexas que emergiram no decorrer dos trabalhos.
art. 2º  dESiGNar os servidores abaixo relacionados, para compor a co-
missão de Sindicância Administrativa Investigativa.
i – Presidente: fraNcEMarY SaraiVa doS SaNToS, Técnico - coordena-
dor, matrícula nº. 57189894;
ii – Membro: MicHaEl rodriGo GoNÇalVES alVES, assistente adminis-
trativo, matrícula nº 57200988;
iii – Membro: JoSEaNNY dE caSSia liMa SaNToS, Técnico Em Gestão 
de desenvolvimento de ciência, Tecnologia E inovação/coordenador, ma-
trícula nº 5916896.
Art. 3º A Conclusão dos trabalhos da Comissão de sindicância administra-
tiva investigativa ocorrerá no prazo 30 (dias) úteis, cabendo prorrogação 
desde que devidamente justificadas.
art. 4º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 10 de Março de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 770206
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria – Presi Nº. 031, de 09 de MarÇo de 2022 -  
o PrESidENTE da ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
E coMUNicaÇÃo do ESTado Pará, no uso de suas atribuições legais 
e, coNSidEraNdo os termos do acordo coletivo de Trabalho 2020/2022 
entre ProdEPa e SiNdPdPa. coNSidEraNdo os Processos n° 
2022/200996; r E S o l V E: art. 1. conceder ao servidor rodriGo 
fErrEira doS SaNToS, analista de Suporte, matrícula 8080603, 
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos de licença sem 
remuneração, com base no acordo coletivo de Trabalho entre ProdEPa 
e SiNdPdPa, a contar de 15/02/2022. art. 2º Esta PorTaria entrará em 
vigor nesta data. art. 3. dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência 
da ProdEPa – Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará, 09 de Março de 2022. GUSTaVo BEZErra da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação 
do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 769927
.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato. Nº  004/2022. - ModaLidade de Lici-
taÇÃo: Pregão eletrônico nº 034/2021 - ParTES: ProdEPa E afl 
ENGENHaria EirEli - oBEJETo: Prestação de serviço comum de enge-
nharia para reforma dos banheiros da diretoria de Tecnologia - dTc - daTa 
da  aSSiNaTUra: 10/03/2022 - ViGÊNcia: 10/03/2022 a 09/09/2022 - 
Valor (r$): 83.027,33 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.451.1508.7552 – 
44905191 - obras e instalações -  foNTE dE rEcUrSo: 0661 – Superávit 
– recursos Próprios - Presidente da ProdEPa, em Exercicio: GUSTaVo BE-
ZErra da coSTa  - ENd. do coNTraTado:  Belém, Estado do Pará, sito 
à rod. Br – 316, Km 08, n º 501 – edifício Business sala nº 707, bairro: 
centro, cEP: 66.080-180.

Protocolo: 769237

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do terMo aditiVo: 1º - Nº do coNtrato: 006/2021 - Moda-
Lidade de coNtrataÇÃo: Pregão eletrônico nº 016/2020 e seus 
anexos e a ata de registro de Preços nº 016-a/2020 - ParTES: ProdEPa - 
JoSE M. BarroSo dE alMEida JUNior EirEli - daNTEc - oBJETo E JUS-
TificaTicaTiVa do adiTaMENTo: Prorrogar o Prazo de Vigência, reajuste; 
e do preço e da dotação orçamentária - Valor (r$): 221.185,58  - daTa 

da aSSiNaTUra: 08/03/2022 - ViGÊNcia do adiTaMENTo: 09/03/2022 
a 08/09/2022 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.722.1508.7669 - 449040  - 
foNTE dE rEcUrSo:  0261 – recursos Próprio -  Presidente em Exercício  
da ProdEPa: GUSTaVo BEZErra da coSTa - ENdErEÇo do coNTraTa-
do E cEP : Belém –Pará - rua Balmoral, Quadra WE 16, n.º 40, conjunto 
Tapajós, bairro Tapanã/icoaraci, cEP: 66.833-520.

Protocolo: 769245
.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa Nº. 070/2022 - oBJETo: adequação de dotação orçamen-
taria para o exercício de 2022 - daTa da  aSSiNaTUra: 10/03/2022 - 
coNTraTo:  Nº 002/2022 – JoSÉ M. BarroSo dE alMEida JUNior Ei-
rEli – daNTEc - Valor Para o EXErcÍcio dE 2022 -  r$ 1.500.000,04 
- doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.722.1508.7669  449040 -  fonte 0661 
– recursos Próprio Superávit; 0101 – recursos do Tesouro Estadual – r$ 
1.300.000,04 -  0660 – recursos Superávit de convênios – r$ 200.000,00 
- Presidente da ProdEPa, em Exercício: GUSTaVo BEZErra da coSTa.

Protocolo: 769710
.

diÁria
.

Portaria Nº 58, de 7 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) MarcoS HENriQUE criSÓSToMo SalGado, 
Motorista, matrícula 57203796, 08/03/2022 a 08/03/2022, à Belém-
Pa/Barcarena/Belém-Pa, para deslocamento do colaborado, cristovão 
Morelly freitas Junior. a localidade de Barcarena. região Tocantins. 
ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 59, de 7 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) JorGE lUiZ da SilVa loPES, analista de 
redes e dados, matrícula 73420, 05/03/2022 a 05/03/2022, à Belém-Pa/
abaetetuba/Belém-Pa, para Manutenção do cluster abaetetuba. região 
Tocantins.  ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente 
da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 60, de 7 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) GilNEi frEirE doS SaNToS, Técnico 
em redes de computadores, matrícula 71682, 05/03/2022 a 
05/03/2022, à Belém-Pa/abaetetuba/Belém-Pa, para Manutenção do 
cluster abaetetuba. região Tocantins. ordenador: MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 62, de 7 de MarÇo de 2022  -  
diária ao(à) colaborador(a) GilNEi frEirE doS SaNToS, Técnico em 
redes de computadores, matrícula 71682, 07/03/2022 a 07/03/2022, 
à Belém-PA/Tailandia/Belém-PA, para Manutenção do cluster Tailândia 
ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 63, de 8 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) daMiao SaNTaNa fErrEira, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 5942194, 07/03/2022 a 12/03/2022, à 
alTaMira-Pa/aNaPÚ/PacaJá/NoVo rEParTiMENTo/alTaMira-Pa, para 
lEVaNTaMENTo TÉcNico NoS cliENTES da rEdE NaS cidadES dE aNaPÚ 
PacaJá E NoVo rEParTiMENTo - EMErGENcial.  ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 769675
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 085/2022-seeL, de 10 de MarÇo de 2022.
dESiGNar os servidores lUiZ aNdrÉ MoraES SaNToS JUNior (Presidente), 
lETÍcia NUNES dE carValHo, (Membro) e darTE doS SaNToS VaSQUES 
(Membro), para compor a comissão de análise, avaliação e acompanhamento 
das Emedas e demandas Parlamentares. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 769714

.

.

errata
.

errata
errata do 2º termo aditivo nº 01/2020 ao processo 2019/427997, 
nº 01/2020 – SEEl, Protocolo nº 760425, publicada no doE nº 34.864 de 
14 de fevereiro de 2022, a qual não tem dotação orçamentaria.
 acrEScENTar doTaÇao orÇaMENTaria:
4.1. As despesas necessárias ao adimplemento das obrigações financeiras 
assumidas pela contratante em razão da prorrogação do contrato correrão
á conta da seguinte dotação:
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funcional Programática: 08101.27.122.1297.8338c
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 339030
ação: 195484
Pi: 2080008317c
Valor: r$ 46.867,07
10 de Março de 2022
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 770079
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade coNcUrso 001/2022
oBJETo: licitação, na modalidade concurso, que tem por objetivo des-
tacar, difundir e premiar os trabalhos de graduação e pós-graduação nas 
categorias artigos científicos (na modalidade de pesquisa acadêmica) e 
iniciativas (relatos de experiências e projetos), que além de excelência, 
apresentem aspectos inovadores em sua colaboração e proposições para 
o desenvolvimento das atividades econômicas características do turismo.
Público alvo: Trabalhos de conclusão de curso produzidos por estudantes 
de graduação e pósgraduação lato e stricto sensu, em Turismo no ano leti-
vo de 2021 das instituições de Ensino Superior do Estado do Pará;
inscrições: Período de 10 de março a 23 de abril de 2022.
o edital, na íntegra e seus anexos, estarão disponíveis no site https://www
.even3.com.br/premioolavolyramaia2022 e os contatos para esclarecimen-
tos poderão ser feitos por meio do fone: (91) 31105065/67.
Belém, 10 de Março de 2022.
Nídia Silva Quaresma
Gerente de licitação

Protocolo: 770282
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 03/2022
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE TUriSMo – SETUr, cNPJ: 
15.488.858/0001-14, MUNicÍPio dE alTaMira, cNPJ: 05.263.116/0001-37.
oBJETo: Estabelecimento de parceria para a viabilização de cooperação 
técnica visando ao desenvolvimento de projetos e atualização de documen-
tos técnicos, assim com acompanhar a execução das ações, de acordo com 
as áreas de atuação das instituições partícipes.
ViGÊNcia: 24/02/2022 a 24/02/2023
daTa da aSSiNaTUra: 24/02/2022
rESPoNSáVEiS: aNdrÉ orENGEl diaS e claUdoMiro GoMES da SilVa

Protocolo: 769981
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 146/GePs/setUr de 10 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/277953; rESolVE: i – conceder su-
primento de fundos ao servidor adMilSoN alcÂNTara da SilVa, Mat. 54188981/2, 
Gerente de Estudos e Pesquisas. ii – o valor do suprimento corresponde a r$ 500,00 
(Quinhentos reais), para atender a despesas de classificação: 339033 – (Passagem e 
locomoção). a utilização do suprimento de fundos será no período de 30 (trinta) dias 
diSUPripós a data de recebimento, para prestação de contas em 15 (quinze) dias após 
sua aplicação. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 770049
.

diÁria
.

Portaria 145/GePs/setUr de 10 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/277881; rESolVE: conceder 04 
e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor adMilSoN alcÂNTara da SilVa, mat. 
54188981/2, Gerente de Estudos e Pesquisas. oBJ: Participar e proferir pales-
tras na ii conferência Municipal de Turismo. dESTiNo: São felix do Xingu/Pa. 
PErÍodo: 15 à 19/03/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 770044
Portaria Nº 148/GePs/setUr de 10 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/216635; rESolVE: conceder 04 e 
1/2 (quatro e meia) diárias à servidora MarGarETE riBEiro doS SaNToS car-
VALHO, Mat. 5960153/1, Gerente de Qualificação dos Serviços Turísticos. oBJ: 
acompanhar a realização o curso de Qualidade no atendimento em parceria com 
o SENar e da sensibilização e visita referente ao cadastur. dESTiNo: castanhal/
Pa. PErÍodo: 14 a 18/03/2022. ordENaaNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 770076

Portaria Nº 147/GePs/setUr de 10 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/270607; rESolVE: conceder 4 e ½ 
(quatro e meia) diárias ao empregado público allYSoN EUGENio NEri dE oliVEi-
ra, mat. 57203859/1, coordenador de Segmentação de Produtos Turísticos. oBJ: 
Participar do evento “Pesca & companhia Trade Show 2022” como co-expositor no 
estande do MTUr, destinado aos estados da região Norte que fazem parte do pro-
jeto rotas amazônicas integradas – rai. dESTiNo: São Paulo/SP. PErÍodo: 17 à 
21/03/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 770071
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 123/22/GGP/dPG, de 08 de MarÇo de 2022.  
considerando o PaE nº. 2022/257044, de 04/03/2022. rESolVE: conceder 30 
(trinta) dias de licença Prêmio a Servidora Pública roSilENE TEiXEira alVES, 
id funcional 57205267, referentes ao Triênio (2013/2016), com gozo no período 
de 18/03/2022 a 16/04/2022. dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 769689
Portaria Nº 124/2022/GGP/dPG, de 09 de MarÇo de 2022.
considerando o PaE nº. 2022/68603 de 19.01.2022. rESolVE: conceder 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio a Servidora Pública Maria do PErPETUo Socorro XaViEr 
doS SaNToS, id funcional 5147166/ 2, referentes ao Triênio (2017/2022), com gozo 
no período de 14.03.2022 a 12.04.2022. dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 769684
..

diÁria
.

Portaria 1449/2021 - da,23/11/2021.  
conceder 5, diária(s) aos Servidores SHaiaNE SilVa dE frEiTaS, matrícula 5925179, 
cargo SEcrETaria dE NÚclEo do iNTErior, WaGNEr SilVa dE oliVEira, matrícula 
57175804, cargo MoToriSTa, ciBElE rEGiNa araNHa da SilVa, matrícula 0404860, 
cargo aUXiliar adMiNiSTraTiVo, daiaNE MicHElE SErafiN GoMES, matrícula 0411042, 
cargo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, objetivo aUXiliar oS dEfENSorES PÚBlicoS 
NoS aTENdiMENToS JUridicoS Na aÇÃo do BalcÃo dE dirEiToS EM BraSil NoVo E 
MEdicilÂNdia-Pa.PaE 2021/1063337. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de alTaMira a MEdicilÂNdia, período 02/12/2021 a 07/12/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 769975
Portaria 071/2022 - da,09/03/2022.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) aos Servidores aNdrÉ oliVEira Bordalo, 
matrícula 80845355, cargo ENGENHEiro ciVil, EliVar loBo alVES, 
matrícula 57211744, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar ViSToria E 
fiScaliZaÇÃo dE oBra dE rEforMa Na Sala da dEfENSoria No fÓrUM dE 
SaliNÓPoliS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a SaliNÓPoliS, período 17/01/2022 a 18/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 770196
Portaria 068/2022 - da,08/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) às Servidoras roSElENE Maria loPES 
dE BarroS, matrícula 3083276, cargo aSSiSTENTE Social, JaQUEliNE 
aBdoN YaZBEK, matrícula 5290384, cargo TEcNica EM GESTÃo 
PÚBlica, objetivo rEaliZar aTiVidadES rEfErENTES ao ProGraMa 
Pai lEGal. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a MariTUBa, período 07/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 770185
Portaria 1553/2021 - da,10/12/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) a Servidora MariaNa PErEira da SilVa, 
matrícula 813626, cargo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, objetivo SoliciTar 
aTENdiMENTo aoS iNdiGENaS dE SaNTaNa do araGUaia - SESai fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de SaNTaNa 
do araGUaia a rEdENÇÃo, período 29/11/2021 a 30/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 769769
Portaria Nº 1231/2021 - da BeLÉM, 28/10/2021
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 2021/1117672 de 06/10/2021. 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
aNa cElia ModESTo loPES TEcNica dE dEfENSoria 263.035.232-24 dirEToria METroPoliTaNa 2009315

Participar de ação de cida-
dania do Balcão de direitos 
em cumprimento do PPa.

03.091.1492.8730

aNa do Socorro NUNES 
MoUra JaTENE SoUSa TEcNica dE dEfENSoria 251.231.732-34 dEfiM 33138

cHarllES cESar dE 
aNdradE cHEfE dE SErViÇoS 428.021.052-72 PolÍcia ciVil/didEM 57220849

iracEMY rodriGUES coSTa MoToriSTa dE dEfENSoria 116.291.932-91 GaBiNETE 3154556
JorGEMar alVES da SilVa PaPiloScoPiSTa 133.710.532-53 PolÍcia ciVil/didEM 5703913
KaroliNE TaTHiaNE MoTa 

PErEira PaPiloScoPiSTa 658.027.802-15 PolÍcia ciVil/ icoaraci 57173548

Maria SolaNGE SilVa 
coSTa idENTificadora 125.515.542-68 PolÍcia ciVil/didEM 70076

MarlENE VEiGa doS SaNToS PaPiloScoPiSTa 104.815.242-15 PolÍcia ciVil/ didEM 59137
roGÉrio da SilVa PErEira aUX. dEfENSoria 737.117.642-15 clcc 5890906

roSaNGEla raMoS fEr-
NaNdES PaPiloScoPiSTa 190.226.852-20 PolÍcia ciVil/ didEM 701211

roSilENE MarGarETH coN-
cEiÇÃo dE SoUZa idENTificadora 176.982.272-00 PolÍcia ciVil/didEM 70440

rUBENS liMa PaNToJa PaPiloScoPiSTa 096.697.602-91 Policia ciVil/didEM 6021743
SaMUEl PErEira MiraNda 

JUNior TEc EM Ti dE dEfENSoria 330.397.712-72 NTi rEdES 5418857

TaTiaNa MacHado PiNTo 
MaciEl aSSESSora JUrÍdica 668. 932.322-68 ESdPa 57205343

EdSoN MiraNda rodriGUES aUX. dEfENSoria 170.738.712-53 BalcÃo dE dirEiToS 345873

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM cacHoEira do arari 17 a 19/09/2021 2,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 769762
Portaria Nº 066/2022 - 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 2022/224668 de 23/02/2022.
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
aNToNio GUSTaVo lEdo 

alcaNTara TÉcNico dE dEfENSoria 57190509 805.531.252-49 cfiN

ParTiciPar dE 
aÇÃo dE cidadaNia 

EM cUMPriMENTo 
do PPa.

03.091.1492.8730

aNToNio roNaldo BaTiSTa 
SoUZa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 7006616 177.800.042-87 didEN PolÍcia ciVil

BrUNo dE SoUZa aUXiliar adMiNiSTraTiVo 225 001.599.521-66 SEc. MUNic. aNTo aNTÔNio do TaUá
carMEM lÚcia PiNHo dE 

aTaÍdE MoToriSTa dE PolÍcia ciVil 5243335 056.896.862-04 didEM/PolÍcia ciVil

diEGo JoSÉ BarroS TÉc. EM Ti dE dEfENSoria 57201700 779.692.432-15 NTi
iriS HElENa PaES E SilVa TÉcNico dE dEfENSoria 5897828 381.179.402-72 NaEfa

iSMaEl PErEira SilVEira aGENTE adMiNiSTraTiVo 1156 557.872.152-49 PrEfEiTUra dE SÃo JoÃo dE PiraBaS/dElEGacia 
da PolÍcia ciVil

iZaBEla dE MElo PiMENTEl aSSESSora ESPEcial do 
GoVErNador 6113140 330.749.252-72 caSa ciVil/BalcÃo dE dirEiToS

JoÃo carloS da foNSEca aUX. dE dEfENSoria 57202183 219.637.972-72 diSEG
lEoNardo aUGUSTo MES-

QUiTa loPES aUXiliar adMiNiSTraTiVo 125066 884.903.782-15 PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaliNÓPoliS

lUcilENE PaNToJa da 
coSTa aNaliSTa dE dEfENSoria 57208949 489.455.102-06 NddH

Maria raiMUNda SaNTaNa 
doS SaNToS TEc. dE dEfENSoria 3152758 140.478.102-15 GErÊNcia dE GESTÃo dE PESSoaS

Maria roSa da coSTa 
raMoS PaPiloScoPiSTa 1334868 154.559.392-20 Policia ciVil/didEM

MarlENE SilVa dE MoraES aGENTE adMiNiSTraTiVo 70033 210.841.302-20 Policia ciVil/didEM
MaX da coSTa fraZao aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 5888791 588.767.312-53 didEM/PolÍcia ciVil

roBSoN da SilVa cardoSo PaPiloScoPiSTa 57214761 895.504.712-68 Policia ciVil/SUPEriNTENdÊNcia rEGioNal dE 
caraJaS 10° riSP

WilToN aNdErSoN MarQUES 
TElES aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 113128 036.631.002-00 PrEfEiTUra MUNiciPal SaNTa iZaBEl do Pará/

SEMTEPS-caSa do cidadÃo
fáBio da SilVa alMEida MoToriSTa dE dEfENSoria 57234555 368.678.372-04 dirEToria adMiNiSTraTiVa

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGeM destiNo PeÍodo Qtde

BElEM SÃo GEraldo do araGUaia, PiÇarra, BrEJo GraNdE do araGUaia, SÃo doMiNGoS do araGUaia, SÃo JoÃo do araGUaia E SÃo MiGUEl do 
GUaMá 24/02 a 16/03/2022 20,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 770144
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.

oUtras MatÉrias
.

ato Nº 23, de 10 de MarÇo de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; rESolVE:
Nomear iGor PacHEco dE alMEida BEZErra, oaB/Pa nº 20.847, para 
exercer o cargo em comissão de aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSoria, 
código daS-dEf-PUB, junto ao Gabinete da defensoria Pública-Geral, a 
contar de 11 de março de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 770285
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica 002/2022 – PMP/Pa
ParTES: MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS (cNPJ/Mf N° 22.980.999/0001-
15) E ESTado do Pará - dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará 
(cNPJ/Mf N° 34.639.526/0001-38)
oBJETo: o presente Termo de cooperação Técnica tem por objeto “Par-
ceria entre o município de Parauapebas e a defensoria Pública do Estado, 
para que a os serviços de orientação completa e a assistência jurídica 
gratuita aos legalmente necessitados, na forma do artigo 5º, lXXiV, da 
Constituição Federal, seja prestado de forma eficiente e eficaz”.
ViGÊNcia: o presente Termo de cooperação Técnica terá vigência de 12 (doze) 
meses a partir da data de sua publicação do d.o.E, retroagindo seus efeitos a 
data de assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado por igual 
período, mediante Termo de Aditivo firmado entre as instituições acordantes.
foro: Justiça Estadual, comarca de Parauapebas – Pa.
daTa da aSSiNaTUra: 24.02.2022.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – 
defensor Público Geral do Estado do Pará
ENdErEÇo coMPlETo daS ParTES: Município de Parauapebas (centro 
administrativo, Morro dos Ventos, lote Especial, Bairro Beira rio ii, Pa-
rauapebas/Pa) e defensoria Pública do Estado do Pará (Trav. Padre Prudên-
cio n° 154, comércio, Belém/Pa, cEP: 66019-080).

Protocolo: 770166

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

errata
.

errata.
errata do extrato de contrato nº. 010/2021/tJPa, publicado em 
09/02/2022 // Partes: TJPa e a coMUNidadE TEraPÊUTica faMÍlia fE-
liZ, cNPJ: 08.367.037/0001-64 // onde se lê: “Extrato de contrato nº 
010/2021/TJPa”, leia-se “Extrato de contrato nº 010/2022/TJPa.

Protocolo: 769825

.

.

coNtrato
.

extrato de coNtrato Nº 013/2022/tJPa // Partes: Tribu-
nal de Justiça do Estado do Pará e a empresa Editora revista dos 
Tribunais ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 60.501.293/0001-
12// objeto do contrato: contratação direta da empresa Editora 
revista dos Tribunais ltda para assinatura anual para acesso 
ao produto “revista dos Tribunais online”, com 200 acessos 
simultâneos, por meio do Portal do TJPA, para todas as co-
marcas do Estado do Pará, com vigência de 12 meses, nos 
termos e condições constantes neste Termo de referência. // 
origem: inexigibi l idade de licitação nº 004/2022, com fulcro 
no artigo 25, inciso i da lei nº 8.666/93, nos autos do processo 

nº Pa-Pro-2021/04253 // Valor global do contrato: r$ 83.904,96 
(oitenta e três mil novecentos e quatro reais e noventa e seis cen-
tavos), durante o período de 12 (doze) meses.// dotação orçamen-
tária: Programa de Trabalho: 04.102.02.061.1417.8725, fonte de 
recursos: 0118, Natureza da despesa: 3.3.90.39, Nota de reser-
va: 2022/418// Vigência: início em 07 de março de 2022 e térmi-
no em 07 de março de 2023. // data da assinatura: 07/03/2022// 
foro: Belém/Pa // representante do contratante: débora Moraes 
Gomes – Secretária de administração // ordenador responsá-
vel: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento.

Protocolo: 769670

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/tJPa/2022
oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada para pres-
tação de serviços de tradução/interpretação de língua Brasileira 
de Sinais - liBraS e de audiodescrição, conforme especificações 
do termo de referência, anexo i do edital.. SESSÃo PÚBlica: 
23/03/2022, às 09h00min, horário de Brasília, no endereço ele-
trônico www.gov.br/compras/pt-br. UaSG do TJ/Pa: 925942. Edital 
disponível em: www.gov.br/compras/pt-br e  www.tjpa.jus.br. in-
formações pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-3257 ou e-mail 
licitacao@tjpa.jus.br. Belém, 10 de março de 2022. Serviço de li-
citação do TJPa.

Protocolo: 769792
triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/tJPa/2022
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de locação 
de veículos automotores com e sem condutor. SESSÃo PÚBlica: 
23/03/2022, às 10h00min, horário de Brasília, no endereço ele-
trônico www.gov.br/compras/pt-br. UaSG do TJ/Pa: 925942. Edital 
disponível em: www.gov.br/compras/pt-br e  www.tjpa.jus.br. in-
formações pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-3257 ou e-mail 
licitacao@tjpa.jus.br. Belém, 10 de março de 2022. Serviço de li-
citação do TJPa.

Protocolo: 769842

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 012/tJPa/2022
acolHo o julgamento apresentado pela Pregoeira, referente ao 
Pregão Eletrônico Nº 012/2022/TJPa, que tem por objeto a con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
produção e distribuição de lanches, e, adJUdico e HoMoloGo a 
presente licitação. Todas as informações a respeito do certame es-
tão disponíveis em www.comprasgovernamentais.gov.br. Belém, 
10/03/2022. Secretaria de administração do TJPa.

Protocolo: 770048

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

extrato do 3º termo aditivo ao acordo de cooperação técni-
ca nº 008/2013-tJ-Pa// Partes: Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará e o Município de Xinguara// cNPJ/Mf 04.144.150/0001-20// 
objeto do convênio: o presente objeto é a cessão de servidores 
para a realização de ações conjuntas voltadas para o desenvolvi-
mento das atividades necessárias à modernização da Justiça no 
Município, por mais 3 (três) anos.// objeto do aditivo: prorro-
gação de vigência em mais 03 anos// Vigência do aditivo: início 
em 20/03/2022 e término em 19/03/2025// data da assinatura: 
10/03/2022 // responsável pela assinatura: célia regina de lima 
Pinheiro – desembargadora Presidente do TJPa.

Protocolo: 769778
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.

diÁria
.

PORTARIA DATA MAGISTRADO/SERVIDOR MATRICULA CARGO ORIGEM DESTINO FINALIDADE PERIODO QUANTIDADE VALOR 
129 01/02/2022 SARA HELENA COSTA BATISTA 162086 ANALISTA JUDICIARIO ABAETETUBA/PA IGARAPE MIRI/PA REALIZAR ESTUDO PSICOSSOCIAL 07/02/2022 0,5  R$                        121,66 

130 01/02/2022 VALTER MENDES FERREIRA JUNIOR 40320 ANALISTA JUDICIARIO BELEM/PA DOM ELISEU/PA, PARAGOMINAS/PA,GARRAFAO DO 
NORTE/PA, CAPANEMA E SALINOPOLIS/PA 

REALIZAR RECEBIMENTO, VISTORIA E REPASSE PARA O NOVO 
FISCAL DA REGIAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL 
NOS FORUNS 

07 A 12/02/2022. 5,5  R$                     1.750,40 

131 01/02/2022 JOYCE DA SILVA ARAUJO 59285 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA IRITUI/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 02 A 04/02/2022. 2,5  R$                        745,68 
132 01/02/2022 VALDEIR DIAS DE SOUZA 116831 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA IRITUI/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 02 A 04/02/2022. 2,5  R$                        745,68 
133 01/02/2022 JOSIELMA FREITAS MIRANDA 160580 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA IRITUI/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 02 A 04/02/2022. 2,5  R$                        745,68 
134 01/02/2022 INEZ TRINDADE NUNES 59293 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA IRITUI/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 02 A 04/02/2022. 2,5  R$                        745,68 
135 01/02/2022 MARIO JOSE GOMES DE MELO SILVA 143880 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR SANTA LUZIA DO PARA/PA VISEU/PA e CACHOEIRA DO PIRIA/PA CUMPRIR MANDADOS 04 E 05/02/2022 1,5  R$                        502,36 
136 01/02/2022 LUIS ANTONIO LOPES DA SILVA 53627 MILITAR BELEM/PA PRIMAVERA/PA SEGURANCA DE MAGISTADO 05 A 19/02/2022. 14,5  R$                     4.833,25 
137 01/02/2022 MARCELO DA SILVA LEAL 79570 MILITAR BELEM/PA MOCAJUBA/PA SEGURANCA DE MAGISTADO 05 A 19/02/2022. 14,5  R$                     4.833,25 
138 01/02/2022 LUCAS QUINTANILHA FURLAN 149390 JUIZ(A) DE DIREITO MARACANA/PA CURUCA/PA REALIZAR AUDIENCIAS 02 A 04/02/2022. 2,5  R$                     1.964,93 

139 01/02/2022 BRUNO BENTES BANDEIRA 196274 CHEFE DA UNIDADE LOCAL DE 
ARRECADACAO MARACANA/PA CURUCA/PA AUXILIAR O MAGISTRADO EM AUDIENCIAS 02 A 04/02/2022. 2,5  R$                        745,68 

140 01/02/2022 ADEMIR BASTOS LIMA 59137 MILITAR BELEM/PA LIMOEIRO DO AJURU/PA SEGURANCA DE MAGISTADO 01 A 05/02/2022. 4,5  R$                     1.438,39 

141 02/02/2022 NAIARA CRISTINA SERRAO MIRANDA 152161 ANALISTA JUDICIARIO BREVES/PA PORTEL/PA COLHER DEPOIMENTO ESPECIAL 07 A 08 E 10 A 
11/02/2022 3,5  R$                              -   

142 02/02/2022 WALIN SANTOS CARVALHO 168068 MILITAR BELEM/PA CAMETA/PA SEGURANCA DE MAGISTADO 07 A 21/02/2022. 14,5  R$                     4.764,56 
143 02/02/2022 MAYLA NENO MARQUES DO NASCIMENTO 166065 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA CURUCA/PA COLHER DEPOIMENTO ESPECIAL 10/02/2022 0,5  R$                        121,66 
144 02/02/2022 ANDERSON PINHEIRO DA SILVA 177130 MILITAR BELEM/PA LIMOEIRO DO AJURU/PA SEGURANCA DE MAGISTADO 07 A 11/02/2022. 4,5  R$                     1.369,70 
145 02/02/2022 LUCIRENE DE ANDRADE SANTIAGO 129976 ANALISTA JUDICIARIO RIO MARIA/PA XINGUARA/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 07/02/2022 0,5  R$                        121,66 
146 02/02/2022 ANTONIO FERNANDO DE CARVALHO VILAR 82694 JUIZ(A) DE DIREITO ALTAMIRA/PA PORTO DE MOZ/PA REALIZAR AUDIENCIAS 14 A 16/02/2022 2,5  R$                     1.964,93 
147 02/02/2022 DELICIO PRACA NASCIMENTO DA SILVA 15059 AGENTE DE SEGURANCA ALTAMIRA/PA PORTO DE MOZ/PA REALIZAR AUDIENCIAS 14 A 16/02/2022 2,5  R$                        724,08 
148 02/02/2022 IZABETH FERREIRA DINIZ 131245 ANALISTA JUDICIARIO VIGIA/PA TERMO JUDICIARIO DE COLARES/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 10/02/2022 0,5  R$                        121,66 

149 02/02/2022 ANTONIO DO ESPIRITO SANTO SIQUEIRA SILVA --- CEDIDO(A) VIGIA/PA TERMO JUDICIARIO DE COLARES/PA CONDUZIR VEICULO OFICIAL PARA SERVIDOR QUE REALIZARA 
ESTUDO SOCIAL 10/02/2022 0,5  R$                        190,35 

150 02/02/2022 NAIARA CRISTINA SERRAO MIRANDA 152161 ANALISTA JUDICIARIO BREVES/PA CURRALINHO/PA COLHER DEPOIMENTO ESPECIAL 14 A 17/02/2022 3,5  R$                     1.057,69 

151 02/02/2022 GABRIEL HENRIQUE DA SILVA VENTURA 143782 ANALISTA JUDICIARIO BELEM/PA AFUA/PA 
REALIZAR FISCALIZACAO DO CONTRATO 068/2021, DA 
CONSTRUCAO DO NOVO RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA 
POTAVEL NO FORUM 

08 A 10/02/2022. 2,5  R$                        745,68 

152 02/02/2022 ODENILZA CARVALHO SERRA 170275 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR JURUTI/PA SANTAREM/PA CUMPRIR MANDADOS 07/02/2022 0,5  R$                        121,66 
153 03/02/2022 LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO 149012 JUIZ(A) DE DIREITO SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA/PA MUANA/PA REALIZAR AUDIENCIAS 07 A 11/02/2022. 4,5  R$                     3.564,35 

154 03/02/2022 HERONILDES MARQUES BARBOSA 166014 ANALISTA JUDICIARIO SOURE/PA SALVATERRA/PA, CACHOEIRA DO ARARI/PA REALIZAR ESTUDOS PSICOSSOCIAIS 07, 08, 09, 10, 11, 
14/02/2022. 3  R$                        729,96 

155 03/02/2022 DAVISON GUIMARAES ARAUJO DA SILVA 69647 AUXILIAR JUDICIARIO BELEM/PA CAPITAO POCO/PA REALIZAR A SUBSTITUICAO DA SWITCH DA REDE LOGICA DO 
FORUM 03/02/2022. 0,5  R$                        114,46 

156 03/02/2022 AMANDA MIRLEN SARAIVA DINIZ 121304 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR CASTANHAL/PA CURUCA/PA CUMPRIR MANDADOS 04/02/2022 0,5  R$                        114,46 
157 03/02/2022 ODINANDRO GARCIA CUNHA 158585 JUIZ(A) DE DIREITO JURUTI/PA ORIXIMINA/PA REALIZAR AUDIENCIAS 09 A 12/02/2022. 3,5  R$                     2.833,33 

158 03/02/2022 TAINA MONTEIRO DA COSTA 148962 JUIZ(A) DE DIREITO RONDON DO PARA/PA ABEL FIGUEIREDO/PA REALIZAR CORREICAO PRESENCIAL EM CARTORIO 
EXTRAJUDICIAL 04/02/2022. 0,5  R$                        365,51 

159 03/02/2022 LORENA FERNANDES TELES 170232 ASSESSOR DE JUIZ RONDON DO PARA/PA ABEL FIGUEIREDO/PA REALIZAR CORREICAO PRESENCIAL EM CARTORIO 
EXTRAJUDICIAL 04/02/2022. 0,5  R$                        121,66 

160 03/02/2022 ALDENIR SILVA DA ROCHA 88048 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA INHANGAPI/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 03 e 04/02/2022 1  R$                        228,92 
161 03/02/2022 JERUSA MATOS DA SILVA 116645 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA INHANGAPI/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 03 e 04/02/2022 1  R$                        228,92 

162 03/02/2022 EDEVALDO DA LUZ AZEVEDO 59919 ANALISTA JUDICIARIO MARABA/PA JACUNDA/PA 
REALIZAR PROCEDIMENTO DE DEPOIMENTO ESPECIAL E VISITAS 
DOMICILIARES E ENTREVISTAS TECNICAS PARA A ELABORACAO 
DE ESTUDO SOCIAL 

07 A 08/02/2022. 1,5  R$                        433,67 

163 03/02/2022 ALAN REIS DE MENEZES 101559 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR SANTAREM N SAO JOAO DE PIRABAS/PA CUMPRIR MANDADOS 07, 08 e 
09/02/2022 1,5  R$                        364,98 

164 03/02/2022 SANDRA DA SILVA VIEIRA 78778 ANALISTA JUDICIARIO ALTAMIRA/PA BRASIL NOVO/PA COLHER DEPOIMENTO ESPECIAL 03/02/2022 0,5  R$                        114,46 
165 03/02/2022 RAIMUNDA FARIAS ABDON 89079 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA SAO FRANCISCO DO PARA/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 25/02 e 08/03/2022 1  R$                        228,92 
166 03/02/2022 MAYLA NENO MARQUES DO NASCIMENTO 166065 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA SAO FRANCISCO DO PARA/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 25/02 e 08/03/2022 1  R$                        243,32 

167 04/02/2022 DAVISON GUIMARAES ARAUJO DA SILVA 69647 AUXILIAR JUDICIARIO BELEM/PA MARACANA/PA, BRAGANCA/PA BONITO/PA e 
GARRAFAO DO NORTE/PA 

REALIZAR VISTORIA NAS OBRS DE INFRAESTRUTURA DE REDE 
LOGICA  08 A 11/02/2022. 3,5  R$                     1.028,89 

168 04/02/2022 SANDRA DA SILVA VIEIRA 78778 ANALISTA JUDICIARIO ALTAMIRA/PA MEDICILANDIA/PA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES E ENTREVISTAS PARA 
ELABORACAO DE ESTUDO SOCIAL 07 A 11/02/2022. 4,5  R$                     1.333,70 

169 04/02/2022 ALDENIR SILVA DA ROCHA 88048 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA MARAPANIM/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 07/02/2022 0,5  R$                        114,46 
170 04/02/2022 JERUSA MATOS DA SILVA 116645 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA MARAPANIM/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 07/02/2022 0,5  R$                        114,46 
171 04/02/2022 CHRISTIANY LETICIA MACIEL BOL 98817 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA MARAPANIM/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 07/02/2022 0,5  R$                        121,66 
172 04/02/2022 AMARILDO JOSE MAZUTTI 60135 JUIZ(A) DE DIREITO MARABA/PA ITUPIRANGA/PA REALIZAR AUDIENCIAS 17/02/2022 0,5  R$                        365,51 
173 04/02/2022 ALDENIR SILVA DA ROCHA 88048 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA MARAPANIM/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 10 E 11/02/2022 1  R$                        228,92 
174 04/02/2022 JERUSA MATOS DA SILVA 116645 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA MARAPANIM/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 10 E 11/02/2022 1  R$                        228,92 
175 04/02/2022 CHRISTIANY LETICIA MACIEL BOL 98817 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA MARAPANIM/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 10 E 11/02/2022 1  R$                        243,32 
176 04/02/2022 SHAKIRA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA 152153 ANALISTA JUDICIARIO CAPANEMA/PA SANTA LUZIA DO PARA/PA COLHER DEPOIMENTO ESPECIAL 07 E 10/02/2022 1  R$                        243,32 

177 04/02/2022 JOSE RIBEIRO DA COSTA FILHO 147303 ASSESSOR TECNICO ADMINISTRACAO BELEM/PA VIGIA/PA REALIZAR VISITA TECNICA EM RAZAO DO INICIO DOS SERVICOS 
DE MANUTENCAO 08/02/2022 0,5  R$                        121,66 

178 04/02/2022 NELMARIO DIAS AIRES 101770 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR REDENCAO/PA SANTANA DO ARAGUAIA/PA CUMPRIR MANDADOS 08 A 11/02/2022. 3,5  R$                     1.057,69 
179 04/02/2022 VICTOR DE OLIVEIRA ALMEIDA 91031 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR REDENCAO/PA SANTANA DO ARAGUAIA/PA CUMPRIR MANDADOS 08 A 11/02/2022. 3,5  R$                     1.057,69 

180 04/02/2022 CARLOS ROBERTO DA SILVA MATIAS 63282 MOTORISTA BELEM/PA MARACANA/PA, BRAGANCA/PA BONITO/PA e 
GARRAFAO DO NORTE/PA 

CONDUZIR VEICULO OFICIAL PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA 
DE INFORMATIC A 08 A 11/02/2022. 3,5  R$                     1.028,89 

181 07/02/2022 HERONILDES MARQUES BARBOSA 166014 ANALISTA JUDICIARIO SOURE/PA PONTA DE PEDRAS/PA, SALVATERRA/PA, 
CACHOEIRA DO ARARI/PA REALIZAR ESTUDOS PSICOSSOCIAIS 15 A 17, 21, 22, 23 

E 24/02/2022 4,5  R$                     1.232,32 

182 07/02/2022 MAYLA NENO MARQUES DO NASCIMENTO 166065 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA CURUCA/PA REALIZAR ESTUDO MULTIDISCIPLINAR 16 E 18/02/2022 1  R$                        243,32 
183 07/02/2022 RAIMUNDA FARIAS ABDON 89079 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA CURUCA/PA REALIZAR ESTUDO MULTIDISCIPLINAR 16 E 18/02/2022 1  R$                        228,92 
184 07/02/2022 JOAO PAULO PORTUGAL FARIA, 116335 ANALISTA JUDICIARIO MARABA/PA ITUPIRANGA/PA AUXILIAR MAGISTRADO EM AUDIENCIAS 17/02/2022 0,5  R$                        121,66 
186 07/02/2022 ANTONIO FERNANDO DE CARVALHO VILAR 82694 JUIZ(A) DE DIREITO ALTAMIRA/PA GURUPA/PA REALIZAR AUDIENCIAS 21 A 24/02/2022 3,5  R$                     2.764,64 
187 07/02/2022 DELICIO PRACA NASCIMENTO DA SILVA 15059 AGENTE DE SEGURANCA ALTAMIRA/PA GURUPA/PA AUXILIAR MAGISTRADO EM AUDIENCIAS 21 A 24/02/2022 3,5  R$                     1.028,89 
188 07/02/2022 ILKIMY APARECIDA PAIXAO MENDES  131237 ANALISTA JUDICIARIO PARAGOMINAS/PA IPIXUNA DO PARA/PA REALIZAR ESTUDO MULTIDISCIPLINAR 09 A 10/02/2022. 1,5  R$                        419,27 
189 07/02/2022 SIDNEIA SANTOS DE SOUZA 160610 ANALISTA JUDICIARIO PARAGOMINAS/PA IPIXUNA DO PARA/PA REALIZAR ESTUDO MULTIDISCIPLINAR 09 A 10/02/2022. 1,5  R$                        433,67 
190 07/02/2022 MARIA ANA DOS SANTOS LIMA 90760 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR CONCEICAO DO ARAGUAIA/PA FLORESTA DO ARAGUAIA/PA CUMPRIR MANDADOS 09 A 11/02/2022. 2,5  R$                        745,68 
191 07/02/2022 JEAN CARLOS SILVA DOS SANTOS 175510 MILITAR BELEM/PA PARAUAPEBAS/PA SEGURANCA DE MAGISTADO 10 A 24/02/2022. 14,5  R$                     4.764,56 
192 07/02/2022 JAILSON ROBERTO NUNES DA SILVA 181455 MILITAR BELEM/PA ABAETETUBA/PA SEGURANCA DE MAGISTADO 12 A 26/02/2022. 14,5  R$                     4.833,25 
193 07/02/2022 EDEVALDO DA LUZ AZEVEDO 59919 ANALISTA JUDICIARIO MARABA/PA BOM JESUS DO TOCANTINS/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 11/02/2022 0,5  R$                        121,66 
194 07/02/2022 RAIMUNDA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA 65943 ANALISTA JUDICIARIO ABAETETUBA/PA MOJU/PA COLHER DEPOIMENTO ESPECIAL 17/02/2022 0,5  R$                        121,66 

194-A 08/02/2022 ALISSON ALAN MELO PINHO 166383 MILITAR BELEM/PA CURUCA/PA, MARAPANIN/PA, PEIXE BOI/PA E 
SALINOPOLIS/PA REALIZAR INSTALACAO DOS PORTAIS NAS COMARCAS 08 A 11/02/2022. 3,5  R$                     1.057,69 

195 08/02/2022 THYAGO ALMEIDA DOS SANTOS 166421 MILITAR BELEM/PA CURUCA/PA, MARAPANIN/PA, PEIXE BOI/PA E 
SALINOPOLIS/PA REALIZAR INSTALACAO DOS PORTAIS NAS COMARCAS 08 A 11/02/2022. 3,5  R$                     1.057,69 

196 08/02/2022 MANUEL CARLOS DE JESUS MARIA 113255 JUIZ(A) DE DIREITO SANTAREM/PA ALENQUER/PA REALIZAR AUDIENCIAS 21 A 22/02/2022 1,5  R$                     1.165,22 
197 08/02/2022 ADELCIDES VASCONCELOS MARINHO 113255 ANALISTA JUDICIARIO SANTAREM/PA ALENQUER/PA AUXILIAR O MAGISTRADO EM AUDIENCIAS 21 A 22/02/2022 1,5  R$                        419,27 
198 08/02/2022 EDEVALDO DA LUZ AZEVEDO 59919 ANALISTA JUDICIARIO MARABA/PA ELDORADO DOS CARAJAS/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 22/02/2022 0,5  R$                        121,66 

199 08/02/2022 FRANCISCO RONALDO DE ARAUJO 14478 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR ALTAMIRA/PA SENADOR JOSE PORFIRIO/PA CUMPRIR MANDADOS 11 A 12, 15 A 16, E 
21 A 22/02/2022 4,5  R$                     1.369,71 

200 08/02/2022 MANUELA DO SOCORRO OLIVEIRA FERREIRA 130435 ANALISTA JUDICIARIO PARAGOMINAS/PA IPIXUNA DO PARA/PA REALIZAR ESTUDO PSICOSSOCIAL E COLHER DEPOIMENTO 
ESPECIAL 14 A 16/02/2022 2,5  R$                        745,68 

201 08/02/2022 DANIELE AZEVEDO MELO E SOUZA 172740 ANALISTA JUDICIARIO PARAGOMINAS/PA IPIXUNA DO PARA/PA REALIZAR ESTUDO PSICOSSOCIAL E COLHER DEPOIMENTO 
ESPECIAL 14 A 16/02/2022 2,5  R$                        745,68 

202 08/02/2022 JOSE HENRIQUE AFFONSO FERREIRA MIRANDA 189243 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR GARRAFAO DO NORTE/PA NOVA ESPERANCA DO PIRIA/PA CUMPRIR MANDADOS 
08, 14 a 15, 21 a 
22/02 e 03 a 
04/03/2022 

5  R$                     1.422,67 

203 08/02/2022 LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO 149012 JUIZ(A) DE DIREITO SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA/PA MUANA/PA REALIZAR AUDIENCIAS 14 A 18/02/2022 4,5  R$                     3.564,35 
204 08/02/2022 EDVANDRO NASCIMENTO SANTOS --- COLABORADOR(A) ITAITUBA/PA PORTO DE MOZ/PA AUXILIAR O MAGISTRADO EM AUDIENCIAS 13 A 19/02/2022 6,5  R$                     2.474,55 
205 08/02/2022 GEISON DOS ANJOS SILVA MARQUES 194760 ASSESSOR DE JUIZ ITAITUBA/PA PORTO DE MOZ/PA AUXILIAR O MAGISTRADO EM AUDIENCIAS 13 A 19/02/2022 6,5  R$                     2.131,10 

206 09/02/2022 BEN-HUR SOUSA DA SILVA 57754 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR CONCEICAO DO ARAGUAIA/PA FLORESTA DO ARAGUAIA/PA e SANTA MARIA DAS 
BARREIRAS/PA CUMPRIR MANDADOS 14 A 18/02/2022 4,5  R$                     1.369,70 

207 09/02/2022 JOSE RIBEIRO DA COSTA FILHO 147303 ASSESSOR TECNICO ADMINISTRACAO BELEM/PA BREVES/PA e TERMO JUDICIARIO DE BAGRE/PA REALIZAR VISITA TECNICA EM RAZAO DO INICIO DOS SERVICOS 
DE MANUTENCAO 14 A 18/02/2022 4,5  R$                     1.369,70 

208 09/02/2022 ELANE PATRÍCIO DE FREITAS SOUZA 171883 AUXILIAR JUDICIARIO JACAREACANGA/PA PORTO DE MOZ/PA AUXILIAR MAGISTRADO EM ATOS JURISDICIONAIS, DESPACHOS 
E DECISOES 13 A 19/02/2022 6,5  R$                     2.131,10 

209 09/02/2022 JOYCE DA SILVA ARAUJO 59285 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA SAO MIGUEL DO GUAMA/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 14/02/2022 0,5  R$                        121,66 
210 09/02/2022 VALDEIR DIAS DE SOUZA 116831 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA SAO MIGUEL DO GUAMA/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 14/02/2022 0,5  R$                        121,66 
211 09/02/2022 JOSIELMA FREITAS MIRANDA 160580 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA SAO MIGUEL DO GUAMA/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 14/02/2022 0,5  R$                        121,66 

212 09/02/2022 RAMON QUERINO SANTOS 192775 ASSESSOR DE JUIZ ITAITUBA/PA PORTO DE MOZ/PA AUXILIAR MAGISTRADO EM ATOS JURISDICIONAIS, DESPACHOS 
E DECISOES 13 A 19/02/2022 6,5  R$                     2.131,10 

213 09/02/2022  EDEVALDO DA LUZ AZEVEDO 59919 ANALISTA JUDICIARIO MARABA/PA RONDON DO PARA/PA COLHER DEPOIMENTO ESPECIAL 15/02/2022 0,5  R$                        121,66 

214 09/02/2022  IVAN DE SOUSA MOURA 20974 AGENTE DE SEGURANCA ITAITUBA/PA PORTO DE MOZ/PA AUXILIAR MAGISTRADO EM ATOS JURISDICIONAIS, DESPACHOS 
E DECISOES 13 A 19/02/2022 6,5  R$                     2.095,10 

215 09/02/2022 ANDERSON DO VALE FIGUEIREDO 67393 AUXILIAR JUDICIARIO BELEM/PA CURRALINHO/PA e SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA VISITA TECNICA 09 A 14/02/2022. 5,5  R$                     1.819,09 
216 09/02/2022 JOYCE DA SILVA ARAUJO 59285 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA SANTA MARIA DO PARA/PA REALIZAR ESTUDO DE CASO 15 E 16/02/2022 1  R$                        243,22 
217 09/02/2022 JOSIELMA FREITAS MIRANDA 160580 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA SANTA MARIA DO PARA/PA REALIZAR ESTUDO DE CASO 15 E 16/02/2022 1  R$                        243,22 
218 09/02/2022 VALDEIR DIAS DE SOUZA 116831 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA SANTA MARIA DO PARA/PA REALIZAR ESTUDO DE CASO 15 E 16/02/2022 1  R$                        243,22 
219 09/02/2022 ANDERSON PINHEIRO DA SILVA 177130 MILITAR BELEM/PA LIMOEIRO DO AJURU/PA SEGURANCA DE MAGISTADO 14 A 18/02/2022 4,5  R$                     1.369,70 

220 09/02/2022 JOSE RIBEIRO DA COSTA FILHO 147303 ASSESSOR TECNICO ADMINISTRACAO BELEM/PA TAILANDIA/PA e MOJU/PA REALIZAR VISITA TECNICA PARA LEVANTAMENTO DAS 
NECESSIDADES DE EXECUCAO DE MANUTENCAO PREDIAL 10 A 11/02/2022. 1,5  R$                        433,67 

221 09/02/2022 RENILDA DO SOCORRO BARBOSA DE SOUZA 130664 ANALISTA JUDICIARIO MARABA/PA ITUPIRANGA/PA E BOM JESUS DO TOCANTINS/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 10 E 18/02/2022 1  R$                        228,92 

222 09/02/2022 ARLEN GONÇALVES MARTINS 171441 ANALISTA JUDICIARIO BELEM/PA REDENCAO/PA, XINGUARA/PA, RIO MARIA/PA, 
MARABA/PA e SAO JOAO DO ARAGUAIA/PA 

REALIZAR VISITA TECNICA PARA LEVANTAMENTO DAS 
NECESSIDADES DE EXECUCAO DE MANUTENCAO PREDIAL 14 A 18/02/2022 4,5  R$                     1.369,70 

223 09/02/2022 DERLON GERALDO AZEVEDO SILVA 95681 REQUISITADO(A) BELEM/PA 
DOM ELISEU/PA, ULIANOPOLIS/PA, 
PARAGOMINAS/PA, AURORA DO PARA/PA, CAPITAO 
POCO/PA, SANTAREM NOVO/PA e CURUCA/PA 

REALIZAR VISITA TECNICA PARA LEVANTAMENTO DAS 
NECESSIDADES DE EXECUCAO DE MANUTENCAO PREDIAL 14 A 19/02/2022 5,5  R$                     1.750,40 

224 09/02/2022  MARLENE SANTOS GOMES 102326 ANALISTA JUDICIARIO MARABA/PA SAO JOAO ADO ARAGUAIA/PA COLHER DEPOIMENTO ESPECIAL 16/02/2022 0,5  R$                        114,46 
225 09/02/2022 CAROLINA CRISTINA MATOS DE CARVALHO 173380 ANALISTA JUDICIARIO TUCUMA/PA SAO FELIX DO XINGU/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 18/02/2022 0,5  R$                        121,66 
226 09/02/2022 RENAN NORONHA CAVALCANTE 189367 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR CACHOEIRA DO ARARI/PA SANTA CRUZ DO ARARI/PA CUMPRIR MANDADOS 15 A 18/02/2022 3,5  R$                     1.057,69 
227 09/02/2022 MESSIAS CAMPOS NETO 195243 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR CACHOEIRA DO ARARI/PA SANTA CRUZ DO ARARI/PA CUMPRIR MANDADOS 15 A 18/02/2022 3,5  R$                     1.057,69 
228 09/02/2022 IRAN JOSE RODRIGUES JUNIOR 32484 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR SANTAREM/PA MOJUI DOS CAMPOS E BELTERRA/PA CUMPRIR MANDADOS 16 A 18/02/2022 2,5  R$                        745,68 

229 10/02/2022 ALINE CYSNEIRO LANDIM BARBOSA DE MELO 190365 JUIZ(A) DE DIREITO SANTAREM NOVO/PA SAO JOAO DE PIRABAS/PA REALIZAR AUDIENCIAS 15, 16, 17, 22, 23 e 
24/02/2022 3  R$                     2.193,06 

230 10/02/2022 JAIRO NASCIMENTO DE SOUZA 126292 ANALISTA JUDICIARIO SANTAREM NOVO/PA SAO JOAO DE PIRABAS/PA AUXILIAR O MAGISTRADO EM AUDIENCIAS 15, 16, 17, 22, 23 e 
24/02/2022 3  R$                        729,96 

231 10/02/2022 JOSE JOCELINO ROCHA 149080 JUIZ(A) DE DIREITO PRIMAVERA/PA TERMO JUDICIARIO DE QUATIPURU/PA REALIZAR AUDIENCIAS 15, 16, 17, 22 e 
23/02/2022 2,5  R$                     1.827,55 

232 10/02/2022 JONAS PEREIRA BEZERRAS JUNIOR 194778 ASSESSOR DE JUIZ PRIMAVERA/PA TERMO JUDICIARIO DE QUATIPURU/PA REALIZAR AUDIENCIAS 15, 16, 17, 22 e 
23/02/2022 2,5  R$                        608,30 

233 10/02/2022 RAIMUNDA FARIAS ABDON 89079 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA SANTA MARIA DO PARA/PA REALIZAR ESTUDO MULTIDISCIPLINAR 23 E 24/02/2022 1  R$                        228,92 
234 10/02/2022 MAYLA NENO MARQUES DO NASCIMENTO 166065 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA SANTA MARIA DO PARA/PA REALIZAR ESTUDO MULTIDISCIPLINAR 23 E 24/02/2022 1  R$                        243,32 
235 10/02/2022 ALISSON ALAN MELO PINHO 166383 MILITAR BELEM/PA SANTA MARIA DO PARA/PA REALIZAR INSTALACAO DOS PORTAIS NAS COMARCAS 15 A 18/02/2022 3,5  R$                     1.057,69 
236 10/02/2022 ERISON LIMA DE SOUZA 166308 MILITAR BELEM/PA SANTA MARIA DO PARA/PA REALIZAR INSTALACAO DOS PORTAIS NAS COMARCAS 15 A 18/02/2022 3,5  R$                     1.057,69 

237 10/02/2022 ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA 151564 CHEFE DA UNIDADE LOCAL DE 
ARRECADACAO PRAINHA/PA SANTAREM/PA COMPLEMENTAÇAO DE DIARIAS PAGAS ATRAVES DA PORTARIA 

0063/2022-SP DO DIA 17/02/2022 30/01 A 07/02/2022 8  R$                     2.633,46 

238 11/02/2022 JOSE RODRIGO KEMPNER 143952 ANALISTA JUDICIARIO ALTAMIRA/PA VITORIA DO XINGU/PA REALIZAR ESTUDO PSICOSSOCIAL 11/02/2022 0,5  R$                        114,46 

239 11/02/2022 ALAN REIS DE MENEZES 101559 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR SANTAREM NOVO/PA SAO JOAO DE PIRABAS/PA CUMPRIR MANDADOS 14, 15 E 
16/02/2022 1,5  R$                        364,98 

240 11/02/2022 GILMARA RODRIGUES ROCHA 154491 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR NOVO PROGRESSO/PA ALTAMIRA/PA CUMPRIR MANDADOS 14 A 28/02/2022 14,5  R$                     4.764,56 
241 11/02/2022 EYMAR DA SILVA MESQUITA 148105 MILITAR BELEM/PA PRIMAVERA/PA SEGURANCA DE MAGISTADO 19/02 A 15/03/2022 14,5  R$                     4.833,25 
242 11/02/2022 JOSE RIBEIRO DA COSTA FILHO 147303 ASSESSOR TECNICO ADMINISTRACAO BELEM/PA CACHOEIRA DO ARARI/PA REALIZAR INSPECAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL 24 A 25/02/2022 1,5  R$                        433,67 
243 11/02/2022 ELLANA BARROS PINHEIRO 196011 ANALISTA JUDICIARIO ABAETETUBA/PA MOJU/PA REALIZAR ESTUDOS SOCIAIS 14 E 17/02/2022 1  R$                        243,32 

244 11/02/2022 VILMAR DURVAL MACEDO JUNIOR 149381 JUIZ(A) DE DIREITO ALENQUER/PA OBIDOS/PA REALIZAR ACOMPANHAMENTO, ANALISE E INSPECAO DOS 
PROCESSOS E AUDIENCIAS 15 A 19/02/2022 4,5  R$                     3.633,04 

245 11/02/2022 ANTONIO SILVANEY TEIXEIRA DUARTE JUNIOR 143171 ASSESSOR TECNICO ADMINISTRACAO BELEM/PA VITORIA DO XINGU/PA REALIZAR VISITA TECNICA PARA LEVANTAMENTO DAS 
NECESSIDADES DE EXECUCAO DE MANUTENCAO PREDIAL 16 A 18/02/2022 2,5  R$                        745,68 

246 11/02/2022 SILVANA AZEVEDO SANTOS 88072 ANALISTA JUDICIARIO ABAETETUBA/PA MOJU/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 16/02/2022 0,5  R$                        121,66 
247 11/02/2022 ODINANDRO GARCIA CUNHA 158585 JUIZ(A) DE DIREITO JURUTI/PA ORIXIMINA/PA REALIZAR AUDIENCIAS 16 A 19/02/2022 3,5  R$                     2.833,33 

248 14/02/2022 ANTONIO EDERALDO VIEIRA DE SOUZA 33480 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR MARABA/PA ITUPIRANGA/PA CONDUZIR VEICULO OFICIAL PARA A EQUIPE DE MARABA ATE O 
LOCAL DE AUDIENCIA DE INSPECAO AGRARIA. 17/02/2022 0,5  R$                        114,46 

249 14/02/2022 PAULO ROBERTO RODRIGUES CECIM 10650 AUXILIAR JUDICIARIO BELEM/PA 
DOM ELISEU/PA, ULIANOPOLIS/PA, 
PARAGOMINAS/PA, AURORA DO PARA/PA, CAPITAO 
POCO/PA, SANTAREM NOVO/PA e CURUCA/PA 

CONDUZIR VEICULO OFICIAL PARA SERVIDOR(A) DA SECRETARIA 
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 14 A 19/02/2022 5,5  R$                     1.714,40 

250 14/02/2022 CARLOS ROBERTO DA SILVA MATIAS 63282 MOTORISTA BELEM/PA 
MARABA/PA, ELDORADO DOS CARAJAS/PA, 
REDENCAO/PA, XINGUARA/PA, RIO MARIA/PA E SAO 
JOAO DO ARAGUAIA/PA 

CONDUZIR VEICULO OFICIAL PARA O SERVIDOR DA SECERTARIA 
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 14 A 18/02/2022 4,5  R$                     1.333,70 

251 14/02/2022 ANDERSON DO VALLE FIGUEIREDO 67393 AUXILIAR JUDICIARIO BELEM/PA 
TERMO JUDICIARIO DE COLARES/PA, CURUCA/PA, 
MARAPANIM/PA, SANTO ANTONIO DO TAUA/PA, SAO 
CAETANO DE ODIVELAS/PA e VIGIA/PA 

REALIZAR BACKUP NOS COMPUTADORES 15 A 18/02/2022 3,5  R$                     1.057,69 

252 14/02/2022 DIEGO FONSECA SILVA 196142 ANALISTA JUDICIARIO BELEM/PA ACARA/PA, BUJARU/PA, CONCORDIA DO PARA/PA e 
IGARAPE MIRI/PA REALIZAR BACKUP NOS COMPUTADORES 15 A 18/02/2022 3,5  R$                     1.057,69 

253 14/02/2022 DANIEL FONTES PEREIRA 116955 ANALISTA JUDICIARIO BELEM/PA INHANGAPI/ e SAO DOMINGOS DO CAPIM/PA REALIZAR BACKUP NOS COMPUTADORES 17 A 18/02/2022 1,5  R$                        404,87 
254 14/02/2022 SILVANA AZEVEDO SANTOS 88072 ANALISTA JUDICIARIO ABAETETUBA/PA MOJU/PA COLHER DEPOIMENTO ESPECIAL 17/02/2022 0,5  R$                        121,66 
255 14/02/2022 ANDERSON LUIS MARTINS FLORES 115053 MILITAR BELEM/PA TERRA SANTA/PA SEGURANCA DE MAGISTADO 21 A 26/02/2022 5,5  R$                     1.750,40 
256 14/02/2022 ROBERTO SERGIO DA SILVA CASTRO 174106 MILITAR BELEM/PA TERRA SANTA/PA SEGURANCA DE MAGISTADO 21 A 26/02/2022 5,5  R$                     1.750,40 
257 14/02/2022 SARA HELENA COSTA BATISTA 162086 ANALISTA JUDICIARIO ABAETETUBA/PA MOJU/PA REALIZAR ESTUDO PSICOSSOCIAL 16/02/2022 0,5  R$                        121,66 
258 15/02/2022 SANDRA DA SILVA VIEIRA 78778 ANALISTA JUDICIARIO ALTAMIRA/PA BRASIL NOVO/PA COLHER DEPOIMENTO ESPECIAL 16/02/2022 0,5  R$                        114,46 
259 15/02/2022 IZABETH FERREIRA DINIZ 131245 ANALISTA JUDICIARIO VIGIA/PA SANTO ANTONIO DO TAUA/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 21/02/2022 0,5  R$                        121,66 
260 15/02/2022 ANTONIO DO ESPIRITO SANTO SIQUEIRA SILVA --- ANALISTA JUDICIARIO VIGIA/PA SANTO ANTONIO DO TAUA/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 21/02/2022 0,5  R$                        121,66 
261 15/02/2022 DAVISON GUIMARAES ARAUJO DA SILVA 69647 AUXILIAR JUDICIARIO BELEM/PA PORTO DE MOZ/PA REALIZAR A INSTALACAO E ATIVACAO DO SD-WAN 16 A 21/02/2022 5,5  R$                     1.790,29 
263 15/02/2022 TACIANA VICENTE ARAUJO 59064 ANALISTA JUDICIARIO MARABA/PA ELDORADO DOS CARAJAS/PA COLHER DEPOIMENTO ESPECIAL 21/02/2022 0,5  R$                        121,66 
264 15/02/2022 ANDRE LUIZ FILO-CREAO GARCIA DA FONSECA 36840 JUIZ(A) DE DIREITO CASTANHAL/PA ACARA/PA REALIZAR AUDIENCIAS 16 A 17/02/2022 1,5  R$                     1.165,22 
265 15/02/2022 JOAO AROLDO RIBEIRO NETO 93009   CASTANHAL/PA ACARA/PA AUXILIAR O MAGISTRADO EM AUDIENCIAS 16 A 17/02/2022 1,5  R$                        419,27 
266 15/02/2022 RAQUEL MOURA RIBEIRO 144134 ASSESSOR(A) DE JUIZ CASTANHAL/PA ACARA/PA AUXILIAR O MAGISTRADO EM AUDIENCIAS 16 A 17/02/2022 1,5  R$                        433,67 

267 15/02/2022 JOSE RIBEIRO DA COSTA FILHO 147303 ASSESSOR TECNICO ADMINISTRACAO BELEM/PA SAO CAETANO DE ODIVELAS/PA, VIGIA/PA E SANTO 
ANTONIO DO TAUA/PA 

REALIZAR ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO 
PREDIAL 21 A 22/02/2022 1,5  R$                        433,67 

268 15/02/2022 ELIZABETH CRISTINA NASCIMENTO BRANCH 116777 ANALISTA JUDICIARIO TUCURUI/PA PACAJA/PA REALIZAR ESTUDOS SOCIAIS E COLHER DEPOIMENTO ESPECIAL 21 A 23/02/2022 2,5  R$                        745,68 
269 15/02/2022 DANIEL BENEDITO DAS NEVES PAZ 152102 ANALISTA JUDICIARIO BREVES/PA SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA/PA COLHER DEPOIMENTO ESPECIAL 22 a 25/02/2022 3,5  R$                     1.057,69 
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270 15/02/2022 ANTONIO FRANCISCO GIL BARBOSA 37850 JUIZ(A) DE DIREITO VIGIA/PA TERMO JUDICIARIO DE COLARES/PA REALIZAR ATOS PROCESSUAIS E RESOLUCAO DE PENDENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 16/02/2022 0,5  R$                        365,51 

271 15/02/2022 DAVID SEBASTIAO LEAL ALBUQUERQUE --- CEDIDO(A) VIGIA/PA TERMO JUDICIARIO DE COLARES/PA REALIZAR ATOS PROCESSUAIS E RESOLUCAO DE PENDENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 16/02/2022 0,5  R$                        190,35 

272 15/02/2022 ANTONIO DO ESPIRITO SANTO SIQUEIRA SILVA --- CEDIDO(A) VIGIA/PA TERMO JUDICIARIO DE COLARES/PA REALIZAR ATOS PROCESSUAIS E RESOLUCAO DE PENDENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 16/02/2022 0,5  R$                        190,35 

273 15/02/2022 INEZ TRINDADE NUNES 59293 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA INHANGAPI/PA REALIZAR ESTUDO DE CASO 16/02/2022 1  R$                        243,32 
274 15/02/2022 CLAUDIA CRISTINA SARDINHA DE SOUZA 68675 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA SAO MIGUEL DO GUAMA/PA E MARACANA/PA REALIZAR ESTUDO DE CASO 17 e 18/02/2022 1  R$                        243,32 
275 15/02/2022 ANAIDIS DO SOCORRO SILVA TAVARES 88137 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA SAO MIGUEL DO GUAMA/PA E MARACANA/PA REALIZAR ESTUDO DE CASO 17 e 18/02/2022 1  R$                        243,32 
276 15/02/2022 INEZ TRINDADE NUNES 59293 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA SAO MIGUEL DO GUAMA/PA E MARACANA/PA REALIZAR ESTUDO DE CASO 17 e 18/02/2022 1  R$                        243,32 
277 15/02/2022 HERONILDES MARQUES BARBOSA 166014 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA SAO MIGUEL DO GUAMA/PA E MARACANA/PA REALIZAR ESTUDO DE CASO 17 e 18/02/2022 1  R$                        243,32 
278 15/02/2022 ALEXANDRE SILVA LIMA 191221 ANALISTA JUDICIARIO JACAREACANGA/PA ITAITUBA/PA REALIZAR MIGRACAO DE PROCESSOS FISICOS PARA O PJE 20/02 a 05/03/2022 13,5  R$                     4.521,24 
279 15/02/2022 GEISON DOS ANJOS SILVA MARQUES 19476 ANALISTA JUDICIARIO JACAREACANGA/PA ITAITUBA/PA REALIZAR MIGRACAO DE PROCESSOS FISICOS PARA O PJE 20/02 a 05/03/2022 13,5  R$                     4.521,24 
280 15/02/2022 ELANE PATRICIO DE FREITAS 171883 ANALISTA JUDICIARIO JACAREACANGA/PA ITAITUBA/PA REALIZAR MIGRACAO DE PROCESSOS FISICOS PARA O PJE 20/02 a 05/03/2022 13,5  R$                     4.521,24 
281 15/02/2022 ANTONIO RAILSON SILVA FELIX 195499 ANALISTA JUDICIARIO JACAREACANGA/PA ITAITUBA/PA REALIZAR MIGRACAO DE PROCESSOS FISICOS PARA O PJE 20/02 a 05/03/2022 13,5  R$                     4.521,24 

282 15/02/2022 CHARLES LINDEMBERG CROMWELL DOS REIS 
JUNIOR 181081 MILITAR BELEM/PA MOCAJUBA/PA SEGURANCA DE MAGISTADO 20/02 A 06/03/2022 14,5  R$                     4.833,25 

283 15/02/2022 MARCIO ALBUQUERQUE RAIOL 163601 MILITAR BELEM/PA CAMETA/PA SEGURANCA DE MAGISTADO 21/02 A 07/03/2022 14,5  R$                     4.764,56 
284 15/02/2022 WILLIAM RIBEIRO CAMPOS 92291 MILITAR BELEM/PA ALENQUER/PA SEGURANCA DE MAGISTADO 21 A 22/02/2022 1,5  R$                        433,67 
285 15/02/2022 ODENILZA CARVALHO SERRA 170275 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR JURUTI/PA SANTAREM/PA CUMPRIR MANDADOS 17/02/2022 0,5  R$                        121,66 

286 16/02/2022 RUBEILTON GUILHERME SALES 69310 ANALISTA JUDICIARIO DOM ELISEU/PA ULIANOPOLIS/PA REALIZAR ESTUDOS INTERDISCIPLINARES 17, 21, 22 e 
23/02/2022 2  R$                        486,64 

287 16/02/2022 MARIA ANGELICA DE ASSIS SOARES 195286 ANALISTA JUDICIARIO DOM ELISEU/PA ULIANOPOLIS/PA REALIZAR ESTUDOS INTERDISCIPLINARES 17, 21, 22 e 
23/02/2022 2  R$                        486,64 

288 16/02/2022 PAULO MARCELO DE ARAUJO HILDEBRANDO 48887 ANALISTA JUDICIARIO BELEM/PA CACHOEIRA DO ARARI/PA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO 
PREDIAL 24 a 25/02/2022 1,5  R$                        433,67 

289 16/02/2022 JOSE GOMES DE ARAUJO FILHO 190471 JUIZ(A) DE DIREITO ITAITUBA/PA JACAREACANGA/PA REALIZAR INSTRUCAO DE REUS PRESOS E AUDIENCIAS 20/02 a 05/03/2022 13,5  R$                   11.105,19 
290 16/02/2022 RAMON QUERINO SANTOS 192775 ASSESSOR(A) DE JUIZ ITAITUBA/PA JACAREACANGA/PA REALIZAR INSTRUCAO DE REUS PRESOS E AUDIENCIAS 20 a 26/02/2022 6,5  R$                     2.131,10 
291 16/02/2022 EDVANDRO NASCIMENTO SANTOS --- COLABORADOR(A) ITAITUBA/PA JACAREACANGA/PA REALIZAR INSTRUCAO DE REUS PRESOS E AUDIENCIAS 20 a 26/02/2022 6,5  R$                     2.474,55 

292 16/02/2022 ROSI MARIA GOMES DE FARIAS 1341 DESEMBARGADOR(A) BELEM/PA BELO HORIZONTE/PA 
PARATICIPAR DO ENCONTRO DO COLEGIO DA MULHER EM 
SITUAÇAO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR DO PODER 
JUDICIARIO BRASILEIRO - COCEVID 

02 A 04/02/2022. 2,5  R$                     2.333,18 

293 16/02/2022 RIANE CONCEICAO FERREIRA FREITAS 41920 ANALISTA JUDICIARIO BELEM/PA BELO HORIZONTE/PA 
PARATICIPAR DO ENCONTRO DO COLEGIO DA MULHER EM 
SITUAÇAO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR DO PODER 
JUDICIARIO BRASILEIRO - COCEVID 

02 A 04/02/2022. 2,5  R$                     1.190,53 

294 17/02/2022 ALDENIR SILVA DA ROCHA 88048 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA CURUÇA/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 21 E 22/02/2022 1  R$                        228,92 
295 17/02/2022 JERUSA MATOS DA SILVA 116645 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA CURUÇA/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 21 E 22/02/2022 1  R$                        228,92 
296 17/02/2022 CHRISTIANY LETICIA MACIEL BOL 98817 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA CURUÇA/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 21 E 22/02/2022 1  R$                        243,32 
297 17/02/2022 EDEVALDO DA LUZ AZEVEDO 59919 ANALISTA JUDICIARIO MARABA/PA NOVA IPIXUNA DO PARA/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 18/02/2022 0,5  R$                        121,66 
298 17/02/2022 ELLANA BARROS PINHEIRO 196011 ANALISTA JUDICIARIO ABAETETUBA/PA IGARAPE MIRI/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 03 E 04/03/2022 1  R$                        243,32 

299 17/02/2022 JOSE RIBEIRO DA COSTA FILHO 147303 ASSESSOR TECNICO ADMINISTRACAO BELEM/PA GURUPA/PA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO 
PREDIAL 07 A 12/03/2022. 5,5  R$                     1.750,40 

300 17/02/2022 JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO 40720 REQUISITADO(A) BELEM/PA ALTAMIRA/PA REALIZAR FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTUÇAO DO NOVO 
FORUM 22 a 23/02/2022 1,5  R$                        433,67 

301 17/02/2022 MAYLA NENO MARQUES DO NASCIMENTO 166065 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA INHANGAPI/PA COLHER DEPOIMENTO ESPECIAL 09/03/2022 0,5  R$                        121,66 
302 17/02/2022 ALDENIR SILVA DA ROCHA 88048 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA MARACANA/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 22/03/2022 0,5  R$                        114,46 
303 17/02/2022 MAYLA NENO MARQUES DO NASCIMENTO 166065 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA MARACANA/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 22/03/2022 0,5  R$                        121,66 
304 17/02/2022 CARLA CRISTINA DE SOUZA ESTEVES 168653 ANALISTA JUDICIARIO CAMETA/PA BAIAO/PA COLHER DEPOIMENTO ESPECIAL 21 A 23/02/2022 2,5  R$                        745,68 
305 17/02/2022 VICTOR DE OLIVEIRA ALMEIDA 91031 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR REDENCAO/PA PAU D'ARCO/PA CUMPRIR MANDADOS 21/02/2022 0,5  R$                        121,66 

306 17/02/2022 JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO 40720 REQUISITADO(A) BELEM/PA SALINOPOLIS/PA REALIZAR FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTUÇAO DO NOVO 
FORUM 24 a 25/02/2022 1,5  R$                        433,67 

307 17/02/2022 ALISSON ALAN MELO PINHO 166383 MILITAR BELEM/PA BAIAO/PA REALIZAR INSTALACAO DOS PORTAIS NAS COMARCAS 21 A 22/02/2022 1,5  R$                        433,67 
308 17/02/2022 THYAGO ALMEIDA DOS SANTOS 166421 MILITAR BELEM/PA BAIAO/PA REALIZAR INSTALACAO DOS PORTAIS NAS COMARCAS 21 A 22/02/2022 1,5  R$                        433,67 
309 18/02/2022 LUIS GONZAGA AGUIAR DE SOUZA FILHO 42690 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR CONCEICAO DO ARAGUAIA/PA SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA CUMPRIR MANDADOS 22 a 25/02/2022 3,5  R$                     1.057,69 
310 18/02/2022 RENILDO ALVES DOS SANTOS 14699 AGENTE DE SEGURANCA CONCEICAO DO ARAGUAIA/PA SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA CUMPRIR MANDADOS 22 a 25/02/2022 3,5  R$                     1.057,69 
311 18/02/2022 GLAUCYLLENE DE OLIVEIRA MARQUES PARIZOTTO 25941 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR CASTANHAL/PA SALVATERRA/PA CUMPRIR MANDADOS 04 A 07/03/2022. 3,5  R$                     1.195,07 

312 18/02/2022 JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO 40720 REQUISITADO   ALTAMIRA/PA TORNAR SEM EFEITO a Portaria de n.º 2397/2021-SP, de 
01/12/2021 --- ---  R$                              -   

313 18/02/2022 GEILSON DOS SANTOS MORAIS --- CEDIDO   ABAETETUBA/PA TORNAR SEM EFEITO a Portaria de n.º 2391/2021-SP, de 
01/12/2021 --- ---  R$                              -   

314 21/02/2022 DIEGO BAPTISTA LEITAO 123030 SECRETARIO DE INFORMATICA BELEM/PA SAO PAULO/SP 
PPARTICIPAR DO EVENTO DE DEMONSTRACAO DA NOVA 
TECNOLOGIA 5G E TRATAR DO PRAZO DE ENTREGA DAS 
SWITCHES COM EMPRESA HUAWEI BRASIL 

22 a 24/02/2022 2,5  R$                     1.190,53 

315 21/02/2022 ARILSON GALDINO DA SILVA 183318 REQUISITADO(A) BELEM/PA SAO PAULO/SP 
PPARTICIPAR DO EVENTO DE DEMONSTRACAO DA NOVA 
TECNOLOGIA 5G E TRATAR DO PRAZO DE ENTREGA DAS 
SWITCHES COM EMPRESA HUAWEI BRASIL 

22 a 24/02/2022 2,5  R$                     1.190,53 

316 21/02/2022 ALAN REIS DE MENEZES 101559 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR SANTAREM NOVO/PA SAO JOAO DE PIRABAS/PA CUMPRIR MANDADOS 22, 23, 24 e 
25/02/2022 2  R$                        486,64 

317 21/02/2022 CARLOS OTAVIO BANDEIRA BARBOSA 179183 MILITAR BELEM/PA PARAUAPEBAS/PA SEGURANCA DE MAGISTADO 24/02 A 10/03/2022 14,5  R$                     4.833,25 
318 21/02/2022 EVANDRO GOMES MENEZES 177105 MILITAR BELEM/PA ABAETETUBA/PA SEGURANCA DE MAGISTADO 26/02 A 12/03/2022 14,5  R$                     4.901,94 
319 21/02/2022 CLEMENTINO SILVA DE LIMA 37360 MILITAR BELEM/PA CURIONOPOLIS/PA SEGURANCA DE MAGISTADO 28/02 A 14/03/2022 14,5  R$                     4.833,25 

320 21/02/2022 DIEGO FONSECA SILVA 196142 ANALISTA JUDICIARIO BELEM/PA 

CONCEICAO DO ARAGUAIA/PA, OURILANDIA DO 
NORTE/PA, RIO MARIA/PA, SANTANA DO 
ARAGUAIA/PA, SAO FELIX DO XINGU/PA e 
TUCUMA/PA 

REALIZAR BACKUP NOS COMPUTADORES 07 A 12/03/2022. 5,5  R$                     1.750,40 

321 22/02/2022 ANTONIO FERNANDO DE CARVALHO VILAR 82694 JUIZ(A) DE DIREITO ALTAMIRA/PA URUARA/PA REALIZAR AUDIENCIAS 15 A 16/03/2022 1,5  R$                     1.165,22 
322 22/02/2022 ELCIA BETANIA SOUSA SILVA OLIVEIRA 15059 AGENTE DE SEGURANCA ALTAMIRA/PA URUARA/PA REALIZAR AUDIENCIAS 15 A 16/03/2022 1,5  R$                        433,67 
323 22/02/2022 DELICIO PRACA NASCIMENTO DA SILVA 15059 AGENTE DE SEGURANCA ALTAMIRA/PA URUARA/PA REALIZAR AUDIENCIAS 15 A 16/03/2022 1,5  R$                        419,27 
324 22/02/2022 AMARILDO JOSE MAZUTTI 60135 JUIZ(A) DE DIREITO MARABA/PA TUCURUI/PA REALIZAR AUDIENCIAS 09 A 10/03/2022. 1,5  R$                     1.165,22 
325 22/02/2022 JOAO PAULO PORTUGAL FARIA, 116335 ANALISTA JUDICIARIO MARABA/PA TUCURUI/PA REALIZAR AUDIENCIAS 09 A 10/03/2022. 1,5  R$                        433,67 
326 22/02/2022 ROBERTO GILSON PEREIRA DE SOUZA 57142 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR MARABA/PA TUCURUI/PA REALIZAR AUDIENCIAS 09 A 10/03/2022. 1,5  R$                        433,67 

327 22/02/2022 GABRIEL HENRIQUE DA SILVA VENTURA 143782 ANALISTA JUDICIARIO BELEM/PA XINGUARA/PA E SAO FELIX/PA REALIZAR FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTUÇAO DO NOVO 
FORUM 21 A 25/02/2022 4,5  R$                     1.369,70 

328 22/02/2022 ANTONIO DOS SANTOS BATISTA 7013 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR ALENQUER/PA CURUA/PA CUMPRIR MANDADOS 23 A 27/02/2022 4,5  R$                     1.507,08 
329 22/02/2022 NAIARA CRISTINA SERRAO MIRANDA 152161 ANALISTA JUDICIARIO BREVES/PA GURUPA/PA COLHER DEPOIMENTO ESPECIAL 05 A 11/03/2022. 6,5  R$                     2.131,10 
330 22/02/2022 MARLENE SANTOS GOMES 102326 ANALISTA JUDICIARIO MARABA/PA RONDON DO PARA/PA COLHER DEPOIMENTO ESPECIAL 23/02/2022 0,5  R$                        114,46 
331 22/02/2022 JOSE RODRIGO KEMPNER 143952 ANALISTA JUDICIARIO ALTAMIRA/PA VITORIA DO XINGU/PA COLHER DEPOIMENTO ESPECIAL 23 e 24/02/2022 1 228,92 
332 22/02/2022 LUIZ MARIA DE OLIVEIRA 7234 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR BRAGANCA/PA TRACUATEUA/PA CUMPRIR MANDADOS 24/02/2022 0,5  R$                        114,46 
333 22/02/2022 CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR 105015 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR ITAITUBA/PA TRAIRAO/PA CUMPRIR MANDANDOS 25/02 A 03/03/2022 6,5  R$                     2.199,79 
334 22/02/2022 CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR 105015 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR ITAITUBA/PA TRAIRAO/PA CUMPRIR MANDANDOS 25/02 A 03/03/2022 6,5  R$                     2.199,79 

335 23/02/2022 NAIARA CRISTINA SERRAO MIRANDA 152161 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR   PORTEL/PA TORNAR SEM EFEITO a Portaria de n.º 0141/2022-SP, de 
02/02/2022 --- ---  R$                              -   

336 23/02/2022 ROMEU DA CUNHA GOMES 198404 JUIZ(A) DE DIREITO   CUIABA/MT TORNAR SEM EFEITO a Portaria de n.º 2537/2021-SP, de 
22/12/2021 --- ---  R$                              -   

337 23/02/2022 ITALO GUSTAVO GOMES NICACIO 198421 JUIZ(A) DE DIREITO   CUIABA/MT TORNAR SEM EFEITO a Portaria de n.º 2538/2021-SP, de 
22/12/2021 --- ---  R$                              -   

338 24/02/2022 WELITON PEDRO GOMES 21032 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR SANTA LUZIA DO PARA/PA CACHOEIRA DO PIRIA/PA CUMPRIR MANDADOS 24 a 25/02/2022 1,5  R$                        433,67 

339 24/02/2022 ROSILEIDE MARIA DA COSTA CINHA 1449 DESEMBARGADOR(A) BELEM/PA PARAGOMINAS/PA REALIZAR CORREICAO PRESENCIAL 06 A 10/03/2022. 4,5  R$                     3.877,17 
340 24/02/2022 SILVIA MARA BENTES DE SOUZA COSTA 4596 JUIZ(A) AUXILIAR BELEM/PA PARAGOMINAS/PA REALIZAR CORREICAO PRESENCIAL 06 A 10/03/2022. 4,5  R$                     3.877,17 
341 24/02/2022 LUCIO BARRETO GUERREIRO 8176 JUIZ(A) AUXILIAR BELEM/PA PARAGOMINAS/PA REALIZAR CORREICAO PRESENCIAL 06 A 10/03/2022. 4,5  R$                     3.877,17 
342 24/02/2022 PAOLA WATRIN PIMENTA MENESCAL 62022 ANALISTA JUDICIARIO BELEM/PA PARAGOMINAS/PA REALIZAR CORREICAO PRESENCIAL 06 A 10/03/2022. 4,5  R$                     1.438,39 
343 24/02/2022 LORENA FERNANDES TELES 69680 ANALISTA JUDICIARIO BELEM/PA PARAGOMINAS/PA REALIZAR CORREICAO PRESENCIAL 06 A 10/03/2022. 4,5  R$                     1.438,39 
344 24/02/2022 TATIANE SARAIVA DA PAIXAO 49239 ANALISTA JUDICIARIO BELEM/PA PARAGOMINAS/PA REALIZAR CORREICAO PRESENCIAL 06 A 10/03/2022. 4,5  R$                     1.438,39 
345 24/02/2022 DEBORA CAMILA ALENCAR DA SILVA 149471 ANALISTA JUDICIARIO BELEM/PA PARAGOMINAS/PA REALIZAR CORREICAO PRESENCIAL 06 A 10/03/2022. 4,5  R$                     1.438,39 
346 24/02/2022 NATALIA DANTAS MONTEIRO 181617 MILITAR BELEM/PA PARAGOMINAS/PA REALIZAR CORREICAO PRESENCIAL 06 A 010/03/2022. 4,5  R$                     1.438,39 
347 24/02/2022 RENILDA DO SOCORRO BARBOSA DE SOUZA 130664 ANALISTA JUDICIARIO MARABA/PA SAO JOAO DO ARAGUAIA/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 25/02/2022 0,5  R$                        114,46 
348 24/02/2022 MARIA ANA DOS SANTOS LIMA 90760 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR CONCEICAO DO ARAGUAIA/PA FLORESTA DO ARAGUAIA/PA CUMPRIR MANDADOS 02 A 04/02/2022. 2,5  R$                        745,68 

349 24/02/2022 ARLEN GONÇALVES MARTINS 171441 ANALISTA JUDICIARIO BELEM/PA NOVO REPARTIMENTO/PA, PACAJA/PA, TUCURUI/PA, 
GOIANESIA DO PARA/PA E TAILANDIA/PA 

REALIZAR VISITA TECNICA PARA LEVANTAMENTO DAS 
NECESSIDADES DE EXECUCAO DE MANUTENCAO PREDIAL 07 A 11/03/2022. 4,5  R$                     1.369,70 

350 24/02/2022 LEIDIANE RAMOS DE AZEVEDO 102539 ANALISTA JUDICIARIO REDENCAO/PA SANTANA DO ARAGUAIA/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 03 A 04/03/2022. 1,5  R$                        433,67 
351 24/02/2022 ROSA MARIA FERREIRA DOS SANTOS 190004 ANALISTA JUDICIARIO REDENCAO/PA SANTANA DO ARAGUAIA/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 03 A 04/03/2022. 1,5  R$                        433,67 
352 24/02/2022 LUCIRENE DE ANDRADE SANTIAGO 129976 ANALISTA JUDICIARIO RIO MARIA/PA XINGUARA/PA COLHER DEPOIMENTO ESPECIAL 08/03/2022 0,5  R$                        121,66 
353 24/02/2022 LUIS ANTONIO LOPES DA SILVA 53627 MILITAR BELEM/PA PRIMAVERA/PA SEGURANCA DE MAGISTADO 05 A 19/03/2022. 14,5  R$                     4.833,25 
354 24/02/2022 MARCELO DA SILVA LEAL 79570 MILITAR BELEM/PA MOCAJUBA/PA SEGURANCA DE MAGISTADO 06 A 20/03/2022. 14,5  R$                     4.833,25 
355 24/02/2022 WALIN SANTOS CARVALHO 168068 MILITAR BELEM/PA PRIMAVERA/PA SEGURANCA DE MAGISTADO 07 A 21/03/2022. 14,5  R$                     4.764,56 

356 24/02/2022 JONAS PEREIRA BEZERRAS JUNIOR 194778 ASSESSOR DE JUIZ PRIMAVERA/PA TERMO JUDICIARIO DE QUATIPURU/PA AUXILIAR O MAGISTRADO EM AUDIENCIAS 08, 09, 10, 15, 16 e 
17/03/2022. 3  R$                        729,96 

357 24/02/2022 CAROLINA CRISTINA MATOS DE CARVALHO 173380 ANALISTA JUDICIARIO TUCUMA/PA SAO FELIX DO XINGU/PA REALIZAR ESTUDO SOCIAL 11/03/2022 0,5  R$                        121,66 
358 24/02/2022 JOSEFA ANTONIA DE SOUSA DUTRA 59900 ANALISTA JUDICIARIO SANTAREM/PA OBIDOS/PA COLHER DEPOIMENTO ESPECIAL 14 A 16/03/2022 2,5  R$                        745,68 
359 24/02/2022 OTTON WILLIAM CASTRO SILVA 117056 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR JURUTI/PA SANTAREM/PA CUMPRIR MANDADOS 27/02/2022 0,5  R$                        190,35 

360 25/02/2022 JOSE RIBEIRO DA COSTA FILHO 147303 ASSESSOR TECNICO 
ADMINISTRATIVO BELEM/PA BREVES/PA e TERMO JUDICIARIO DE BAGRE/PA REALIZAR VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS 

SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL 15 A 18/03/2022 3,5  R$                     1.057,69 

361 25/02/2022 ANDERSON DO VALLE FIGUEIREDO 67393 AUXILIAR JUDICIARIO BELEM/PA 

SAO JOAO DO ARAGUAIA, SAO DOMINGOS DO 
ARAGUAIA, SAO GERALDO DO ARAGUAIA, 
ELDORADO DOS CARAJAS, CURIONOPOLIS, 
OURILANDIA DO NORTE, TUCUMA, SAO FELIX DO 
XINGU, RIO MARIA, CONCEIÇAO DO ARAGUIA E 
SANTANA DO ARAGUAIA/PA 

REALIZAR ENTREGA, INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DOS NOVOS 
EQUIPAMENTOS DE NOTEBOOKS NAS COMARCAS 06 A 20/03/2022. 14,5  R$                     4.833,25 

362 25/02/2022 BRUNO VIEIRA DOS SANTOS 116513 ANALISTA JUDICIARIO BELEM/PA 

SAO JOAO DO ARAGUAIA, SAO DOMINGOS DO 
ARAGUAIA, SAO GERALDO DO ARAGUAIA, 
ELDORADO DOS CARAJAS, CURIONOPOLIS, 
OURILANDIA DO NORTE, TUCUMA, SAO FELIX DO 
XINGU, RIO MARIA, CONCEIÇAO DO ARAGUIA E 
SANTANA DO ARAGUAIA/PA 

REALIZAR ENTREGA, INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DOS NOVOS 
EQUIPAMENTOS DE NOTEBOOKS NAS COMARCAS 06 A 20/03/2022. 14,5  R$                     4.761,25 

363 25/02/2022 DANIEL FONTES PEREIRA 116955 ANALISTA JUDICIARIO BELEM/PA 

SAO JOAO DO ARAGUAIA, SAO DOMINGOS DO 
ARAGUAIA, SAO GERALDO DO ARAGUAIA, 
ELDORADO DOS CARAJAS, CURIONOPOLIS, 
OURILANDIA DO NORTE, TUCUMA, SAO FELIX DO 
XINGU, RIO MARIA, CONCEIÇAO DO ARAGUIA E 
SANTANA DO ARAGUAIA/PA 

REALIZAR ENTREGA, INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DOS NOVOS 
EQUIPAMENTOS DE NOTEBOOKS NAS COMARCAS 06 A 20/03/2022. 14,5  R$                     4.689,25 

364 25/02/2022 MARCELO FARIAS DAS CHAGAS 59994 AUXILIAR JUDICIARIO BELEM/PA 

SAO JOAO DO ARAGUAIA, SAO DOMINGOS DO 
ARAGUAIA, SAO GERALDO DO ARAGUAIA, 
ELDORADO DOS CARAJAS, CURIONOPOLIS, 
OURILANDIA DO NORTE, TUCUMA, SAO FELIX DO 
XINGU, RIO MARIA, CONCEIÇAO DO ARAGUIA E 
SANTANA DO ARAGUAIA/PA 

REALIZAR ENTREGA, INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DOS NOVOS 
EQUIPAMENTOS DE NOTEBOOKS NAS COMARCAS 06 A 20/03/2022. 14,5  R$                     4.761,25 

365 25/02/2022 PAULO EMILIO CORREIA LIMA PAES BARRETO 117111 ANALISTA JUDICIARIO BELEM/PA 

SAO JOAO DO ARAGUAIA, SAO DOMINGOS DO 
ARAGUAIA, SAO GERALDO DO ARAGUAIA, 
ELDORADO DOS CARAJAS, CURIONOPOLIS, 
OURILANDIA DO NORTE, TUCUMA, SAO FELIX DO 
XINGU, RIO MARIA, CONCEIÇAO DO ARAGUIA E 
SANTANA DO ARAGUAIA/PA 

REALIZAR ENTREGA, INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DOS NOVOS 
EQUIPAMENTOS DE NOTEBOOKS NAS COMARCAS 06 A 20/03/2022. 14,5  R$                     4.761,25 

366 25/02/2022 JOSE JOCELINO ROCHA 149080 JUIZ(A) DE DIREITO PRIMAVERA/PA TERMO JUDICIARIO DE QUATIPURU/PA REALIZAR AUDIENCIAS 08, 09, 10, 15, 16 e 
17/03/2022. 3  R$                     2.193,06 

367 25/02/2022 OTTON WILLIAM CASTRO SILVA 117056 OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR JURUTI/PA SANTAREM/PA CUMPRIR MANDADOS 03/03/2022 0,5  R$                        121,66 
369 25/02/2022 CLAUDIA CRISTINA SARDINHA DE SOUZA 68675 SERVIÇO SOCIAL CASTANHAL/PA SAO MIGUEL DO GUAMA E CURUÇA/PA REALIZAR ESTUDOS DE CASO 04, 17 E 18/03 1,5  R$                        364,98 
370 25/02/2022 INEZ TRINDADE NUNES 59293 SERVIÇO SOCIAL CASTANHAL/PA SAO MIGUEL DO GUAMA E CURUÇA/PA REALIZAR ESTUDOS DE CASO 04, 17 E 18/03 1,5  R$                        364,98 

373 25/02/2022 ILKIMY APARECIDA PAIXAO MENDES  131237 SERVIÇO SOCIAL PARAGOMINAS/PA IPIXUNA DO PARA/PA REALIZAR ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES E PROCEDIMENTO DE 
DEPOIMENTO ESPECIAL 07 A 09/03/2022. 2,5  R$                        724,08 

374 25/02/2022 SIDNEIA SANTOS DE SOUZA 160610 SERVIÇO SOCIAL PARAGOMINAS/PA IPIXUNA DO PARA/PA REALIZAR ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES E PROCEDIMENTO DE 
DEPOIMENTO ESPECIAL 07 A 09/03/2022. 2,5  R$                        745,68 

375 25/02/2022 RAIMUNDA FARIAS ABDON 89079 SERVIÇO SOCIAL CASTANHAL/PA CURUÇA/PA REALIZAR ESTUDO MULTIDISCIPLINAR 07/03/2022 0,5  R$                        114,46 
376 25/02/2022 MAYLA NENO MARQUES DO NASCIMENTO 166065 ANALISTA JUDICIARIO CASTANHAL/PA CURUCA/PA REALIZAR ESTUDO MULTIDISCIPLINAR 07/03/2022 0,5  R$                        121,66 

377 25/02/2022 HERONILDES MARQUES BARBOSA 166014 ANALISTA JUDICIARIO SOURE/PA SALVATERRA/PA, PONTA DE PEDRAS/PA E 
CACHOEIRA DO ARARI/PA COLHER DEPOIMENTO ESPECIAL 

03, 04, 07, 09, 10, 
11, 14, 15, 16, 
18/03/2022 

6,5  R$                     1.718,96 

378 25/02/2022 DIEGO FONSECA SILVA 196142 ANALISTA JUDICIARIO BELEM/PA 

SAO JOAO DO ARAGUAIA/PA, SAO DOMINGOS DO 
ARAGUAIA/PA, SAO GERALDO DO ARAGUAIA/PA, 
ELDORADO DOS CARAJAS/PA, CURIONOPOLIS/PA 
OURILANDIA DO NORTE/PA TUCUMA/PA SAO FELIX 
DO XINGU/PA, RIO MARIA/PA CONCEICAO DO 
ARAGUAIA/PA e SANTANA DO ARAGUAIA/PA 

REALIZAR BACKUP E CONFIGURAÇAO NOS EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA DOS FORUNS 02 A 19/032022. 17,5  R$                     5.769,28 
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LeGisLatiVo

asseMBLeia LeGisLatiVa
do estado do ParÁ

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico N° 007/2022. Processo administrativo nº. 
004730/2021. oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na 
PrESTaÇÃo, SoB dEMaNda, dE SErViÇoS dE orGaNiZaÇÃo, oPEra-
cioNaliZaÇÃo, coordENaÇÃo E EXEcUÇÃo dE EVENToS, TaiS coMo: 
PalESTraS, SEMiNárioS, EVENToS TÉcNico-ciENTÍficoS, TrEiNa-
MENToS, caPaciTaÇÕES, oficiNaS, WorKSHoPS, alÉM dE EVENToS 
fÚNEBrES a SErEM rEaliZadoS PEla aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ES-
Tado do Pará. Tipo: Menor Preço Global. Modo de disputa: aberto. início 
do acolhimento das Propostas: 11/03/2022 às 11h00min, recebimento 
das Propostas até: 23/03/2022 às 09h29min. abertura das Propostas: 
23/03/2022 às 09h30min. início da disputa: 23/03/2022 às 10h00min. lo-
cal: www.licitacoes-e.com.br. Programa de Trabalho: 01.122.1496.8552, 
Natureza da despesa: 3390-39, origem do recurso: Tesouro Estadual. or-
denador de despesas: deputado francisco das chagas Silva Melo filho. 
o Edital poderá ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.ale-
pa.pa.gov.br.
coMiSSÃo dE PrEGÃo

Protocolo: 770292

.

.

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 38.160, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 242/2022, de 
22-02-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004171/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora MoNiQUE HElEN craVo SoarES fariaS, auditor 
de controle Externo, matrícula  nº 0101712, 09 (nove) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 02 a 10-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770056
Portaria Nº 38.157, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 239/2022, de 
21-02-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004159/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor aNToNio carloS aGUiar diaS, Motorista, ma-
trícula nº 0100354, 04 (quatro) dias de licença para tratamento de saúde, 
nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 01 a 04-02-
2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770050
Portaria Nº 38.158, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 240/2022, de 
21-02-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004166/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora alicE SoUSa MoTa, auxiliar Técnico de controle 
Externo administrativo, matrícula nº 0101670, 18 (dezoito) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 01 a 18-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770052
Portaria Nº 38.159, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 241/2022, de 
22-02-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004170/2022,

r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria dE fáTiMa MarTiNS lEÃo, auditor de con-
trole Externo, matrícula  nº 0100349, 01 (um) dia de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no dia 07-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770053
Portaria Nº 38.161, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 243/2022, de 
23-02-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004172/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora MoNiQUE HElEN craVo SoarES fariaS, auditor 
de controle Externo, matrícula  nº 0101712, 01 (um) dia de licença em 
prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 
5.810/94, no dia 11-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770061
Portaria Nº 38.155, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 237/2022, de 21-
02-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004151/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa Socorro QUiNTairoS aMaZoNaS, auditor 
de controle Externo, matrícula nº 0100115, 03 (três) dias de licença em 
prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 
5.810/94, no período de 01 a 03-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770045
Portaria Nº 38.156, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 238/2022, de 
21-02-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004157/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor HErMETo diaS da coSTa, auxiliar Técnico de 
controle Externo administrativo, matrícula nº 0179094, 06 (seis) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei  nº 
5.810/94, no período de 01 a 06-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770047
Portaria Nº 38.154, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 236/2022, de 
21-02-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004136/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aUrEa MaUra araÚJo BraNdÃo da coSTa, au-
ditor de controle Externo, matrícula nº 0101532, 04 (quatro) dias de licen-
ça para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei  nº 5.810/94, 
no período de 01 a 04-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770041
Portaria Nº 38.153, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 235/2022, de 
21-02-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004134/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora MarlUcE ESTEr coSTa dE SoUZa, Técnico em 
Processamento de imagem, matrícula nº 0100206, 10 (dez) dias de licen-
ça em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da 
lei  nº 5.810/94, no período de 12 a 21-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770036
Portaria Nº 38.152, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 230/2022, de 
21-02-2022, protocolizado sob o Expediente nº 003963/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa Socorro QUiNTairoS aMaZoNaS, auditor 
de controle Externo, matrícula nº 0100115, 21 (vinte e um) dias de licença 
para acompanhar pessoa da família, nos termos do artigo 85 da lei  nº 
5.810/94, no período de 04 a 24-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770034
Portaria Nº 38.151, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 229/2022, de 
17-02-2022, protocolizado sob o Expediente nº 003961/2022,
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r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora ElY doS SaNToS fariaS, auditor de controle Ex-
terno, matrícula nº 0101699, 03 (três) dias de licença em prorrogação 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 5.810/94, no 
período de 14 a 16-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770031
Portaria Nº 38.164, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 246/2022, de 
23-02-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004183/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria dE fáTiMa PiNTo cardoSo, agente au-
xiliar de Serviços Gerais, matrícula  nº 0100043, 02 (dois) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 10 a  11-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770072
Portaria Nº 38.162, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 244/2022, de 
23-02-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004173/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora MadalENa roSa da coSTa ValENTE, analista au-
xiliar de controle Externo, matrícula  nº 0100325, 05 (cinco) dias de licen-
ça para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, 
no período de 10 a  14-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770063
Portaria Nº 38.163, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 245/2022, de 
23-02-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004177/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria dE fáTiMa PiNTo cardoSo, agente au-
xiliar de Serviços Gerais, matrícula  nº 0100043, 03 (três) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 14 a 16-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770070
Portaria Nº 38.165, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 247/2022, de 22-
02-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004185/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor MorÉlio SaNToS, analista auxiliar de controle Externo, 
matrícula  nº 0100045, 13 (treze) dias de licença para tratamento de saúde, nos 
termos do artigo 81 da lei  nº 5.810/94, no período de 09 a 21-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770077
Portaria Nº 38.166, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 248/2022, de 
24-02-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004186/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria THErESa calado loPES, agente auxi-
liar de Serviços Gerais, matrícula  nº 0100334, 07 (sete) dias de licença 
para acompanhar pessoa da família, nos termos do artigo 85 da lei nº 
5.810/94, no período de 11 a 17-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770080
Portaria Nº 38.167, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 249/2022, de 
24-02-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004188/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora alliSTra BarBalHo oliVEira, assessor adminis-
trativo, matrícula  nº 0100755, 12 (doze) dias de licença em prorrogação 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 5.810/94, no 
período de 14 a  25-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770083
Portaria Nº 38.169, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 251/2022, de 
24-02-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004191/2022,

r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor roSiValdo NaSciMENTo rodriGUES, agente 
auxiliar de Serviços administrativos, matrícula nº 0200051, 04 (quatro) 
dias de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da 
lei  nº 5.810/94, no período de 08 a 11-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770090
Portaria Nº 38.168, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 250/2022, de 
24-02-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004189/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor raiMUNdo caldaS BaTiSTa, auditor de controle Exter-
no, matrícula  nº 0100464, 20 (vinte) dias de licença para tratamento de saúde, 
nos termos do artigo 81 da lei  nº 5.810/94, no período de 07 a  26-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770088
Portaria Nº 38.174, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 256/2022, de 
25-02-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004223/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor PaUlo SÉrGio BaTiSTa raMoS, analista auxiliar 
de controle Externo, matrícula  nº 0100443, 03 (três) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 02 a  04-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770103
Portaria Nº 38.173, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 255/2022, de 
03-03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004218/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora NilZETE da coNcEiÇÃo GUiMarÃES BarroS, 
Técnico auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0100188, 03 (três) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 16 a 18-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770100
Portaria Nº 38.170, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 252/2022, de 
03-03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004206/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa criSTiNa caSTElo BraNco iUdicE, asses-
sor Técnico de controle Externo, matrícula nº 0100232, 13 (treze) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei  nº 
5.810/94, no período de 09 a 21-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770093
Portaria Nº 38.171, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 253/2022, de 
03-03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004208/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor Marco alfrEdo corrEa SalaME, Motorista, ma-
trícula nº 0100438, 06 (seis) dias de licença para tratamento de saúde, nos 
termos do artigo 81 da lei  nº 5.810/94, no período de 06 a 11-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770094
Portaria Nº 38.172, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 254/2022, de 
03-03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004210/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor Marco alfrEdo corrEa SalaME, Motorista, ma-
trícula nº 0100438, 20 (vinte) dias de licença em prorrogação para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 5.810/94, no período 
de 12-02 a  03-03-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770098
Portaria Nº 38.175, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 257/2022, de 
03-03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004227/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor TaBaJara HENriQUE fraZÃo, agente auxiliar de 
Serviços administrativos, matrícula  nº 0179418, 05 (cinco) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 08 a 12-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770107
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Portaria Nº 38.176, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 258/2022, de 
03-03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004229/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor THiaGo HENriQUES MariNHo, auditor de controle Ex-
terno, matrícula  nº 0101762, 08 (oito) dias de licença para tratamento de saú-
de, nos termos do artigo 81 da lei  nº 5.810/94, no período de 12 a 19-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770109
Portaria Nº 38.177, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 259/2022, de 
03-03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004232/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora ValÉria MoraES do carMo, assistente de ceri-
monial e relações institucionais, matrícula  nº 0101634, 08 (oito) dias de 
licença em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 
da lei  nº 5.810/94, no período de 02 a  09-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770110
Portaria Nº 38.178, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 260/2022, de 
03-03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004233/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora WilliaNa raTSUNNE da SilVa SHiraSU, audi-
tor de controle Externo, matrícula  nº 0101585, 02 (dois) dias de licença 
para acompanhar pessoa da família, nos termos do artigo 85 da lei nº 
5.810/94, no período de 08 a 09-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770114
Portaria Nº 38.179, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 261/2022, de 
24-02-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004288/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora WilliaNa raTSUNNE da SilVa SHiraSU, auditor de 
controle Externo, matrícula  nº 0101585, 01 (um) dia de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no dia  22-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770120
Portaria Nº 38.180, de 09 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 262/2022, de 07-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004292/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JUScEliNo da SilVa NaSciMENTo JUNior, auditor de con-
trole Externo, matrícula  nº 0101455, 10 (dez) dias de licença para tratamento de saú-
de, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 08 a  17-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770125
Portaria Nº 38.182, de 10 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, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 224/2022, de 17-
02-2022, protocolizado sob o Expediente nº 003943/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora clEYcE daS GracaS cUNHa dE SoUZa, analista 
auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0100441, 02 (dois) dias de li-
cença em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 
da lei nº 5.810/94, no período de 03 a 04-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 770137

.

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 19.353
(Processo n.º 507416/2016)
arquivamento. instauração indevida. Valor inferior ao mínimo previsto na 
resolução n.º 18.589, de 27/5/2014, alterada pela resolução n.º18.770, 
de 15/12/2015, deste Tribunal de contas.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais;
coNSidEraNdo que os referidos autos versam sobre prestação de contas do convênio 
n.º 086/2014 firmado entre a Seduc e a Associação de Cultura Franco Brasileira;
coNSidEraNdo a resolução n.º 18.589, de 27/5/2014, alterada pela re-
solução n.º18.770, de 15/12/2015, deste Tribunal de Contas, que fixou o 
valor mínimo de r$ 50.000,000 (cinquenta mil reais), a partir do qual a 
prestação de contas de recursos estaduais repassados seja encaminhada a 

esta Corte de Contas para fins de julgamento;
coNSidEraNdo que o valor repassado pela Seduc para atender ao objeto 
do convênio n.º 086/2014 foi de r$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) 
e que o ajuste vigorou e se encerrou durante a vigência da resolução TcE/
Pa n.º 18.589/2014;
coNSidEraNdo o despacho do Excelentíssimo Senhor relator conselheiro 
Substituto Edvaldo fernandes de Souza, o qual acompanha a manifestação 
da Secretaria de controle Externo pelo arquivamento dos autos, tendo em 
vista sua instauração indevida;
coNSidEraNdo, ainda, a manifestação da Presidência constante da ata 
nº 5.809, desta data;
rESolVE, unanimemente:
art. 1º ficam autorizados o arquivamento e baixa dos sistemas do processo 
de prestação de contas n.º 507416/2016, e o consequente desentranha-
mento e devolução ao remetente da documentação constante dos autos.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão ordi-
nária Virtual de 9 de março de 2022.
resoLUÇÃo Nº 19.354
(Processo n.º tc/003917/2021)
altera a resolução nº 19.272/2021 que dispõe sobre o Teletrabalho no 
âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Pará.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções constitucionais, legais e regimentais,
coNSidEraNdo a vigência da resolução nº 19.272/2021 que instituiu o re-
gime de Teletrabalho no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a proposta de alterações quanto ao prazo máximo de 6 
(seis) meses para o regime de Teletrabalho e da carência de igual período 
para o regime de Trabalho Presencial, apresentadas pelo Sindicato dos 
Servidores Efetivos do Tribunal de contas do Estado do Pará;
CONSIDERANDO as emendas aditivas e a emenda modificativa apresenta-
das pelo Exmº Sr. conselheiro odiloN iNácio TEiXEira e;
CONSIDERANDO, finalmente, a manifestação da Presidência, constante da 
ata nº 5.809, desta data.
rESolVE, unanimemente:
art. 1º a resolução nº 19.272, de 26 de maio de 2021, passa a vigorar com 
as seguintes alterações:
 “art. 7º ..........................................................................................
• 6º Ao assinar o FPAT, o servidor estará declarando que a instalação na 
qual exercerá suas atividades de trabalho remoto atende às exigências 
ergonômicas, nos termos do art. 14, inciso iX desta resolução.”
“art. 10 ...........................................................................................
• 4º Caso a limitação de lotação por unidade estabelecida no caput não 
tenha sido atingida quando do encerramento do interstício de teletrabalho 
pelo servidor, a carência prevista no §2º não será exigida, sendo permitido 
ao chefe da unidade prorrogar o regime de teletrabalho por mais um perí-
odo de até 6 (seis) meses, observando os critérios do art. 6º, após o qual 
o servidor deverá cumprir regime de trabalho presencial por período igual 
ou superior ao da prorrogação.”
“art. 16. ..........................................................................................
i - indicar ao gestor da unidade, dentre os interessados, os servidores 
que realizarão atividades em regime de teletrabalho, fundamentando a 
escolha, respeitadas as prioridades arroladas no art. 11, o princípio da 
impessoalidade e os  critérios de comprometimento, habilidades, autoge-
renciamento de tempo e da organização do servidor;”
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão ordi-
nária Virtual de 09 de março de 2022.
resoLUÇÃo Nº 19.272(*)
(Processo nº tc/003917/2021)

Dispõe sobre a instituição do Teletrabalho no âmbito do Tribunal de 
contas do Estado do Pará
o Tribunal de contas do Estado do Pará (TcE-Pa), no uso de atribuições que 
lhe conferem a constituição federal, a constituição Estadual e a lei comple-
mentar Estadual nº 081, de 26/04/2012 (Lei Orgânica do TCE-PA) e;
considerando a necessidade de aprimorar as medidas de prevenção ao 
contágio pelo Coronavírus (covid-19) no âmbito deste Tribunal de Contas;
Considerando a necessidade de zelar pelo princípio da eficiência, previsto 
no art. 37 da constituição federal;
considerando a possibilidade de redução de custos operacionais e a ne-
cessidade de imprimir maior produtividade à instrução de processos de 
fiscalização e a outros trabalhos do TCE-PA;
considerando as vantagens e benefícios diretos e indiretos resultantes do 
teletrabalho para a administração, para o servidor e para a sociedade,
Considerando, finalmente, a manifestação da Presidência, constante da Ata 
nº 5.771, desta data.
rESolVE,    unanimemente:
Art. 1º Fica instituído o Teletrabalho no âmbito do Tribunal de Contas do 
Estado do Pará, da forma como estabelecido nesta resolução.
caPÍtULo i
disPosiÇÕes Gerais
art. 2º as atividades dos servidores do Tribunal de contas do Estado do 
Pará poderão ser realizadas fora das dependências do TcE-Pa, de forma re-
mota, na modalidade de teletrabalho, observadas as diretrizes, os termos 
e as condições estabelecidos nesta resolução.
Art. 3º Para os fins de que trata esta Resolução, entende-se por:
i – teletrabalho: modalidade de trabalho em que o cumprimento da jornada pelo 
servidor pode ser realizado fora das dependências do Tribunal de contas, de forma 
remota, mediante a utilização de tecnologias de informação e de comunicação;
ii – unidade: subdivisão administrativa do Tribunal de contas do Estado do 
Pará dotada de gestor (Secretarias, Gabinete da Presidência, Procuradoria, 
corregedoria e ouvidoria);
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iii – gestor da unidade: servidor ocupante de cargo em comissão respon-
sável pelo gerenciamento da unidade;
IV – chefia da unidade de trabalho: servidor ocupante de função gratificada 
responsável pela gestão da unidade de trabalho ao qual se subordinam 
outros servidores lotados nessa unidade; e
V – unidade de trabalho: subdivisão da unidade, onde o servidor está lotado.
art. 4º a utilização da modalidade de teletrabalho consiste numa faculdade 
em função da conveniência do serviço, não caracterizando direito ou dever 
do servidor, sendo restrita às atribuições compatíveis com o trabalho re-
moto, e que, em função da característica do serviço, possibilite mensurar 
objetivamente o desempenho do servidor.
Parágrafo único. a incidência do disposto no caput deverá ser compatibili-
zada com a opção assegurada pelo §4º do art. 11.
(*) parágrafo único incluído pela resolução nº 19.309 de 22/09/2021.
art. 5º São objetivos do teletrabalho:
i – aumentar a produtividade e a qualidade de trabalho dos servidores;
ii – promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da 
eficiência e da efetividade dos serviços prestados à sociedade;
iii – promover mecanismos para atrair servidores, motivá-los e compro-
metê-los com os objetivos da instituição;
iV – contribuir para a melhoria de programas socioambientais, com di-
minuição de poluentes e a redução no consumo de água, esgoto, energia 
elétrica, papel e de outros bens e serviços disponibilizados no TcE-Pa;
V – ampliar a possibilidade de trabalho aos servidores com dificuldade de 
deslocamento para as dependências do TcE-Pa;
Vi – possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos servidores;
Vii – estimular o desenvolvimento de talentos, o trabalho criativo e a inovação; e
Viii – economizar tempo e reduzir custo de deslocamento dos servidores 
até o local de trabalho.
Parágrafo único. a utilização da modalidade teletrabalho não deve obstruir o 
convívio social e laboral, a cooperação e a integração do servidor participante, 
incluída a pessoa com deficiência, nem embaraçar o direito ao tempo livre.
caPÍtULo ii
dos critÉrios Para a reaLiZaÇÃo do teLetraBaLHo
art. 6º a autorização para a realização de teletrabalho no TcE-Pa observa-
rá os seguintes requisitos:
I – ser solicitada pela chefia da unidade de trabalho de lotação do servidor, 
mediante registro no formulário de Planejamento e acompanhamento de 
Teletrabalho a que se refere o § 1º do art. 7º desta resolução, observada 
a carência do art. 10, § 2º; e
ii – ser autorizada pelos Secretários das unidades, chefe de Gabinete da 
Presidência, Procurador, diretor da ouvidoria ou diretor da corregedoria, no 
âmbito de suas competências, por prazo não superior ao disposto no art. 10.
Parágrafo único. a execução de atividades em regime de teletrabalho, sem 
a respectiva autorização, configurará falta não justificada ao trabalho e 
poderá acarretar inassiduidade habitual e abandono de cargo nos termos 
estabelecidos na lei nº 5.810, de 20 de janeiro de 1994.
art. 7º as atividades de teletrabalho deverão ser previamente acordadas entre 
a chefia da unidade de trabalho e o servidor, com o estabelecimento de metas 
de desempenho, que considerem os produtos esperados, respectivos prazos de 
entrega e cronograma de reuniões para eventual revisão e ajustes de metas.
§1º as metas de desempenho a serem alcançadas pelo servidor serão 
registradas no formulário de Planejamento e acompanhamento de Teletra-
balho (fPaT - anexo i), e deverão ser, no mínimo, 20% (vinte por cento) 
superiores àquelas estipuladas para os servidores que executarem as mes-
mas atividades nas dependências do TcE-Pa.
§1º-a. Para as servidoras que optarem pelo disposto no § 4º do art. 11, as 
metas previstas no § 1º deverão ser, no mínimo, 10% (dez por cento) e, no 
máximo, 20% (vinte por cento) superiores àquelas estipuladas para os ser-
vidores que executarem as mesmas atividades nas dependências do TcE-Pa.
(*)§ 1º-a incluído pela resolução nº 19.309 de 22/09/2021.
§2º os trabalhos acordados, nos termos do caput deste artigo, devem 
ser apresentados à chefia da unidade de trabalho pelo servidor em tele-
trabalho, em conformidade com as metas de desempenho e cronograma 
previamente estabelecidos.
§3º as metas pactuadas serão avaliadas ao término do período indicado 
no formulário de Planejamento e acompanhamento de Teletrabalho, não 
substituindo as avaliações de desempenho do servidor em estágio proba-
tório ou em progressão funcional nos sistemas próprios.
§4º A chefia da unidade de trabalho deverá se manifestar sobre os traba-
lhos apresentados pelo servidor, em até trinta dias do fim do prazo acorda-
do, podendo recusá-los mediante justificativa fundamentada.
§5º É vedada a contribuição voluntária ou remunerada de terceiros, servi-
dores ou não, para o cumprimento das metas estabelecidas.
§6º - ao assinar o fPaT, o servidor estará declarando que a instalação na 
qual exercerá suas atividades de trabalho remoto atende às exigências 
ergonômicas, nos termos do art. 14, inciso iX desta resolução.
(*) § 6º com redação alterada pela resolução nº 19.354 de 09/03/2022.
art. 8º o alcance das metas de desempenho pelos servidores em regime 
de teletrabalho equivalerá ao cumprimento da respectiva jornada de tra-
balho, com frequência integral, e será considerado para todos os fins de 
direito, incluído o auxílio alimentação.
§1º caso o servidor participante do teletrabalho não atinja as metas de 
desempenho inicialmente estabelecidas, deverá apresentar à chefia da uni-
dade de trabalho justificativa que fundamente o não atingimento.
§2º No caso de ser aceita a justificativa apresentada pelo servidor, ficará 
permitida, a critério da chefia da unidade de trabalho, a concessão do 
complemento da meta.
§3º o servidor que não atingir a meta de produtividade estabelecida, de for-
ma injustificada por 2 (dois) meses consecutivos ou por 3 (três) meses alter-
nados, será excluído do teletrabalho pelo período mínimo de 01 ano, devendo 
o gestor da unidade comunicar o fato à Secretaria de Gestão de Pessoas.

art. 9º É vedada a atuação no regime de teletrabalho de servidor que:
i – tenha subordinados;
II – ocupe função gratificada ou cargo em comissão de direção ou chefia;
iii – tenha sofrido penalidade disciplinar nos dois anos anteriores à indicação;
iV – tenha retornado ao trabalho presencial por descumprimento aos de-
veres previstos nesta resolução; e
V – cumpra estágio probatório e não tenha completado 1/3 (um terço) do 
período necessário à conclusão do referido estágio.
Parágrafo único. o teletrabalho não exclui a participação do servidor em 
reuniões, cursos ou eventos institucionais.
art. 10. o regime de teletrabalho deverá observar o prazo máximo de 6 (seis) 
meses e a limitação da quantidade de servidores, por unidade, em até 30% 
(trinta por cento) de sua lotação efetiva, com exceção da Secretaria de con-
trole Externo, que pode chegar a 50% (cinquenta por cento) de sua lotação.
§1º Será mantida a capacidade plena de funcionamento dos setores em 
que haja atendimento ao público externo e interno.
§2º o servidor que tiver cumprido período de teletrabalho, limitado ao 
prazo máximo previsto no caput, deverá cumprir carência, em regime de 
trabalho presencial, por período igual ou superior ao do regime anterior, 
para que possa estar apto a requerer novo interstício de teletrabalho.
§3º as limitações previstas no caput e no § 2º não se aplicarão às servido-
ras que optarem pelo teletrabalho, nos termos do § 4º do art. 11.
(*) § 3º incluído pela resolução nº 19.309 de 22/09/2021.
§4º caso a limitação de lotação por unidade estabelecida no caput não 
tenha sido atingida quando do encerramento do interstício de teletrabalho 
pelo servidor, a carência prevista no §2º não será exigida, sendo permitido 
ao chefe da unidade prorrogar o regime de teletrabalho por mais um perí-
odo de até 6 (seis) meses, observando os critérios do art. 6º, após o qual 
o servidor deverá cumprir regime de trabalho presencial por período igual 
ou superior ao da prorrogação.
(*) § 4º incluído pela resolução nº 19.354 de 09/03/2022.
art. 11. Na mesma unidade de trabalho, havendo mais de um servidor 
interessado no teletrabalho, terão prioridade os servidores:
I – com deficiência ou mobilidade reduzida;
II – que se encontrem em tratamento médico que demande flexibilidade de 
horário e local de execução de suas tarefas;
III – que tenham filhos, cônjuge ou dependentes com deficiência;
iV – gestantes e lactantes, durante o período de gestação e amamentação;
V – que tenham filhos maiores de 15 (quinze) meses até dois anos ou se-
jam adotantes, até completar dois anos de adoção;
(*) inciso V com redação alterada pela resolução nº 19.309 de 22/09/2021.
Vi – com pais idosos portadores de doença grave, comprovada por meio de 
laudo médico e apresentação de documentos que atestem ser o principal 
responsável pelos cuidados do genitor;
Vii – idosos; e
Viii – que integrem grupo de risco para a covid-19, enquanto perdurar a 
pandemia do SarS-cov-2.
§1º as prioridades previstas nos incisos i, ii, iii, iV, Vi e Viii deverão ser com-
provadas por meio de laudo médico e exames, os quais serão submetidos a 
parecer conclusivo da coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida do TcE-Pa.
§2º o gestor da unidade promoverá o revezamento, sempre que possível, 
de servidores interessados em participar do teletrabalho.
§3º Quando for verificado que o número de requerentes com prioridade 
para o teletrabalho pode gerar extrapolação dos percentuais estabelecidos 
no art. 10, os servidores enquadrados nos incisos ii, Vi e Vii terão prefe-
rência sobre os demais casos previstos neste artigo.
§4º É assegurada à servidora a opção pelo teletrabalho no período subse-
quente ao término da licença maternidade até que o filho atinja a idade de 
15 (quinze) meses.
(*) § 4º incluído pela resolução nº 19.309 de 22/09/2021.
art. 12. o teletrabalho, ressalvado o disposto no § 4º do art. 11, pode, a 
qualquer momento, ser interrompido:
(*) art. 12, caput, com redação alterada pela resolução nº 19.309 de 
22/09/2021.
i – a critério do gestor da unidade na qual o servidor esteja lotado, no 
interesse da administração;
II – a pedido da chefia da unidade de trabalho do servidor, no interesse da 
administração; e
iii – a pedido do servidor.
caPÍtULo iii
direitos e deVeres dos serVidores
Art. 13. Os efeitos jurídicos do trabalho realizado à distância equiparam-se 
àqueles decorrentes da atividade laboral exercida mediante subordinação 
pessoal e direta nas dependências do TcEPa.
§1º as férias, licenças-prêmio, licenças para tratamento de saúde e os de-
mais eventos relacionados à vida funcional dos servidores em teletrabalho 
deverão ser formalizados administrativamente, dentro dos prazos legais, a 
fim de assegurar direitos e responsabilidades.
§2º serão resguardadas a privacidade do domicílio e as informações de 
contato do servidor frente ao público externo e interno.
art. 14. São deveres do servidor participante do teletrabalho:
I – cumprir a meta de desempenho estabelecida, dentro dos prazos fixa-
dos e com a qualidade exigida pela chefia da unidade de trabalho ou pelo 
gestor da unidade;
ii – atender às convocações para comparecimento às dependências do Tribunal, 
sempre que houver necessidade da unidade ou interesse da administração;
iii – manter os números de telefones de contato permanentemente atu-
alizados e os aparelhos telefônicos ativos durante o horário regular de 
funcionamento do TcE-Pa;
iV – consultar diariamente, nos dias úteis, a sua caixa postal individual de 
correio eletrônico institucional;
V – manter a chefia da unidade de trabalho e/ou o gestor da unidade in-
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formados acerca da evolução do trabalho pactuado, bem como apontar, de 
imediato, eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar ou 
prejudicar a entrega do trabalho;
Vi – disponibilizar minutas do trabalho acordado nos termos previstos no 
art. 7º desta Resolução, para apreciação e orientação da chefia da unidade 
de trabalho, sempre que solicitado;
Vii – gravar os arquivos produzidos em formato compatível com o pacote 
de aplicativos utilizados no TcE-Pa;
VIII – reunir-se periodicamente com a chefia da unidade de trabalho para 
apresentação dos resultados parciais e finais e obter orientações e infor-
mações, de modo a proporcionar o acompanhamento dos trabalhos e a 
obtenção de outras informações;
iX – providenciar, às suas custas, as estruturas física e tecnológica neces-
sárias e adequadas à realização do teletrabalho, não podendo valer-se de 
eventuais deficiências dessas estruturas como escusa para o descumpri-
mento das metas acordadas; e
X – preservar o sigilo ou restrição de dados e documentos acessados de forma 
remota, sob pena de responsabilidade, nos termos da legislação vigente.
§1º Na hipótese do descumprimento dos incisos i, ii e Viii deste artigo, 
o servidor deverá prestar, à chefia da unidade de trabalho, justificativas 
sobre os motivos que deram causa à situação.
§2º Não acolhidas as justificativas a que se refere o parágrafo anterior, o 
servidor não terá o correspondente registro de frequência.
Art. 15. Verificado o descumprimento dos deveres dispostos no art. 14 ou 
em caso de denúncia identificada, o servidor deverá prestar esclarecimen-
tos à chefia da unidade de trabalho, que os repassará ao gestor da unida-
de, o qual poderá determinar a imediata suspensão do trabalho remoto.
Parágrafo único. Além da temporária ou definitiva suspensão imediata da 
realização de teletrabalho conferida ao servidor, a autoridade competen-
te poderá promover a abertura de procedimento administrativo disciplinar 
para a apuração de responsabilidade.
caPÍtULo iV
deVeres da cHeFia da UNidade de traBaLHo e
dos Gestores das UNidades
Art. 16. Cabe à chefia da unidade de trabalho do servidor, no que concerne 
ao teletrabalho:
i - indicar ao gestor da unidade, dentre os interessados, os servidores 
que realizarão atividades em regime de teletrabalho, fundamentando a 
escolha, respeitadas as prioridades arroladas no art. 11, o princípio da 
impessoalidade e os critérios de comprometimento, habilidades, autoge-
renciamento de tempo e da organização do servidor;
(*) inciso i com redação alterada pela resolução nº 19.354 de 09/03/2022.
ii – acompanhar e avaliar o trabalho e a adaptação dos servidores em 
regime de teletrabalho;
III – comunicar à Secretaria de Gestão de Pessoas, para fins de registro 
nos assentamentos funcionais, a inclusão e exclusão dos servidores em 
teletrabalho, com a anuência prévia do gestor da unidade;
iV – monitorar e aferir o cumprimento das metas estabelecidas, as quais 
serão estipuladas de forma mensal;
V – dar ciência ao gestor da unidade, na qual o servidor esteja lotado, 
sobre a evolução dos trabalhos, as dificuldades encontradas e outras ocor-
rências que possam impactar o andamento das atividades; e
Vi – propor, ao gestor da unidade, com a devida fundamentação, a inter-
rupção de teletrabalho autorizado para o servidor.
Art. 17. São atribuições da chefia da unidade de trabalho, em conjunto com 
o gestor da unidade, acompanhar o trabalho dos servidores em regime de 
teletrabalho, monitorar o cumprimento das metas estabelecidas e avaliar a 
qualidade do trabalho apresentado, bem como informar mensalmente os pe-
ríodos de afastamentos dos servidores à Secretaria de Gestão de Pessoas.
art. 18. a Secretaria de Gestão de Pessoas fará o acompanhamento de gesto-
res e servidores envolvidos com a modalidade teletrabalho, competindo-lhe:
i – proceder à instrução dos requerimentos do teletrabalho;
ii – consignar o registro do teletrabalho nos assentamentos funcionais dos 
participantes; e
iii – disponibilizar no Portal da intranet o nome dos servidores que estão 
atuando em teletrabalho, com atualização mensal.
art. 19. compete à Secretaria de Tecnologia da informação:
i – Viabilizar o acesso remoto aos sistemas institucionais dos servidores 
em regime de teletrabalho, divulgando os requisitos tecnológicos mínimos 
necessários para tal acesso;
ii – Prestar serviço de suporte aos usuários em teletrabalho, exclusiva-
mente relacionado ao acesso e ao funcionamento dos sistemas institu-
cionais e documentos compartilhados (usuário 30), durante o horário de 
expediente do órgão; e
iii – Manter atualizados os canais de acesso ao serviço de suporte ao usu-
ário em teletrabalho e o atendimento aos chamados.
Parágrafo único. Excepcionalmente e por justificada necessidade de servi-
ço, a SETiN poderá ser acionada fora do horário de expediente, por meio 
de contato entre os gestores das unidades.
caPÍtULo V
das disPosiÇÕes FiNais
art. 20. durante o período de realização de teletrabalho, o servidor não 
fará jus ao acúmulo e compensação de horas pelo banco de horas.
art. 21. Não caberá pagamento de adicional por prestação de serviços ex-
traordinários ou qualquer outro adicional, como o noturno, tampouco com-
pensação em horas, para o alcance das metas previamente estipuladas.
art. 22. Em casos de situação de emergência, como o da Pandemia da 
Covid-19, ficarão excetuadas as previsões do art. 7º, § 1º, no que se re-
fere ao percentual de 20% (vinte por cento), bem como do art. 10 desta 
resolução, enquanto durar a situação de excepcionalidade.
Art. 23. A não observância dos dispositivos desta Resolução sujeita os 
infratores, isolada ou cumulativamente, a sanções administrativas, civis e 

penais, nos termos da legislação pertinente, assegurados aos envolvidos o 
contraditório e a ampla defesa.
art. 24. os casos omissos serão dirimidos pela Presidência do TcE-Pa.
art. 25. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão ordi-
nária Virtual de 26 de maio de 2021.
(*) republicada com as alterações processadas pela resolução nº 
19.354 de 09/03/2022.
resoLUÇÃo Nº 19.272
aNeXo i

ForMULÁrio de PLaNeJaMeNto e acoMPaNHaMeNto de 
teLetraBaLHo

Solicitamos autorização para que o(a) servidor(a) XXXXXXXXXXXXXXX, matr.: XXXXXXXX, possa realizar Teletrabalho, 
estando devidamente cientificado(a), conforme assinatura neste Formulário, acerca dos direitos e deveres previstos 
nos capítulos iii e iV da resolução nº 19.272/2021, bem como das metas abaixo pactuadas para realização durante 
o trabalho remoto, ficando dispensado(a) de comparecer às dependências do TCE-PA entre os dias XX/XX/XXXX a XX/

XX/XXXX.
Unidade de Trabalho:  

Chefia imediata:

Nome Matrí-
cula Telefone e e-mail

   
Servidor(a) em Teletrabalho:

Nome Matrí-
cula Telefone e e-mail

   
Período de Teletra-

balho:  

Metas e produtos pactuados por período

Nº descrição 
Prazo Avaliação da Chefia imediata

início Término Situa-
ção¹

acompanhamento 
da situação²

1      
2      
3      
4      
5      
6      

legenda:
Situação¹: concluído no prazo (a); concluído antes do prazo(B); concluído com atraso(c)

acompanhamento da 
situação²:

Observações da chefia imediata acerca do monitoramento da situação da meta e de 
possíveis fatores intervenientes (doença, problemas de rede ou de equipamento, etc), 

incluindo eventual revisão e ajuste de metas ou determinação de prorrogação de prazo para 
execução da meta, segundo o cronograma de reuniões a ser acordado (art. 7º, resolução 

19.272//2021)
assinaturas eletrô-

nicas:         

              

Protocolo: 770217
o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará, em sessão 
Virtual do dia 26 de janeiro de 2022, tomou as seguintes decisões:
acÓrdÃo N.º 62.381
(Processo tc/507045/2006)
assunto:  Tomada de contas referente ao convênio alEPa n.º 014/2005.
responsável/interessado: iTaMar cardoSo do NaSciMENTo e PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE GoiaNÉSia do Pará
advogado: BrUNo MElo riBEiro – oaB/Pa Nº 28.567
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior.
impedimento: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES 
(art. 178 do  riTcE/Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alínea “d”, c/c os arts. 62, 82, parágrafo único, e 83, inciso iii, 
da lei complementar n.° 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar irregulares as contas e condenar o Sr. iTaMar cardoSo do NaSci-
MENTo (cPf 154.517.206-49), ex-Prefeito do município de Goianésia do Pará, a 
devolução aos cofres públicos estaduais a importância de R$-3.000,00 (três mil 
reais), atualizada a partir de 26/01/2022, e acrescida de juros até a data de seu 
efetivo recolhimento, perfazendo o total corrigido de r$-19.482,84 (dezenove 
mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).
2) aplicar-lhe a multa no valor de r$-1.948,28 (hum mil, novecentos e 
quarenta e oito reais e vinte e oito centavos), correspondente a 10% por 
cento sobre o débito apontado, devidamente atualizado que deverá ser 
recolhida na forma do disposto na lei Estadual n.º 7.086/2008, c/c os arts. 
2º, iV, e 3º da resolução TcE n.º 17.492/2008.
3) Encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para que se-
jam tomadas as medidas legais cabíveis, tendo em vista que a ausência da 
prestação de contas pode caracterizar ato de improbidade administrativa.
os valores supracitados deverão ser recolhidos, no prazo de trinta (30) 
dias contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da dívida líquida 
e certa decorrente do débito e das multas cominadas, em caso de não recolhimento 
no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3°, da constituição federal.
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  data VaLor PriNciPaL VaLor corriGido
19/05/2005   r$-3.000,00   r$-19.482,84

acÓrdÃo N.º 62.382
(Processo Tc/507355/2010)
assunto: Prestação de contas da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
referente ao exercício financeiro de 2009.
responsáveis: JoSÉ raiMUNdo BarrETo TriNdadE e VaNdo Vidal dE 
oliVEira rEGo.
advogado:  WaNdErlEi MarTiNS ladiSlaU – oaB/Pa n.º 7542 (repre-
sentante legal do Sr. José raimundo Barreto Trindade).
relator vencido em parte: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art. 191, 
§2º, do riTcE-Pa).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos do voto divergente do conselheiro luís da cunha Tei-
xeira, com fundamento no art. 56, inciso i e ii e art. 60 da lei complemen-
tar nº 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. VaNdo Vidal dE oli-
VEira rEGo (período de 04.11 a 31.12/2009), dando-lhe plena quitação; e
2) Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do Sr. JoSÉ 
raiMUNdo BarrETo TriNdadE (período de 01.01 a 03.11/2009).
acÓrdÃo N.º 62.383
(Processo tc/523652/2020)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio SETraN nº. 008/2017.
responsável/interessado: Sr. EGiláSio alVES fEiToSa e PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE iNHaNGaPi.
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i, e art. 60, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1 – Julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. EGiláSio alVES 
fEiToSa, Prefeito Municipal de inhangapi, no valor de r$-2.021.966,89 
(dois milhões, vinte e um mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta 
e nove centavos), dando-lhe plena quitação;
2 – recomendar à Secretaria de Estado de Transportes que:
a) oriente os seus convenentes nas próximas prestações de contas que 
façam constar a justificativa do Termo Aditivo do Convênio no que tange as 
prorrogações de prazo de vigência do convênio;
b) Apresente a cópia do ato que deu ciência dos acordos firmados, em que 
atuar como concedente, à assembleia legislativa após sua assinatura, con-
forme determinado no §2º, do art.116, da lei nº. 8.666/1993;
c) Encaminhe a cópia da PORTARIA de designação do fiscal do con-
vênio e a sua respectiva publicação no diário oficial do estado, nas 
futuras prestações de contas de convênios, com o intuito de verifi-
car o atendimento do decreto nº 870/2013, no seu artigo 1º;
d) oriente os convenentes que a documentação comprobatória apresen-
tada (notas fiscais, recibos, boletins de medições), sejam atestados pelo 
fiscal do contrato;
e) oriente os convenentes para apresentar a anotação de responsabili-
dade Técnica (arT) quando o objeto conveniado for relacionado a obras;
f) realize um melhor planejamento para evitar os atrasos na transferência 
dos recursos, e que concedente e convenente realizem um controle efetivo, 
de tal forma que seja evitada a prorrogação com prazo muito superior ao 
que foi previsto inicialmente nos termos de convênio.
acÓrdÃo Nº. 62.384
(Processo tc/531325/2017)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro da Pensão civil consubstanciado 
no ato nº. 115, de 12.04.2019, em favor de lUcidÉa da SilVa BaSToS, 
dependente do ex-segurado Neldson de oliveira Bastos.
acÓrdÃo Nº. 62.385
(Processo tc/014200/2021)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
4º, inciso i, da resolução nº. 18.990, de 03/04/2018 e art. 290 do riTcE/
Pa c/c o art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, sem resolução 
do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, o processo que 
trata do ato de aposentadoria consubstanciado na PorTaria aP nº. 178, 
de 07/02/2020, em favor de raiMUNda riBEiro doS rEiS, na função de 
Servente, lotada na Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, 
Emprego e Renda, em virtude do falecimento da beneficiária.
acÓrdÃo N.º 62.386
(Processo tc/510899/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir, excepcionalmente, o registro dos atos de admis-
são de Servidores Temporários firmados entre a SECRETARIA DE ESTADO 
dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - rafaEl GUSTaVo da SilVa 

liMa, lariSSa daNiElla loPES rodriGUES, VEra lUcia Boff, THiaGo 
PaiXÃo da SilVa, MoNica MarTiNS VaZ do Mar, SirlEidE rodriGUES 
fErrEira, rafaEl MilHoMENS NoGUEira, TaMirES NaYara rEiS doS 
SaNToS, rodriGo doS SaNToS liMa e JocilEY rodriGUES dE SoUZa.
acÓrdÃo Nº. 62.387
(Processo tc/509460/2020)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do Voto do relator, com fundamento no 
art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil 
consubstanciado na PorTaria PS n.º 2156, de 13/08/2019, em favor de 
Maria do Socorro PoNTES aNdradE, dependente do ex-segurado 
francisco Pinto andrade.
acÓrdÃo Nº. 62.388
(Processo tc/014201/2021)
assunto: aPoSENTadoria
requerente:  iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento nos art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n° 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciada na PorTaria aP nº 1075 de 05 de maio de 2020, em 
favor de Maria do Socorro SilVa doS SaNToS, na função de agente de 
PorTaria, lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
acÓrdÃo N.º 62.389
(Processo tc/505760/2014)
assunto: Prestação de contas relativa ao Termo de cooperação Técnica e 
financeira SEaS n.º 004/2012.
responsável/interessado: Maria adEliNa GUGlioTE BraGlia e iNSTiTUTo 
dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico, Social E aMBiENTal do Pará
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i, e art. 60, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade da Sra. Maria adEliNa 
GUGlioTE BraGlia, ex-Presidente do instituto de desenvolvimento Eco-
nômico, Social e ambiental do Pará, no valor de r$ 36.643,38 (Trinta e seis 
mil seiscentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos), dando-lhe 
plena quitação.
acÓrdÃo Nº. 62.390
(Processo tc/520191/2017)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio SEPof – Nº 195/2014.
responsável/interessado:  Sr. ciro SoUZa GÓES e PrEfEiTUra MUNici-
Pal dE SaNTa BárBara do Pará.
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i e art. 60 da lei complementar nº 81, de 26 de abril de 2012, julgar 
regulares as contas de responsabilidade do Sr. ciro SoUZa GÓES, Prefeito 
à época do município de Santa Bárbara do Pará, no valor de r$ 130.000,00 
(cento e trinta mil reais) e dar-lhe plena quitação.
acÓrdÃo Nº. 62.391
(Processo tc/515920/2017)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e  parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil consubstanciado 
na PorTaria PS n. 0467, de 01/04/2015, em favor de Maria iNEZ da 
SilVa BadKE, dependente do ex-segurado Geraldo rotta.
acÓrdÃo Nº. 62.392
(Processo tc/530388/2017)
assunto: rEforMa.
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará.
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 
4º, inciso i, da resolução nº 18.990, de 03.04.2018 e art. 290 do riTcE/Pa 
c/c o art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, sem resolução do 
mérito, com o consequente arquivamento dos autos, o processo que trata 
do ato de reforma consubstanciado na PorTaria nº 1229, de 21/10/2016, 
em favor do Subtenente BM fraNciSco oliVEira doS rEiS.
acÓrdÃo N.º 62.393
(Processos tc/004545/2021, tc/519874/2020 e tc/519893/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: BaNco do ESTado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de Pessoal em 
favor de SUENE SaNTaNa dE SoUZa, rodriGo da SilVa fErrEira, ra-
faEl oSorio VENTiMiGlia doS SaNToS, JoÃo PaUlo SaBaa SrUr dE 
aNdradE, diEGo doS SaNToS BENTES,  aNdrE ViTor SilVa SoarES, 
dEBora BriTo dE aSSiS, PriScila MarGarida SilVa doS SaNToS,  
daNiEllE dE NaZarE riBEiro rEPilla, aNa laUra GodiNHo da crUZ 
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MariNHo, aYrToN clarK SoUSa doS SaNToS, faBio cESar rocHa da 
TriNdadE, rodolfo ViaNa carValHo, WEliToN oliVEira BorGES fi-
lHo e daUro corrEa da SilVa, aprovados em concurso público realizado 
pelo BaNco do ESTado do Pará.
acÓrdÃo N.º 62.394
(Processo tc/520513/2010)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil, consubstan-
ciado no ato n.º 41, de 06.07.2010, em favor de Maria ViaNa da SilVa, 
dependente do ex-segurado altamiro raimundo da Silva.
acÓrdÃo N.º 62.395
(Processo tc/008009/2021)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 
26 de abril de 2012, deferir em caráter excepcional o registro do ato de 
Admissão de Servidor Temporário firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO 
dE EdUcaÇÃo e SMaicK WilliaMS SaNTa BrÍGida coSTa.
acÓrdÃo N.º 62.396
(Processo tc/521127/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: fUNdaÇÃo carloS GoMES
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de Pessoal em 
favor de - lorENa BraBo PacHEco, MadalENa JorGE aliVErTi, Mar-
cio GilBErTo doS SaNToS carValHo, MarcoS raiMUNdo MaToS da 
coSTa, MaUricio fErrEira GoMES, MoiSES ricardo PErEira lEVY, 
NaTalia criSTiNa PiNHEiro, oZiaN dE SoUSa SaraiVa, PaUlo SErGio 
caSTro doS SaNToS e PEdro HENriQUE loPES MESSiaS, aprovados 
em concurso público realizado pela fundação carlos Gomes.
acÓrdÃo Nº. 62.397
(Processo tc/514776/2020)
assunto: PENSÃo ciVil.
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(§3º do art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 4º, inciso i, da resolução nº 18.990, de 03/04/2018 e art. 290 do 
riTcE c/c o art. 485, iV, do código de Processo civil:
1. Extinguir sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos 
autos, o processo que trata da Pensão civil consubstanciado na PorTaria PS nº 
0029, de 02/01/2014, em favor de WaldEMir da SilVa PErEira rodriGUES, 
dependente da ex-segurada Maria Benedita Maciel dos Santos rodrigues.
2. Recomendar ao IGEPREV que realize a retificação, por apostilamento, do 
nome da ex-segurada, para “Maria Benedita Maciel dos Santos rodrigues”, 
conforme se verifica em sua certidão de óbito, sem a necessidade do enca-
minhamento do ato retificador para esta Corte de Contas.
acÓrdÃo Nº. 62.398
(Processo tc/015160/2021)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único c/c o art. 35, da lei 
complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do 
ato de aposentadoria consubstanciado na PorTaria aP nº. 2.268, de 
22/09/2020, em favor de Maria dE NaZarÉ fErNaNdES da SilVa, na 
função de Servente, ref. i, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 62.399
(Processo tc/516221/2010 e tc525812/2010)
assunto: PENSÕES
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão, refe-
rentes aos processos abaixo identificados:
Processo nº. 516221/2010: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
nº. 0361, de 01/04/2010, em favor de fElicidadE Maria coNcEiÇÃo 
oliVEira e SUElY EUlalia alVES doS SaNToS, dependentes do ex-
segurado Eimar corrêa dos Santos;
Processo nº. 525812/2010: Pensão consubstanciada na PorTaria PS nº. 
663, de 01/07/2010, em favor de iraidES PErEira SilVa, dependente do 
ex-segurado Gregório lopes da costa.

acÓrdÃo Nº. 62.400
(Processo tc/512344/2010)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(art. 191, § 3º do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei comple-
mentar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1. deferir o registro do ato de Pensão civil, consubstanciado na PorTaria 
PS nº 2371, de 01/07/2008, em favor de JocilENE PErEira doS SaNToS, 
JoÃo alEXaNdrE doS SaNToS, criSTiaNo NoBrE alBUQUErQUE e 
fláVio HENriQUE NoBrE alBUQUErQUE, dependentes do es-segurado 
almiro dos Santos albuquerque.
2. Recomendar ao IGEPREV que proceda à retificação da PORTARIA 
concessória, por meio de apostilamento, haja vista incorreção no vínculo 
de dependência do beneficiário Cristiano Nobre Albuquerque como 
“companheira” do ex-segurado, devendo ser retificado para “filho”.
acÓrdÃo N.º 62.401
(Processos tc/511705/2010 e tc/525889/2010)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (§ 3º do art. 191 do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão civil, 
referentes aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/511705/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
0507, de 01.04.2009, em favor de MaNoEl rUfiNo daVid dE oliVEira, 
e PorTaria n.º 1483, de 04.01.2010, em favor de dÉBora daVid daS 
NEVES, no rateio da pensão, dependentes do ex-segurado Manoel Rufino 
Matos de oliveira; e
Processo Tc/525889/2010: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
1132, de 02.08.2010, em favor de SiMoNE claUdETE lira da coSTa, 
dependente do ex-segurado rosiberto Magalhães dias.
acÓrdÃo Nº. 62.402
(Processos tc/512710/2012 e tc/522720/2013)
assunto: rEforMaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art. 191, 
§ 3º do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei com-
plementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de 
reformas abaixo relacionados:
Processo Tc/512710/2012 - reforma consubstanciada na PorTaria N° 
1836 de 01/09/2010, em favor do capitão QoPM GEraldo PalHa dE 
MiraNda, pertencente ao efetivo do 17º Batalhão de Polícia Militar do 
Estado do Pará (Xinguara); e
Processo Tc/522720/2013 - reforma consubstanciada na PorTaria rE N° 
3693 de 07 de agosto de 2017, em favor do Soldado PM iValdo BarroS 
fErrEira, pertencente ao efetivo do 4° Batalhão de Policia Militar (Marabá).
resoLUÇÃo N.º 19.343
(Processo tc/546980/2019)
assunto: Pedido de Medida cautelar formulado pelo Sr. GETÚlio BraBo 
dE SoUZa, Prefeito do Município de São Sebastião da Boa Vista, visando a 
suspensão da restrição do município no registro do SiafEM/Pa, em razão 
do convênio de nº. 174/2018, firmado com a SEDUC.
advogado: GErcioNE MorEira SaBBá – oaB/Pa nº. 21.321
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 88, c/c 89, iii, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril 
de 2012, conhecer do Pedido de Medida cautelar e deferir liminarmente a 
tutela cautelar pleiteada pelo Sr. GETÚlio BraBo dE SoUZa, Prefeito do 
Município de São Sebastião da Boa Vista e determinar à SEdUc que realize 
a suspensão do registro restritivo no SiafEM, referente ao convênio n.º 
174/2018, firmado com o referido município.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão Virtual do 
dia 02 de fevereiro de 2022, tomou as seguintes decisões:
acÓrdÃo N.º 62.403
(Processos tc/505835/2017 e tc/512014/2017)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de aposentadoria, referen-
tes aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/505835/2017: aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
n.º 0694, de 23.04.2013, em favor de EliEZETH MElo SaNTaNa, no cargo 
de Professor assistente Pa-a, lotada na Secretaria de Estado de Educação; e
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Processo Tc/512014//2017: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP n.º 3493, de 05.09.2012, em favor de aNa cÉlia oliVEira araÚJo, 
no cargo de Professor  colaborador Nível Médio, lotada na Secretaria de 
Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 62.404
(Processos tc/501958/2017, tc/503294/2017, tc/513356/2017,
Tc/505695/2020, Tc/509459/2020, Tc/517286/2020, Tc/517504/2020, 
Tc/518416/2020 e Tc/518664/2020)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 
26 de abril de 2012:
1. Deferir os registros dos atos abaixo identificados:
Processo Tc/501958/2017 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 067, de 04/01/2016, em favor de GESSY QUEiroZ MoNTEiro, 
dependente do ex-segurado Pedro Nolasco Soeiro;
Processo Tc/503294/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 0596, de 01/06/2016, em favor de clEia PaNToJa dE SoUZa 
MoNTEiro, dependente do ex-segurado ruy Guilherme Pena Monteiro;
Processo Tc/513356/2017 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS n. 0474, de 01/04/2015, em favor de irENE fErrEira dE liMa, 
dependente do ex-segurado antonio Nascimento de lima;
Processo Tc/505695/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 2357, de 24/09/2019, em favor de PEdro alVES da SilVa, dependente 
da ex-segurada Eugênia Matias Silva;
Processo Tc/509459/2020 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 2268, de 27/08/2019, em favor de Maria dE NaZarÉ liMa da coSTa, 
dependente do ex-segurado Hugo lopes Maia;
Processo Tc/517286/2020 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria rET 
PS nº 2303, de 29/08/2019, em favor de VaNUcia dE NaZarÉ dE SoUSa 
MoTa, ariSSoN MoTa araÚJo, HarlEYSoN MoTa araÚJo e SaiaNE MoTa 
araÚJo, dependente do ex-segurado Geise andré Pinheiro araújo;
Processo Tc/517504/2020 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 2458, de 25/09/2019, em favor de SEBaSTiÃo cardoSo loBo, 
dependente da ex-segurada Maria Nazaré franco lobo;
Processo Tc/518416/2020 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 1963, de 10/09/2019, em favor de Maria dE alMEida GoMES, 
dependente do ex-segurado João lucio Gomes; e
Processo Tc/518664/2020 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 2194, de 20/08/2019, em favor de aNa riSETE BriTo PicaNÇo, 
dependente do ex-segurado João Batista Santos.
2. recomendar ao iGEPrEV quanto ao Processo Tc/503294/2017, que 
promova o apostilamento da PorTaria concessória, retificando a data 
de falecimento do ex-segurado, sem necessidade de encaminhar o ato 
retificador para esta Corte de Contas.
acÓrdÃo Nº. 62.405
(Processos tc/508119/2017 e tc/528150/2017)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 4º, inciso 
i, da resolução nº 18.990, de 03/04/2018 e art. 290 do riTcE c/c o art. 485, 
iV, do código de Processo civil, extinguir, sem resolução do mérito, com o 
consequente arquivamento dos autos, os processos que tratam das Pensões 
Civis abaixo relacionados, em decorrência do falecimento dos beneficiários:
Processo Tc/508119/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
N° 1553 de 01/08/2014, em favor de dilErMaNdo loPES dE alMEida, 
dependente da ex-segurada Gertrudes Pereira almeida, e
Processo Tc/528150/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
N° 784 de 01/07/2016, em favor de MaNoEl MESSiaS fErrEira riBEiro, 
dependente da ex-segurada antonieta Noronha ribeiro.
acÓrdÃo Nº. 62.406
(Processos tc/508150/2020, tc/508376/2020, tc/515963/2017 
e tc/516767/2016)
assunto:  PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº 81, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos atos abaixo discriminados:
Processo Tc/508150/2020 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 1852, de 19/07/2019, em favor de aNToNio fErrEira TEiXEira, 
dependente da ex-segurada Maria cleide da Silva cecim;
Processo Tc/508376/2020 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 1939 de 20/09/2019, em favor de MEUNicE SilVEira rEiS, dependente 
do ex-segurado durval assunção reis;
Processo Tc/515963/2017 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 2843, de 30/10/2013, em favor de Maria do carMo dE SoUZa 
raMoS e PorTaria PS nº 2138, de 01/09/2014, para inclusão de KaUÊ 
do carMo raMoS, no rateio da pensão, dependentes do ex-segurado 
raimundo dario Batista ramos;
Processo Tc/516767/2016 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 0181, de 02/01/2014, em favor de aNa clEidE SoUZa da SilVa, 
dependente do ex-segurado osvaldo lyra da Silva.

acÓrdÃo Nº. 62.407
(Processos tc/514958/2020, tc/517027/2020, tc/517479/2020 
e tc/517606/2020)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de aposentadorias, refe-
rentes aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/514958/2020: aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP nº. 
2.180 de 26/08/2013, em favor de NaZarÉ dE MiraNda BarBoSa, no cargo de 
Professor assistente Pa-a, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo Tc/517027/2020: aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP nº. 
176, de 13/01/2020, em favor de Maria do Socorro GUSMÃo da SilVa, na 
função de Servente, ref. i, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
 Processo Tc/517479/2020: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº. 1.798, de 31/07/2013, em favor de dEUZaliNa liSBoa doS 
SaNToS, no cargo de Professor assistente Pa-a, lotada na Secretaria de 
Estado de Educação;
Processo Tc/517606/2020: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº. 2.165 de 20/08/2014, em favor de dErcY NUNES PiNTo, no cargo 
de Servente, ref. i, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 62.408
(Processos tc/512138/2017, tc/513040/2017, tc/534029/2019, 
tc/534969/2019)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
conselheiro: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos atos abaixo identificados:
Processo Tc/512138/2017 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº. 3498, de 05/09/2012, em favor de Maria liVraMENTo dE araÚJo 
SoUSa, no cargo de Professor assistente Pa-a, lotada na Secretaria de 
Estado de Educação;
Processo Tc/513040/2017 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
nº 1105 de 03/06/2015, em favor de Maria lUiZa lUZ dE JESUS, no cargo 
de Professor classe i, Nível J, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo Tc/534029/2019 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
nº 3790 de 11/12/2018, em favor de Marco aNToNio da coSTa fariaS, no 
cargo de delegado de Polícia, classe d, lotado na Polícia civil do Estado do Pará;
Processo Tc/534969/2019 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
nº 2411 de 10/09/2013, em favor de ildENE VElaSco frEirE, no cargo de 
Professora assistente Pa-a, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 62.409
(Processos tc/502926/2020, tc/505709/2020, tc/506461/2020, 
tc/506494/2020, tc/507045/2020, tc/507704/2020, tc/508398/2020, 
tc/509197/2020, tc/513274/2020, tc/515473/2020, tc/517333/2020, 
tc/517810/2020 e tc/518369/2020)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão civil, referentes 
aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/502926/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 0140, de 07.01.2019, em favor de raiMUNda oliVEira doS rEiS, 
dependente do ex-segurado antonio ferreira dos reis;
Processo Tc/505709/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 2227, de 22.08.2019, em favor de florÊNcio PoNTES dE SoUZa, 
dependente da ex-segurada Tereza reis de Souza;
Processo Tc/506461/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
2480, de 23.09.2019, em favor de lUiZa loPES liMa, dependente do ex-
segurado Edvaldo felipe de Jesus;
Processo Tc/506494/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
2452, de 08.10.2019, em favor de Maria do Socorro PiNTo coSTa, 
dependente do ex-segurado raimundo costa;
Processo Tc/507045/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
1886, de 22.07.2019, em favor de BENEdiTa GoMES corrÊa, dependente 
do ex-segurado antônio lima corrêa;
Processo Tc/507704/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
2040, de 21.08.2019, em favor de aNdrEZa dE alMEida ViNaGrE e 
daNiEl orTEGar ViNaGrE MoNTEiro, dependentes do ex-segurado davi 
ortegar lira Monteiro;
Processo Tc/508398/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 2491, de 23.09.2019, em favor de TEÓfila doS SaNToS SoUSa, 
dependente do ex-segurado delorisano Sousa;
Processo Tc/509197/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 2053, de 05.08.2019, em favor de SEBaSTiÃo GoMES dE caSTro, 
dependente da ex-segurada Neide Velozo de castro;
Processo Tc/513274/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
1785, de 15.07.2019, em favor de JoaNa fErrEira doS SaNToS e EliEZEr 
MEdEiroS SaNToS, dependentes do ex-segurado Sandoval da Silva Santos;
Processo Tc/515473/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 0792, de 20.03.2019, em favor de fraNciSca SUEli alVES SilVa, 
dependente do ex-segurado Nascimento freitas da Silva;
Processo Tc/517333/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria rET 
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PS n.º 3081, de 26.12.2019, em favor de olGa Maria SilVa fiGUEira, 
dependente do ex-segurado Mario Pinheiro e Silva;
Processo Tc/517810/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
2506, de 25.09.2019, em favor de Maria cElESTE NUNES dE araÚJo, 
dependente do ex-segurado Sergio Barbosa de araújo; e
Processo Tc/518369/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 2106, de 10.09.2019, em favor de Maria MadalENa dE oliVEira 
rodriGUES, dependente do ex-segurado raimundo Braga rodrigues.
acÓrdÃo Nº. 62.410
(Processos tc/503308/2017, tc/504694/2017,
tc/513797/2017, tc/513822/2017 e tc/529505/2017)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente:  iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do Voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de Pensões civis dos 
processos, abaixo discriminados:
Processo Tc/503308/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS N° 0462 de 01 de abril de 2016, em favor de diaNa dE SoUSa MElo, 
dependente do ex-segurado fortunato da Silva Melo;
Processo Tc/504694/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS N° 2055 de 01 de dezembro de 2015, em favor de Maria lUiZa dE 
MiraNda MoUTiNHo da coNcEiÇÃo, dependente do ex-segurado Vitor 
Moutinho da conceição;
Processo Tc/513797/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS N° 1081 de 02 de maio de 2014, em favor de Maria JUdiTE loBaTo 
fErrEira e EloY WHaSlEY fErrEira da coNcEiÇÃo, dependentes do 
ex-segurado Eloy Magno da conceição;
Processo Tc/513822/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS N° 0387 de 01 de abril de 2015, em favor de Sol BENiTaH SalGado, 
dependente do ex-segurado antônio Valmir canto Salgado, e
Processo Tc/529505/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
N° 0738 de 01 de julho de 2016, em favor de dilaMil PaNToJa Garcia, 
dependente do ex-segurado raimundo da Silva Mansano Garcia.
acÓrdÃo Nº. 62.411
(Processos tc/502314/2020 e tc/505800/2020)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 4º, inci-
so i, da resolução nº 18.990, de 03 de abril de 2018, e art. 290 do riTcE/
Pa c/c o art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, sem resolução 
do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, os processos que 
tratam dos atos de Pensão civil abaixo relacionados, em decorrência do 
falecimento dos beneficiários:
Processo Tc/502314/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
nº. 171 de 12/08/1988, em favor de claricE do carMo aMiNTaS, 
dependente do ex-segurado ruy amintas; e
Processo Tc/505800/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 1921, de 10/09/2019, em favor de riBEiro aKio oda, dependente da 
ex-segurada crisálida Machado de castro oda.
acÓrdÃo Nº. 62.412
(Processos tc/513944/2020, tc/517457/2020)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de aposentadorias, refe-
rentes aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/513944/2020: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº. 1.456, de 31/10/2019, em favor de HEloiSa rEiS, na função de 
agente de PorTaria, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de 
Estado de Educação;
Processo Tc/517457/2020: aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
nº. 1.053, de 23/04/2014, em favor de dilVa Maria araÚJo dE SoUSa, no 
cargo de Servente, ref. i, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 62.413
(Processo tc/523327/2017)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
4º, inciso i, da resolução nº 18.990, de 03/04/2018 e art. 290 do riTcE 
c/c o art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, sem resolução 
do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, o processo que 
trata da Pensão civil, consubstanciada na PorTaria PS N° 0070 de 01 
de fevereiro de 2017, em favor de lUZia alEXaNdrE PoNTES liMa, 
dependente do ex-segurado Sandoval Barbosa de lima, em razão do 
falecimento da interessada.
acÓrdÃo Nº. 62.414
(Processos tc/500547/2017, tc/504923/2017 e tc/506292/2017)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 

inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos atos abaixo identificados:
Processo Tc/500547/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
n. 090, de 05/01/2015, em favor de PEdro SaBoia raBElo, dependente 
da ex-segurada rachel florina Braun Sarmento;
Processo Tc/504923/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS n. 0504, de 02/05/2016, em favor de raiMUNdo BorGES dE aBrEU, 
dependente da ex-segurada raimunda caires Borges; e
Processo Tc/506292/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
n. 1856, de 01/09/2014, em favor de Maria MoUra da SilVa, dependente 
do ex-segurado fabio Moura da Silva.
acÓrdÃo Nº. 62.415
(Processos tc/500875/2017, tc/501457/2020, tc/502110/2020, 
tc/505491/2020, tc/505979/2020, tc/506392/2020, tc/506508/2020, 
tc/506950/2020, tc/507160/2017, tc/507715/2020, tc/508219/2020, 
tc/515350/2020, tc/517560/2020, tc/518085/2020 e tc/518755/2020)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do Voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de Pensões civis dos 
processos, abaixo discriminados:
Processo Tc/500875/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS N° 1409 de 01/09/2015, em favor de oSMar PalHETa MoNTEiro, 
dependente da ex-segurada antônia de lima Monteiro;
Processo Tc/501457/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
N° 1160 de 03/05/2019, em favor de JaNiVETE do Socorro MoUra da 
SilVa, YaSMiM caTariNo MoUra da SilVa e laila caTariNo MoUra da 
SilVa, dependentes do ex-segurado claudino catarino da Silva;
Processo Tc/502110/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
N° 1480 de 19/06/2019, em favor de Maria dE NaZarÉ PiNHEiro doS 
SaNToS, dependente do ex-segurado José ribamar da Silva;
Processo Tc/505491/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS Nº 2.174 de 11/09/2019, em favor de Maria EliSia loPES diaS, 
dependente do ex-segurado carlos alberto araújo dias;
Processo Tc/505979/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
N° 1796 de 16/07/2019, em favor de aNa caroliNa frEirE dE carValHo, 
dependente do ex-segurado José Jorge Mendes Nogueira de carvalho;
Processo Tc/506392/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
Nº 2.474 de 24/09/2019, em favor de criSTiNa ViacZorEK, dependente 
do ex-segurado Elton Pereira Miranda;
Processo Tc/506508/2020– Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
Nº 2.234 de 23/08/2019, em favor de JUraci Maria da SilVa BarroS, 
dependente do ex-segurado antônio Marcos da Silva Barros;
Processo Tc/506950/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS Nº 
2.045 de 10/09/2019, em favor de SoraYa SUElY PiNTo riBEiro e MUrilo 
riBEiro VilHENa, dependentes do ex-segurado Pedro Mauro Vilhena lima;
Processo Tc/507160/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS N° 754 de 01/07/2016, em favor de iSaUra dE SoUZa fariaS, 
dependente do ex-segurado leôncio de Sousa farias;
Processo Tc/507715/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS N° 3513 de 22/11/2018, em favor de rEGiNalda lEMoS da coSTa, 
dependente do ex-segurado celso cabral da costa;
Processo Tc/508219/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS Nº 2002 de 31/07/2019, em favor de raiMUNdo BaTiSTa dE SoUZa 
filHo, dependente da ex-segurada Maria Nascimento Sousa;
Processo Tc/515350/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
N° 0169 de 09/01/2019, em favor de JoSÉ Maria lacErda da TriNdadE, 
dependente da ex-segurada Maria Elinelza Sousa dos reis Trindade;
Processo Tc/517560/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS Nº 1788 de 13/08/2019, em favor de aNTÔNia SoUSa riBEiro, 
dependente do ex-segurado américo de Nazaré oliveira ramalho;
Processo Tc/518085/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS N° 0020 de 02/01/2013, em favor de ilZa Maria do NaSciMENTo 
MENdES, dependente do ex-segurado Walter Neto Mendes, e
Processo Tc/518755/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
N° 2.697 de 04/11/2019, em favor de doriValdo oliVEira da SilVa, 
dependente da ex-segurada creozonila ferreira da Silva.
acÓrdÃo Nº. 62.416
(Processos tc/014194/2021, tc/516396/2020 e tc/517071/2020)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de aposentadorias, refe-
rentes aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/014194/2021: aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
nº. 2856, de 16/12/2020, em favor de Maria da GraÇa fEio alcÂNTara, 
no cargo de Servente, ref. i, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo Tc/516396/2020: aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP nº. 
2200, de 22/08/2014, em favor de roSa cÉlia diaS doS rEiS dUarTE, no 
cargo de agente de PorTaria, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo Tc/517071/2020: aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP nº. 
141, de 06/01/2020, em favor de Maria lÚcia GoMES fErrEira, no cargo de 
agente administrativo, lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
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acÓrdÃo N.º 62.417
(Processos tc/501233/2017, tc/501528/2017, tc/505436/2020, 
tc/505888/2020, tc/506064/2020, tc/506406/2020, tc/506519/2020, 
tc/507105/2017, tc/508220/2020, tc/508401/2020, tc/508935/2017, 
tc/509177/2017, tc/509517/2020, tc/512852/2017, tc/518198/2020 
e tc/518347/2020)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão civil, referentes 
aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/501233/2017: Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 2348, de 10/09/2014, em favor de Maria HElENa da SilVa SilVEira, 
dependente do ex-segurado José anderson Silveira da Silva;
Processo Tc/501528/2017: Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 1250, de 03/08/2015, em favor de aNToNia PaUlo cordEiro, 
dependente do ex-segurado luiz da costa cordeiro;
Processo Tc/505436/2020: Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 1938, de 11/09/2019, em favor de raiMUNdo roBErTo doS SaNToS, 
dependente da ex-segurada rosilda Maria Pereira dos Santos;
Processo Tc/505888/2020: Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 1948, de 11/09/2019, em favor de EMaNUEl alMEida dE aViZ, 
dependente da ex-segurada abias Nascimento de aviz;
Processo Tc/506064/2020: Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 1540, de 02/05/2018, em favor de PEdro PErEira da PoNTE 
BENcHiMol, dependente da ex-segurada Maria coelho ramos Benchimol;
Processo Tc/506406/2020: Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 2455, de 23/09/2019, em favor de clÓViS WaGNEr MaUriTY, 
dependente da ex-segurada rosa Maria dias Pereira;
Processo Tc/506519/2020: Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 2333, de 02/09/2019, em favor de arMaNdo SaNTa BrÍGida da SilVa 
filHo, dependente da ex-segurada Gicele de Nazaré de carvalho Tavares;
Processo Tc/507105/2017: Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 0590, de 01/06/2016, em favor de GlaiS SilVa da SilVa, dependente 
do ex-segurado francisco Xavier da Silva;
Processo Tc/508220/2020: Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 1585, de 28/06/2019, em favor de raiMUNdo BaTiSTa lEal, 
dependente da ex-segurada Nicolina Soares leal;
Processo Tc/508401/2020: Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 2221, de 21/08/2019, em favor de Maria raiMUNda SodrÉ da SilVa, 
dependente do ex-segurado Manuel cruger da Silva;
Processo Tc/508935/2017: Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 0985, de 01/06/2015, em favor de SUEli fErrEira BraZ da cUNHa, 
dependente do ex-segurado raimundo Nonato da cunha filho;
Processo Tc/509177/2017: Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 1103, de 01/07/2015, em favor de alMEriNda PaNToJa dE oliVEira, 
dependente do ex-segurado Eurico de oliveira;
Processo Tc/509517/2020: Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 2380, de 25/09/2019, em favor de Maria Socorro liMa ValE, 
dependente do ex-segurado Tomé coelho Vale;
 Processo Tc/512852/2017: Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 2355, de 03/11/2014, em favor de NEUZa alMEida da SilVa, 
dependente do ex-segurado orlando Borges da Silva;
Processo Tc/518198/2020: Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 1358, de 02/06/2014, em favor de lUaNa caroliNa HErMES 
fErrEira, dependente da ex-segurada liliane capela Hermes;
Processo Tc/518347/2020: Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 1631, de 09/07/2019, em favor de NoNaTo alVES dE MoraES, 
dependente da ex-segurada Merandolina Botelho de Moraes.
acÓrdÃo Nº. 62.418
(Processos tc/502586/2017 e tc/505505/2020)
assunto:  PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 4º, in-
ciso i, da resolução nº. 18.990, de 3 de abril de 2018 e art. 290 do riTcE/
Pa c/c o art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, sem resolução 
do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, os processos que 
tratam dos atos de Pensões civis abaixo discriminados:
Processo Tc/502586/2017 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS n.º 1021, de 03/10/2016, em favor de Jair rodriGUES fiGUEirEdo, 
dependente da ex-segurada Maria da conceição Santos figueiredo;
Processo Tc/505505/2020 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 2049, de 14/08/2019, em favor de fláVia alESSaNdra oliVEira dE 
alMEida, dependente da ex-segurada alrilene Maria Soares de oliveira.
acÓrdÃo Nº. 62.419
(Processos tc/501620/2017, tc/503647/2017, tc/513742/2017 e 
tc/527521/2017)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do Voto da relatora, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, 
de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de Pensões civis dos 
processos, abaixo discriminados:
Processo Tc/501620/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
n° 0785, de 04/05/2015, em favor de TErEZiNHa dE JESUS NEVES Sá, 

dependente do ex-segurado luiz de Sá;
Processo Tc/503647/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 1550, de 01/09/2015, em favor de JoSÉ Maria coNcEiÇÃo dE aBrEU, 
dependente da ex-segurada lina Mata de abreu;
Processo Tc/513742/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 0571, de 01/04/2015, em favor de Maria iolaNda GoiS BraGa, 
dependente do ex-segurado José dos Santos Braga, e
Processo Tc/527521/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 0188, de 11/02/2016, retificada pela PORTARIA RET. PS nº 162, de 
02/03/2017, em favor de PEdro rEiNaldo do NaSciMENTo, dependente 
da ex-segurada Maria freitas do Nascimento.
acÓrdÃo Nº. 62.1420
(Processos tc/517210/2020, tc/518052/2020 e tc/013852/2021)
assunto:aPoSENTadoriaS
requerentes:  iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos atos abaixo identificados:
Processo Tc/517210/2020 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP nº 
101, de 06/01/2020, em favor de SoNia Maria MiraNda JaQUES, na função de 
agente administrativo, lotada na Secretaria de Estado de saúde Pública;
Processo Tc/518052/2020 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria nº 1860, 
de 01/09/2010, em favor de roSEMarY SilVa cHaGaS, no cargo de agente de 
PorTaria, GEP-TP-1.102.2, lotada na Secretaria de Estado de Educação; e
Processo Tc/013852/2021 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 956, de 04/05/2020, em favor de lUiS GUilHErME foNSEca 
d’alMEida, na função de agente administrativo, lotada na Secretaria de 
Estado de Saúde Pública.
acÓrdÃo Nº. 62.421
(Processos tc/500230/2017 e tc/518575/2017)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de aposentadorias, refe-
rentes aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/500230/2017: aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP nº. 
3.746 de 26/09/2012, em favor de Maria isauriete amoras chaves, no cargo de 
Professor colaborador, Nível Superior, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo Tc/518575/2017: aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP nº. 
0892, de 16.05.2013, em favor de Josefa Evangelista Brito ribeiro, no cargo de 
Professor assistente Pa-a, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 62.422
(Processos tc/501526/2020, tc/515622/2020, tc/518110/2020 
e tc/518314/2020)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão civil, referentes 
aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/501526/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
3462, de 12.11.2018, em favor de raiMUNdo PErEira dE alMEida, 
dependente da ex-segurada Terezinha de Jesus Paranhos de almeida;
Processo Tc/515622/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
3052, de 01.10.2018, em favor de arlETE BarBoSa da SilVa, dependente 
do ex-segurado raimundo assunção Bahia;
Processo Tc/518110/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
2688, de 01.12.2014, em favor de Marilia fáTiMa MiraNda SilVa, 
dependente do ex-segurado João Bosco alves Silva; e
Processo Tc/518314/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
0673, de 26.02.2019, em favor de PaUlo GUSTaVo lUZ dE aZEVEdo, 
dependente do ex-segurado Joaquim casemiro de azevedo.
acÓrdÃo Nº. 62.423
(Processos tc/502644/2017, 511419/2017, 515023/2017, 
516285/2017 e 516332/2017)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente:  iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unanime-
mente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inciso ii e 
parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº 81, de 26 de abril de 2012, 
deferir o registro dos atos referente aos processos abaixo discriminados:
Processo Tc/502644/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 1001, de 03/10/2016, em favor de WaNilZa daS dorES MoraiS 
GoMES, SaBriNa adriENY MoraiS GoMES e SaMira adriElY MoraiS 
GoMES, dependentes do ex-segurado Gilberto Martins Gomes da Silva;
Processo Tc/511419/2017 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 1230, de 03/08/2015, em favor de Maria JoSÉ alVES da coSTa dE 
aZEVEdo, dependente do ex-segurado José ribamar leite de azevedo;
Processo Tc/515023/2017 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 0124, de 02/01/2014, em favor de iNÊS dE loUrdES rodriGUES 
araÚJo, dependente do ex-segurado alderi orlando cardoso de araújo;
Processo Tc/516285/2017 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 1777, de 01/10/2015, em favor de TErEZiNHa PirES doS SaNToS, 
dependente do ex-segurado inácio carvalho dos Santos;
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Processo Tc/516332/2017 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 0329, de 02/03/2015, em favor de MarilENE coNdE MaUÉS, 
dependente do ex-segurado claudio Marques Maués.
acÓrdÃo Nº. 62.424
(Processos tc/517118/2020 e tc/014287/2021)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (§ 3º do art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n° 
81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos abaixo identificados:
Processo Tc/517118/2020 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
nº 177, de 06.01.2020, em favor de Maria VirGiNia corrÊa SaaVEdra, no 
cargo de agente de PorTaria, lotada na Secretaria de Estado de cultura; e
Processo Tc/014287/2021 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
RET AP nº 0232, de 20.01.2015 que retificou a PORTARIA AP nº 1873, de 
11.07.2014, em favor de Jacira alVES dE liMa, no cargo de Servente, 
ref. i, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 62.425
(Processos tc/502868/2020, tc/505345/2020, tc/505742/2020, 
tc/505990/2020, tc/506031/2020, tc/506417/2020, tc/506971/2020, 
tc/507646/2020, tc/508230/2020, tc/508660/2020, tc/511858/2020, 
tc/518289/2020, tc/518653/2020, tc/518846/2020)
assunto: PENSÕES
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão, refe-
rentes aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/502868/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS nº. 
0697, de 27/02/2019, em favor de PEdro GoMES dE aGUiar, dependente 
da ex-segurada francisca alves da cruz;
Processo Tc/505345/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
nº. 1822 de 13/08/2019, em favor de ZEZilda SilVa dE aNdradE, 
dependente do ex-segurado rubens calandrini de azevedo;
Processo Tc/505742/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS nº. 
2.493, de 10/10/2019, em favor de MarlENE SoUSa SilVa, dependente 
do ex-segurado Valter araújo Silva;
Processo Tc/505990/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
nº. 2.159, de 10/09/2019, em favor de JoÃo SilVa, dependente da ex-
segurada Maria das dores de Vasconcelos da Silva;
Processo Tc/506031/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS nº. 
1524, de 25/06/2019, em favor de Maria do Socorro MorEira SilVa, 
dependente do ex-segurado cincinato Marques ribeiro;
Processo Tc/506417/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS nº. 
2.423, de 08/10/2019, em favor de doMiNGoS PriMo doS SaNToS, 
dependente da ex-segurada Maria das Graças Santos dos Santos;
Processo Tc/506971/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
nº. 1950, de 26/07/2009, em favor de Maria do Socorro PiTa doS 
SaNToS, dependente do ex-segurado Hamilton costa Pessoa;
Processo Tc/507646/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
nº. 1.011, de 12/04/2019, em favor de MiGUEl oliVEira caMPBEll, 
dependente do ex-segurado Eder Jofre alves campbell;
Processo Tc/508230/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
nº. 1718, de 09/07/2019, em favor de lUiZ fErNaNdo SilVa corrÊa, 
dependente da ex-segurada rosa de fátima Sousa corrêa;
Processo Tc/508660/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS nº. 
1892, de 23/07/2019, em favor de dElMa dE SoUZa loBaTo, dependente 
da ex-segurada ana lúcia costa Silva;
Processo Tc/511858/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS nº. 
3062, de 06/09/2012 em favor de MicHErlE aMicar fErrEira SaNToS e 
PorTaria PS nº. 3782, de 01/10/2012, para inclusão de lUcaS alESSaNdro 
SaNToS MorEira, dependentes do ex-segurado Silvio alessandro Moreira;
Processo Tc/518289/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS nº. 
0943 de 02/01/2017, em favor de ciPriaNa faVacHo da coNcEiÇÃo, 
dependente do ex-segurado Jucelino Paixão da conceição;
Processo Tc/518653/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
nº. 4085, de 06/01/2011, em favor de JoSÉ MacEdo NaSciMENTo, 
dependente da ex-segurada Terezinha de castro Nascimento;
Processo Tc/518846/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
nº. 0115, de 01/02/2016 em favor de arTHUr criSTHiaN doS rEiS 
cordEiro e PorTaria PS nº. 2.354, de 24/09/2019, para inclusão de 
GEaN HENriQUE fraNÇa cordEiro e JaNdErSoN fraNÇa cordEiro 
dependentes do ex-segurado Mario Gean lacerda cordeiro.
acÓrdÃo Nº. 62.426
(Processos tc/504956/2017, tc/508152/2017, tc/509540/2020 e 
tc/535520/2017)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador de decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art.191, 
§ 3°, do riTcE-Pa).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 

complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos 
de Pensões civis, abaixo relacionados:
Processo Tc/504956/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS N°217 de 01/03/2016, em favor de MariNETE da SilVa fErrEira, 
dependente do ex-segurado alcindo Sarmento ferreira;
Processo Tc/508152/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
N°1300 de 02/06/2014, em favor de aGoSTiNo TraPaSSo, dependente 
da ex-segurada raimunda das Graças Borges Trapasso;
Processo Tc/509540/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
N°1162 de 02/05/2014 em favor de NadilMa Maria PiNHEiro BarroS e 
PaUlo aNdrE BarroS dE NaZarE, PorTaria PS N°1089 de 01/07/2015, 
para inclusão de raYNara fErrEira dE NaZarE, no rateio da pensão, 
dependentes do ex-segurado romualdo Santa rosa Nazaré, e
Processo Tc/535520/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
N°0501 de 02/03/2009, em favor de Maria EUNicE dE BarroS TaVarES, 
dependente do ex-segurado cecílio Miranda Tavares.
acÓrdÃo N.º 62.427
(Processo tc/504316/2016)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(art. 191, § 3.º, do riTcE-Pa).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
Pensão civil, consubstanciado na PorTaria PS n.º 0871, de 26.06.2013, 
em favor de Maria daS MErcÊS aZEVEdo TriNdadE, dependente do ex-
segurado raimundo dias Trindade.
acÓrdÃo Nº. 62.428
(Processos tc/502020/2020, tc/506520/2020 e tc/517876/2020)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente:  iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão:  conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira 
JUNior (art. 191, §3º do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei comple-
mentar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos abaixo 
identificados:
Processo Tc/502020/2020 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria aT aP 
nº 278, de 15/02/2013, em favor de NilcE Maria lEal TaVarES, na função de 
Professor assistente Pa-a, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
 Processo Tc/506520/2020 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 1659, de 23/07/2019, em favor de Maria dE NaZarÉ PaNToJa da 
SilVa, na função de auxiliar de administração, lotada na fundação Santa 
casa de Misericórdia do Pará;
Processo Tc/517876/2020 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 0961, de 17/08/2016, em favor de ioNE aVElar aMoEdo, no cargo 
de agente de Saúde, lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
acÓrdÃo Nº. 62.429
(Processos tc/501581/2020, tc/501812/2017, tc/502879/2020,
Tc/508527/2017, Tc/517856/2017 e Tc/532066/2017)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira (art. 191, 
§ 3º do riTcE/Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 4º, inciso i, da resolução/TcE-Pa n.º 18.990, de 03 de abril 
de 2018 e art. 290 do riTcE/Pa c/c o art. 485, iV, do código de Processo 
civil, extinguir, sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento 
dos autos, os processos que tratam dos atos de Pensões civis abaixo discri-
minados, em decorrência do falecimento dos beneficiários:
Processo Tc/501581/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
N° 1240 de 0/05/2019, em favor de BENEdiTa fErrEira dE fiGUEirEdo, 
dependente do ex-segurado Teotônio da fonseca figueiredo;
Processo Tc/501812/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
N° 0775 de 04/05/2015, em favor de Gil caldEira ViEira, dependente 
da ex-segurada Mercedes ferreira Gato;
Processo Tc/502879/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS N° 0724 de 07/03/2019, em favor de arliNdo MoNTEiro BriTo, 
dependente da ex-segurada Nazira Gomes Santana Brito;
Processo Tc/508527/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
N° 1558 de 01/09/2015, em favor de carMEliNo da SilVa, dependente 
da ex-segurada carmelina Sebastiana carmo da Silva;
Processo Tc/517856/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS N° 0487 de 06/03/2014, em favor de aPriGio EliaS doS SaNToS, 
dependente da ex-segurada Eurídice Trindade dos Santos, e
Processo Tc/532066/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS N° 445 de 01/04/2016, em favor de aNTÔNio PaScoal coNcEiÇÃo 
caSTro, dependente da ex-segurada Telma Patrícia de Santana castro.
acÓrdÃo Nº. 62.430
(Processos tc/500558/2017, tc/505651/2020, tc/505775/2020, 
tc/505902/2020, tc/508423/2020, tc/509572/2020, tc/511869/2020, 
tc/517617/2020, tc/518880/2020)
assunto: PENSÕES
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
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formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão, refe-
rentes aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/500558/2017: Pensão consubstanciada na PorTaria PS nº. 
0011, de 05/01/20, em favor de raiMUNdo EPaMiNoNdaS BriTo da SilVa, 
dependente da ex-segurada Maria Suely Nery da Silva Namias Tocantins;
Processo Tc/505651/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS nº. 
2629, de 29/10/2019, em favor de Maria odaliNa PaES da coSTa, 
dependente do ex-segurado raimundo Pimenta da costa.
Processo Tc/505775/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS nº. 
2.008, de 10/09/2019, em favor de Maria cilENE carValHo doS rEiS, 
dependente da ex-segurada Maria de carvalho dos reis.
Processo Tc/505902/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
nº. 1891, de 21/08/2019, em favor de JoaNa fraNciSca da SilVa, 
dependente do ex-segurado Pedro Melo da Silva.
Processo Tc/508423/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS nº. 
1676, de 09/07/2019, em favor de Maria dE NaZarÉ SilVa doS SaNToS, 
dependente do ex-segurado raimundo carmo dos Santos.
Processo Tc/509572/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS nº. 
2377, de 08/10/2019, em favor de oSValdo faVacHo loBo, dependente 
da ex-segurada raimunda Maciel albuquerque.
Processo Tc/511869/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS nº. 
0662, de 27/02/2019, em favor de SilaNE SoarES SilVa, MaXiMUS 
SoarES SilVa, Maria JUllYa SoarES SilVa e JUlia carolaYNE dE 
liMa SilVa, dependentes do ex-segurado Jorge de Sousa Silva.
Processo Tc/517617/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS nº. 
1660, de 02/08/2014, em favor de aNa BEaTriZ PiNHEiro cordEiro, 
dependente do ex-segurado abel rodrigues cordeiro.
Processo Tc/518880/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS nº. 
1842, de 19/08/2019, retificada pela PORTARIA RET PS nº. 2.457, de 
24/09/2019 em favor de Maria dE JESUS SoUSa doS rEiS, dependente 
do ex-segurado Geraldo raiol dos reis.
acÓrdÃo N.º 62.431
(Processos tc/501238/2016 e tc/501409/2016)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro (§ 
3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão civil, 
referentes aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/501238/2016: Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS n.º 0483, de 02.04.2013, em favor de Eraldo PiNTo da SilVa, 
dependente do ex-segurado Mauricio Barbosa da Silva; e
Processo Tc/501409/2016: Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 0435, de 02.04.2013, em favor de iVoNETE rodriGUES caSTro, 
dependente do ex-segurado luis augusto castro.
acÓrdÃo Nº. 62.432
(Processos tc/513913/2017, tc/515384/2017, tc/505403/2020, 
tc/505662/2020, tc/506439/2020, tc/508252/2020, tc/508434/2020, 
tc/509131/2020, tc/509404/2020, tc/509583/2020, tc/514878/2020, 
tc/517424/2020, tc/518121/2020 e tc/518449/2020)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (§ 3º do art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n° 
81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos abaixo identificados:
Processo Tc/513913/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 0480, de 02 de abril de 2013, em favor de Maria roSiMar dE alMEida 
da coSTa e EdWaNNa raYSSa alMEida da coSTa, dependentes do ex-
segurado Manoel raimundo Monteiro da costa;
Processo Tc/515384/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 0727, de 01 de julho de 2016, em favor de GEraldiNa MarQUES dE 
liMa, dependente do ex-segurado João Gomes de lima;
Processo Tc/505403/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 1994, de 10 de setembro de 2019, em favor de Maria iVoNE cHaGaS 
dE BriTo, dependente do ex-segurado carlos alberto ferreira Meireles;
Processo Tc/505662/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS nº 
2361, de 24 de setembro de 2019, em favor de oSMar caMPoS dE SoUZa, 
dependente da ex-segurada fElicia da coNcEiÇÃo coNdE dE SoUZa;
Processo Tc/506439/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 2427, de 16 de setembro de 2019, em favor de roSa PiNTo BraNdÃo, 
dependente do ex-segurado Ezequiel Pinto Brandão;
Processo Tc/508252/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 1687, de 09 de julho de 2019, em favor de carloS dE JESUS da 
coSTa, dependente da ex-segurada Maria raimunda rodrigues costa;
Processo Tc/508434/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 2094, de 14 de agosto de 2019, em favor de raiMUNdo doS SaNToS 
alVES, dependente da ex-segurada Maria aldineza da Silva alves;
Processo Tc/509131/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 1643, de 20 de agosto de 2019, em favor de Maria loUrdES 

fErrEira BarBoSa e NEida PaES coSTa, dependentes do ex-segurado 
leandro Santana da costa;
Processo Tc/509404/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 2277, de 27 de agosto de 2019, em favor de aNTÔNio fErrEira 
da SilVa, dependente da ex-segurada  Maria de lourdes araújo da Silva;
Processo Tc/509583/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 2400, de 08 de outubro de 2019, em favor de raiMUNda rEiS do 
roSário, dependente do ex-segurado antonio catarino do rosário;
Processo Tc/514878/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 1476, de 11 de setembro de 2019, em favor de SáVio daVi da SilVa 
PoMBo, dependente da ex-segurada  Maria Sandra Santos da Silva;
Processo Tc/517424/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 2353, de 25 de setembro de 2019, em favor de ZUlEidE dE oliVEira 
do aMaral, dependente do ex-segurado larri fernando do amaral;
Processo Tc/518121/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 1983, de 30 de julho de 2019, em favor de JoSÉ carloS SaNToS 
oliVEira, dependente da ex-segurada  Maria de Nazaré dos Santos 
oliveira; e
Processo Tc/518449/2020 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 2173, de 14 de agosto de 2019, em favor de SaNdra SoUSa 
alVES, daNiEl alVES doS SaNToS e EZEQUiEl alVES doS SaNToS, 
dependentes do ex-segurado raimundo Vieira dos Santos.
acÓrdÃo Nº. 62.433
(Processos tc/515028/2016, tc/511690/2017, tc/512069/2017 
e tc/514280/2017)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira (§3º do 
art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n° 
81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos abaixo identificados:
Processo Tc/515028/2016 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria rET 
aP nº 607, de 10/03/2021, em favor de EdUardo NaZarÉ ViEira PErEira, no 
cargo de Professor classe i, Nível i, lotado na Secretaria do Estado de Educação;
 Processo Tc/511690/2017 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
nº 1672 de 15/07/2013, em favor de BENEdiTo da TriNdadE GoMES, no 
cargo de Professor assistente Pa-a, lotado na Secretaria de Estado de Educação;
Processo Tc/512069/2017 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 3564, de 11/09/2012, em favor de raiMUNda do Socorro 
MalcHEr TEiXEira, no cargo de Professor assistente Pa-a, lotada na 
Secretaria de Estado de Educação; e.
Processo Tc/514280/2017 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 1276, de 17/06/2013, em favor de Maria do Socorro rocHa do 
NaSciMENTo, no cargo de Professor assistente Pa-a, lotada na Secretaria 
de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº 62.434
(Processos tc/013942/2021, tc/014289/2021 e tc/515961/2020)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos relativos aos 
processos abaixo discriminados:
Processo Tc/013942/2021 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
nº. 2569, de 10/11/2020, em favor de roSa Maria alMEida da SilVa, na 
função de auxiliar de Secretaria, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo Tc/014289/2021 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
nº. 142, de 07/02/2020, em favor de lUcia JaciNTa KNEBEl KlEiN, na função 
de Professor assistente Pa-a, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo Tc/515961/2020 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº. 083, de 06/01/2020, em favor de JoÃo SoUZa da coSTa, na 
função de capataz, lotada na Secretaria de Estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca.
acÓrdÃo N.º 62.435
(Processos tc/014280/2021, tc/517107/2020 e tc/517901/2020)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão:  conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira 
JUNior (§ 3º do art. 191 do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de aposentado-
ria, referentes aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/014280/2021: aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
n.º 2633, de 18.11.2020, em favor de laila aSSad dE frEiTaS, no cargo de 
auxiliar de Saúde, lotada na Secretaria de Estado de Sáude Pública;
Processo Tc/517107/2020: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP n.º 2818, de 18.11.2019, em favor de Maria rEGiNa coSTa doS 
SaNToS, na função de Servente, lotada na fundação de atendimento 
Sócioeducativo do Pará; e
Processo Tc/517901/2020: aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
n.º 2058, de 01.09.2010, em favor de lUcia EMÍlia SoUZa dE frEiTaS, no 
cargo de agente de Saúde, lotada na Secretaria de Estado de Sáude Pública.
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acÓrdÃo N.º 62.436
(Processos tc/501504/2020, tc/502981/2020, tc/505276/2020,
 tc/505334/2020, tc/505414/2020, tc/505924/2020, tc/506020/2020,
 tc/509426/2020, tc/514925/2020, tc/517887/2020 e tc/518868/2020)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (§ 3º do art. 191 do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão civil, 
referentes aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/501504/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
3303, de 01.11.2018, em favor de Maria MadalENa GaMa corrEa, 
dependente do ex-segurado reginaldo ferreira de Souza;
Processo Tc/502981/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria n.º 
240, de 13.01.2011, em favor de MarilENE BiZErril doS SaNToS, 
dependente do ex-segurado José Herculano de oliveira filho;
Processo Tc/505276/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
1863, de 10.09.2019, em favor de cÂNdido cordEiro dE BarroS, 
dependente da ex-segurada célia Maria José Santos de Barros;
Processo Tc/505334/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
1594, de 11.07.2019, em favor de Maria dE NaZarÉ liMa oliVEira, 
dependente do ex-segurado armindo cruz de oliveira;
Processo Tc/505414/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
1506, de 13.08.2019, em favor de NoEMi NoroNHa doS rEiS, EMaNUElE 
NoroNHa doS rEiS e ViViaN NoroNHa doS rEiS, dependentes do ex-
segurado cleber José Silva dos reis;
Processo Tc/505924/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 2260, de 26.08.2019, em favor de EMiliaNa dE oliVEira MENdES 
BraGa, dependente do ex-segurado domingos de Souza Braga;
Processo Tc/506020/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 1656, de 10.07.2019, em favor de roUSE Elir dE alMEida foro e 
adriaNE do Socorro PErEira da SilVa, dependentes do ex-segurado 
robernúbio cruz Silva;
Processo Tc/509426/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
2074, de 06.08.2019, em favor de BENEdiTo ModESTo, dependente da 
ex-segurada otila Soares Modesto;
Processo Tc/514925/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 2276, de 27.08.2019, em favor de roSa HElENa araÚJo UPToN, 
dependente do ex-segurado carlos alberto da conceição Upton;
Processo Tc/517887/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 0688, de 01.05.2015, em favor de aMalia THaUaNa cardoSo 
MoNTEiro, dependente do ex-segurado Eric Nunes Monteiro; e
Processo Tc/518868/2020: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 1979, de 01.12.2015, em favor de lUcaS oliVEira BraNdÃo, 
lUaN oliVEira BraNdÃo lUiS oliVEira BraNdÃo e lUaNa oliVEira 
BraNdÃo, e PorTaria PS n.º 0082, de 04.01.2016, para inclusão 
de daNiEl SilVa MoNTEiro no rateio da pensão, dependentes do ex-
segurado raimundo alves Brandão.
acÓrdÃo Nº. 62.437
(Processos tc/500809/2017, tc/513709/2017 e tc/531132/2017)
assunto: PENSÕES
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão, refe-
rentes aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/500809/2017: Pensão consubstanciada na PorTaria PS nº. 
0010, de 05/01/2015, em favor de MaNoEl SalES roMÃo, dependente da 
ex-segurada Maria antonia Teixeira romão;
Processo Tc/513709/2017: Pensão consubstanciada na PorTaria PS nº. 
112, de 02/02/2015, em favor de Maria JoSÉ fariaS TElES e JUliaNa 
Maria fariaS TElES, dependentes do ex-segurado João Maria lobato Teles.
Processo Tc/531132/2017: Pensão consubstanciada na PorTaria PS nº. 
0464, de 01/04/2016, em favor de clEoNicE Maia rEiS, dependente do 
ex-segurado Mario Jurandyr reis.
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia - d.o.e Nº 047/2022
de ordem do Excelentíssimo conselheiro Substituto, daNiEl MEllo, em 
cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do Tribunal de 
contas do Estado do Pará, comunico o Senhor dÊNiS EUGÊNio caNTa-
NHEdE dE oliVEira, (cPf ***.387.222-**), Prefeito à época, para que, 
no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação desta, apresente ra-
zões de justificativas nos autos do Processo n° 526516/2013, que trata da 
Tomada de contas instaurada na PrEfEiTUra MUNiciPal dE QUaTiPUrU, 
referente ao convênio SEdUc Nº. 159/2011, o qual poderá ser consultado 
mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no ende-
reço eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/default.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia - d.o.e Nº 048/2022
de ordem do Excelentíssimo conselheiro Substituto, EdValdo fErNaN-
dES dE SoUZa, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor lUiZ 
GUilHErME alVES diaS, (cPf ***.436.592-**), Prefeito à época, para 
que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente ra-
zões de justificativas nos autos do Processo n° 531797/2013, que trata da 
Tomada de contas instaurada na PrEfEiTUra MUNiciPal dE QUaTiPUrU, 
referente ao convênio SEdUc Nº. 200/2008, o qual poderá ser consultado 
mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no ende-
reço eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
 Secretário-Geral

Protocolo: 767922

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 097/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que a servidora francilei Maria contente Pinheiro, 
Chefe de Gabinete da 6ª Procuradoria de Contas, estará afastada de 
suas atividades no período de 15 a 30/03/2022, conforme PorTaria nº 
025/2022/MPc/Pa, de 17/02/2022;
CONSIDERANDO o Memorando eletrônico nº 07/2022 – 6ª PC, de 
08/03/2022 (Protocolo PaE n° 2022/203057), pelo qual a servidora camila 
da costa Barbosa oliveira, ocupante do cargo em comissão de assessor 
da Procuradoria, é indicada para exercer a Chefia de Gabinete da 6ª 
Procuradoria de contas no referido período;
coNSidEraNdo a PorTaria nº 142/2018/MPc/Pa, de 09/05/2018;
rESolVE:
dESiGNar a servidora caMila da coSTa BarBoSa oliVEira, matrícula 
n° 200238, para, de 15 a 30/03/2022, substituir a servidora francilei Maria 
Contente Pinheiro na Chefia de Gabinete da 6ª Procuradoria de Contas, em 
razão do afastamento da titular.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 10 de março de 2022.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 769857

.

.

errata
.

errata
Na Portaria nº 059/2022/MPc/Pa, publicada no doe nº 34.884, 
de 08/03/2022, pág. 96,
onde se lê:
“...agente operador de Veículos...”
Leia-se:
“...assistente Ministerial de controle Externo...”

Protocolo: 769929

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo Nº: 2021/1431470
PreGÃo eLetrÔNico Nº 02/2022 – MPc/Pa.
 eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
No dia 10 de março de 2022, após constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sr. PaTricK BEZErra MESQUiTa, 
HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 2021/1431470, Pregão 
Eletrônico nº 00002/2022 – MPc/Pa.
oBJETo: contratação de serviços continuados de acesso à internet, com 
link dedicado e simétrico para upload e download com velocidade mínima 
de 100 Mbps, visando atender às necessidades do Edifício-Sede do Minis-
tério Público de contas do Estado do Pará – MPc-Pa, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
adJUdicado para a empresa: NET-X ProVEdor dE iNTErNET EirEli, 
cNPJ Nº 27.796.694/0001-71, foi vencedora do certame, no valor global 
de r$ 7.190,00 (sete mil cento e novecentos e noventa reais), tudo em 
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conformidade com o disposto na ata da Sessão, Proposta comercial ajus-
tada, resultado por fornecedor e Termo de adjudicação relativo ao Pregão 
Eletrônico Nº 02/2022 – MPc/Pa.
* o procedimento em sua íntegra poderá ser acessado no site: https://
compras.gov.br/

Protocolo: 770248

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 096/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias do servidor fernando lucas 
Sousa costa, datado de 07/03/2022 (Protocolo PaE nº 2022/262419), e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
rESolVE:
conceder ao servidor fErNaNdo lUcaS SoUSa coSTa, ocupante do cargo 
em comissão de chefe de Gabinete, matrícula nº 200209, 15 (quinze) dias 
das férias relativas ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020, para 
o período de 06 a 20/04/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 09 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 769835
Portaria N° 094/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias da servidora ana rosa Bassalo 
crispino, datado de 04/03/2022 (Protocolo PaE nº 2022/256558), e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
rESolVE:
conceder à servidora aNa roSa BaSSalo criSPiNo, ocupante do car-
go efetivo de assessor Técnico, matrícula nº 999321, 05 (cinco) dias das 
férias relativas ao período aquisitivo 21/09/2020 a 20/09/2021, para o 
período de 08 a 12/04/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 09 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 769826

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 099/2022/MPc/Pa
altera a composição da comissão Especial instituída pela PorTaria nº 
178/2021/MPC/PA e fixa prazo para conclusão das atividades
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a lei Estadual n. 8.972/2020, que “regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará”;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar, no âmbito do Ministério 
Público de contas do Estado do Pará, o Procedimento Sancionatório 
previsto no art. 104 e ss. de referida norma;
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria nº 178/2021/MPc/Pa, que 
instituiu e designou servidores para compor comissão Especial destinada 
à realização de estudos, levantamentos e apontamentos acerca do 
Procedimento Sancionatório previsto na lei Estadual n. 8.972/2020, com 
vistas à elaboração de minuta de regulamento interno sobre a matéria;
coNSidEraNdo as determinações contidas no despacho de seq. 02 (PaE n. 
2022/240234), que faz novas designações de servidores para compor a 
comissão Especial de normatização do procedimento sancionatório, bem 
como fixa prazo para conclusão das atividades;
rESolVE:
art. 1º designar como Presidente da comissão Especial instituída pela 
PorTaria nº 178/2021/MPc/Pa, o servidor Samuel almeida Bittencourt, 
em substituição ao servidor ranieri Teles Vasconcelos.
art. 2º Manter na comissão as servidoras Gilvanete azevedo ferreira, e 
ana Marly lameira da Silva, excluindo-se a servidora Nazaré do Socorro 
Gillet das Neves.
art. 3º designar os servidores fábio costa lima e darlan da costa rêgo 
para compor a comissão.
art. 4º Estabelecer o dia 11/04/2022 como data-limite para que a comissão 
apresente minuta preliminar de regulamento interno sobre o Procedimento 
administrativo Sancionatório previsto na lei Estadual n. 8.972/2020.
art. 5º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém, 10 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 769925
Portaria N° 098/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que, no mês de janeiro de 2022, já considerando a sus-
pensão da lei complementar nº 173/2020 (de 28/05/2020 a 31/12/2021), 
conforme definido nos autos do Processo PAE nº 2020/324639, há servi-
dores que completaram mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de 
efetivo exercício nos seus respectivos cargos efetivos, para fins de progres-
são por antiguidade, conforme disposto no Memorando nº 004/2022-dGP/
MPc/Pa, de 17/02/2022 (Processo PaE nº 2022/203057);
coNSidEraNdo que, segundo a manifestação do departamento de finan-
ças e orçamento proferida nos autos, as progressões indicadas no referido 

memorando atendem ao limite de despesa com pessoal previsto na lei 
complementar nº 101/2000 (lrf);
CONSIDERANDO a manifestação jurídica exarada nos autos, a qual reafir-
ma o cumprimento dos requisitos objetivos para a respectiva progressão 
em favor dos servidores interessados, e
CONSIDERANDO, por fim, os arts.  23 e 24 da Lei Estadual nº 8.596/2018, a 
resolução nº 12/2018-MPc/Pa-conselho e tudo o mais que consta dos autos;
rESolVE:
coNcEdEr, a contar de janeiro/2022, aos servidores abaixo indicados, 
Progressão funcional por antiguidade para os respectivos níveis e refe-
rências da Tabela referencial de Vencimentos deste Ministério Público de 
contas, na forma a seguir demonstrada:

serVidor MatrÍcULa carGo eFetiVo NÍVeL/
reFerÊNcia

aKYSoN fErrEira da 
SilVa 200109 aGENTE oPErador dE 

VEÍcUloS 3E

carloS alBErTo dE 
alMEida PaNToJa 200114 aGENTE oPErador dE 

VEÍcUloS 3E

carloS aUGUSTo NoGUEi-
ra da SilVa 200110 aGENTE oPErador dE 

VEÍcUloS 3E

cÉSar aUGUSTo fiGUEi-
rEdo dE BriTo 200113 aGENTE oPErador dE 

VEÍcUloS 3c

darlaN coSTa rÊGo 200108 aGENTE oPErador dE 
VEÍcUloS 3E

EliElToN cHaVES coSTa 200099 aSSiSTENTE MiNiSTErial 
dE coNTrolE EXTErNo 3E

EVaNdro GUiMarÃES 
riBEiro 200107 aUXiliar MiNiSTErial dE 

coNTrolE EXTErNo 3E

fáBio aUGUSTo MiraNda 200143 aUXiliar MiNiSTErial dE 
coNTrolE EXTErNo 3a

Jair diaS da SilVa 200112 aGENTE oPErador dE 
VEÍcUloS 3E

lÚcia HElENa liMa 
coSTa 200125 aUXiliar MiNiSTErial dE 

coNTrolE EXTErNo 3d

lorENa caValcaNTE 
coUTo fEliPE 200036 aSSESSor TÉcNico 5i

SilVaNE dE fáTiMa SilVa 
BalTaZar 200105 aSSiSTENTE MiNiSTErial 

dE coNTrolE EXTErNo 3E

SÔNia do Socorro 
SaNToS 200115 aGENTE oPErador dE 

VEÍcUloS 3E

VicENTE cardoSo dE 
JESUS 200145 aSSiSTENTE MiNiSTErial 

dE coNTrolE EXTErNo 3a

dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 10 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 769849
Portaria N° 100/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de auxílio-natalidade do servidor Gilmar 
carneiro Gomes, (Protocolo PaE nº 2022/195755), consubstanciado na 
apresentação da certidão de nascimento da sua filha Ana Clara Pinheiro Carneiro, 
bem como na declaração de que sua companheira, não recebeu qualquer valor 
referente ao referido benefício por não ser servidora pública, nos termos exigidos 
na resolução TCE nº 17.564, que teve sua observância neste Ministério Público 
de contas determinada pela resolução 007/2009 - colégio;
CONSIDERANDO, por fim, a disponibilidade orçamentário-financeira, o pa-
recer jurídico exarado e tudo o mais que consta dos autos.
rESolVE:
conceder ao servidor GilMar carNEiro GoMES, ocupante do cargo efe-
tivo de analista Ministerial - Especialidade: controle Externo, matrícula nº 
200261, auxílio-Natalidade no valor de 1 (um) salário mínimo vigente, nos 
termos do art. 160, inciso i, alínea “c” da lei nº 5.810/94 c/c resolução nº 
07/2009 do colégio de Procuradores deste MPc/Pa.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 09 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 769845
resolução nº 009/2022 – MPc/Pa – conselho
dispõe sobre a autorização para afastamento do Procurador-Geral de con-
tas do Estado para participação em evento.
o conselho Superior, órgão consultivo de administração superior do Minis-
tério Público de contas do Estado, no uso de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo a solicitação do Procurador de contas, dr. Patrick Bezerra 
Mesquita, para participar do evento i conferência democracia e institucio-
nalidade - 10 anos do MPc-SP, a ser realizado no período de 30 de março a 
1º de abril de 2022, em São Paulo - SP (PaE n. 2022/214769);
coNSidEraNdo os termos do art. 17, Vi, do regimento interno do MPc/
Pa aprovado pela resolução nº 01/2020 – MPc/Pa – colégio, bem como do 
art. 4º, § 2º, da resolução nº 19/2016-MPc/Pa – colégio;
rESolVE:
art. 1º. autorizar a viagem do Procurador-Geral de contas, dr. Patrick 
Bezerra Mesquita, para participar do evento i conferência democracia e 
institucionalidade - 10 anos do MPc-SP, a ser realizado no período de 30 
de março a 1º de abril de 2022, em São Paulo – SP.
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art. 2º. conceder-lhe 04 e ½ (quatro e meia) diárias, correspondentes ao 
período de afastamento, compreendido entre os dias 30 de março a 1º de 
abril de 2022, na forma da resolução nº 19/2016-MPc/Pa – colégio.
art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 9 de março de 2022.
STEPHENSoN oliVEira VicTEr
ProcUrador dE coNTaS
corregedor-Geral
Membro Nato
STaNlEY BoTTi fErNaNdES
ProcUrador dE coNTaS
Membro Eleito
daNiEllE fáTiMa PErEira da coSTa
ProcUradora dE coNTaS
Membro Eleito

Protocolo: 770246
Portaria N° 095/2022/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. 137, da lei Estadual n. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, que estabelece a Gratificação por Regime Especial de Traba-
lho no âmbito do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Ad-
ministração direta, das autarquias e fundações Públicas do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a previsão contida no parágrafo único, do art. 47, da lei 
Estadual nº 8.596, de 11 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto na resolução n. 04/2022 – MPc/Pa – colégio;
CONSIDERANDO o estudo de impacto orçamentário-financeiro, realizado 
pelo departamento de finanças e orçamento, e a consequente compatibi-
lidade da despesa com as leis orçamentárias em vigor, nos termos do que 
demanda o art. 16 da lei de responsabilidade fiscal;
coNSidEraNdo a continuidade das atividades desenvolvidas junto ao departa-
mento administrativo, que demandam alto grau de disponibilidade do servidor;
coNSidEraNdo a declaração de dedicação Exclusiva, na qual o servidor 
firmou não exercer qualquer outra atividade remunerada, seja ela de na-
tureza pública ou privada, comprometendo-se com disponibilidade plena 
às funções perante o Ministério Público de contas do Estado, excetuada 
a possibilidade de figurar como sócio ou acionista de empresas privadas, 
desde que não praticada a administração ou a gerência da entidade;
rESolVE:
i – TorNar SEM EfEiTo PorTaria nº 088/2022/MPc/Pa, publicada no 
Diário Oficial nº 34.886, que circulou aos 09 de março de 2022.
ii – aTriBUir, ao servidor carloS alBErTo dE alMEida PaNToJa regime 
de Dedicação Exclusiva com gratificação de 80% (oitenta por cento) do 
vencimento referente ao seu cargo 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 09 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 769838

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Nº do contrato: 040/2022-MP/Pa.
Modalidade de licitação: concorrência nº 002/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e a em-
presa oMM arQUiTETUra E coNSTrUÇÃo lTda.
objeto: Serviço de elaboração de projetos de arquitetura e projetos com-
plementares para reforma do Plenário octávio Proença e demais ambientes 
do 4º pavimento do Ed. Sede do MPPa.
data da assinatura: 10/03/2022.
Vigência: 11/03/2022 a 11/03/2023.
Valor Global: r$ 19.034,19 (dezenove mil, trinta e quatro reais e dezenove centavos).
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa dos direitos 
constitucionais
Elemento de despesa: 4490.51 – obras e instalações
fonte: 0101 – recursos ordinários
fonte: 0103 – recursos ordinários.
ordenador responsável: césar Bechara Nader Mattar Júnior.
Endereço da contratada: Travessa Três de Maio, 31-a, sala 01, Bairro de 
fátima, cEP: 66.060-600, Belém-Pa, Telefone: (91) 98012-5668 / (91) 
983020024, e-mail: ommservicos@bol.com.br.

Protocolo: 770023

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: tomada de Preços.
Número: 001/2022.
objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia: 
Lote I - Reforma da residência oficial em sede do MPPA em Curionópolis; 
lote iI - Reforma da residência oficial em sede do MPPA em Muaná; Lote 
iii - reforma na sede do MPPa no município de redenção.
Entrega do Edital: No site www.mppa.mp.br ou no Ministério Público, atividade 
de licitações e contratos, sito à rua João diogo nº 100, das 08:00 as 14:00 
horas, de segunda a sexta feira, mediante apresentação de pendrive ou similar.
responsável pelo certame: leila Maria Marques de Moraes.
local de abertura: auditório Natanael leitão, situado à rua João diogo, 
100, térreo, cidade Velha, Belém – Pa.
data da abertura: 30/03/2022.
credenciamento: 09:30h (horário local).
início da Sessão: 10:00h (horário local).
orçamento: atividade: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa dos 
direitos constitucionais;
Elemento de despesa: 4490-39 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
0101 – recursos ordinários e 0301 – recurso ordinários.
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Júnior.

Protocolo: 770011

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo – (retiFicaÇÃo)
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do resul-
tado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e ha-
bilitação do Pregão Eletrônico nº. 006/2022-MP/Pa, empreitada por preço 
global por item, no tipo menor preço, que tem como objeto o registro de
Preços para a aquisição de Equipamentos de Sonorização- À vista da ha-
bilitação, foram declaradas vencedoras as empresas com o seguinte valor:
09.087.468/0001-30 - TEcNo TradE coMErcio E SErVicoS dE EQUiPa-
MENToS - ToTal r$ 17.940,00
iTEM 01 – Valor Total .... r$ 17.940,00
22.172.252/0001-30 – BoHrEr EQUiPaMENToS dE aUdio E VidEo EirE-
li- ToTal r$ 77.804,00
iTEM 02 – Valor Total r$ 75.800,00
Valor Parcial do certame: r$ 93.740,00
Belém (Pa), 10 de março de 2022
rafael rodrigues de Souza
Pregoeiro

Protocolo: 769676

.

.

oUtras MatÉrias
.

ato Nº 024/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000809-110/2015
O 1ª PROMOTOR DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES PRIVADAS E 
aSSociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais 
e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição 
federal, arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segundo 
c/c art. 4º, todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP, 
por este aTo, aProVa as contas da entidade denominada iNSTiTUTo doM 
BoSco, cNPJ nº 04.203.352/0001-03, referentes ao ano-calendário 2009.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 09 de março de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 769847
ato Nº 027/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000818-110/2015
O 1ª PROMOTOR DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES PRIVADAS E 
aSSociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais 
e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição 
federal, arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segun-
do c/c art. 4º, todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/
cGMP, por este aTo, aProVa as contas da entidade denominada cENTro 
ESPÍriTa PaZ, lUZ E aMor, cNPJ nº 83.368.472/0001-29, referentes ao 
ano-calendário 2009.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 09 de março de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 769861
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ato Nº 026/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000740-110/2015
O 1ª PROMOTOR DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES PRIVADAS E 
aSSociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais 
e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição 
federal, arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segundo 
c/c art. 4º, todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP, 
por este aTo, aProVa as contas da entidade denominada fUNdaÇÃo Mi-
NErVa, cNPJ nº 11.040.004/0001-97, referentes ao ano-calendário 2009.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 09 de março de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 769855
ato Nº 025/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000841-110/2015
O 1ª PROMOTOR DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES PRIVADAS E 
aSSociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais 
e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição 
federal, arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segun-
do c/c art. 4º, todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/
cGMP, por este aTo, aProVa as contas da entidade denominada fUNda-
ÇÃo EVaNGÉlica BoaS NoVaS, cNPJ nº 84.541.689/0002-32, referentes 
ao ano-calendário 2008.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 09 de março de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 769853
ato Nº 028/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000509-110/2015
O 1ª PROMOTOR DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES PRIVADAS E 
aSSociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais 
e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição 
federal, arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segun-
do c/c art. 4º, todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/
cGMP, por este aTo, aProVa as contas da entidade denominada aSSo-
ciaÇÃo BraSilEira doS clUBES da MElHor idadE - aBcMi, cNPJ nº 
63.886.949/0001-50, referentes ao ano-calendário 2010.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 09 de março de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 769869
ato Nº 042/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000175-110/2018
O 1ª PROMOTOR DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES PRIVADAS E ASSO-
ciaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais e prerroga-
tivas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição federal, arts. 
66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segundo c/c art. 4º, todos do 
ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP, por este aTo, aProVa 
as contas da entidade denominada aSSociaÇÃo SoUZa filHo dE arTES Ma-
ciaiS, cNPJ nº 33.579.376/0006-66, referentes ao ano-calendário 2017.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 09 de março de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 769909
ato Nº 043/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000788-110/2015
O 1ª PROMOTOR DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES PRIVADAS E AS-
SociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais e prer-
rogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição federal, 
arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segundo c/c art. 4º, 
todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP, por este aTo, 
aProVa as contas da entidade denominada aSSociaÇÃo BErÇo dE BElÉM, 
cNPJ nº 05.531.598/0001-87, referentes ao ano-calendário 2009.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 09 de março de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 769911

ato Nº 035/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000364-110/2013
O 1ª PROMOTOR DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES PRIVADAS E 
aSSociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais 
e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição 
federal, arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segun-
do c/c art. 4º, todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/
cGMP, por este aTo, aProVa as contas da entidade denominada fEdE-
raÇÃo dS SociEdadES BENEficENTES do ESTado do Pará, cNPJ nº 
04.971.073/0001-81, referentes ao ano-calendário 2009.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 09 de março de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 769898
ato Nº 041/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000792-110/2015
O 1ª PROMOTOR DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES PRIVADAS E 
aSSociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais 
e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição 
federal, arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segundo 
c/c art. 4º, todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP, 
por este aTo, aProVa as contas da entidade denominada aSSociaÇÃo dE 
cUlTUra fraNco BraSilEira, cNPJ nº 33.579.376/0006-66, referentes 
ao ano-calendário 2009.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 09 de março de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 769907
ato Nº 036/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000744-110/2015
O 1ª PROMOTOR DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES PRIVADAS E 
aSSociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais 
e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição 
federal, arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segundo 
c/c art. 4º, todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP, 
por este aTo, aProVa as contas da entidade denominada aSSociaÇÃo 
aMiGoS doS MUSEUS do Pará, cNPJ nº 05.510.326/0001-94, referentes 
ao ano-calendário 2009.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 09 de março de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 769902
to Nº 037/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000734-110/2015
O 1ª PROMOTOR DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES PRIVADAS E 
aSSociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais 
e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição 
federal, arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segundo 
c/c art. 4º, todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP, 
por este aTo, aProVa as contas da entidade denominada aSSociaÇÃo 
doS aMiGoS da aMaMENTaÇÃo - aMaMEM, cNPJ nº 09.160.222/0001-
46, referentes ao ano-calendário 2009.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 09 de março de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 769903
ato Nº 038/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000953-110/2015
O 1ª PROMOTOR DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES PRIVADAS E 
aSSociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais 
e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição 
federal, arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segundo 
c/c art. 4º, todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP, 
por este aTo, aProVa as contas da entidade denominada GrUPo coMU-
NiTário SÃo SEBaSTiÃo, cNPJ nº 04.738.969/0001-15, referentes ao 
ano-calendário 2009.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 09 de março de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 769904



diário oficial Nº 34.889   117Sexta-feira, 11 DE MARÇO DE 2022

ato Nº 040/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000589-110/2015
O 1ª PROMOTOR DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES PRIVADAS E AS-
SociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais e prer-
rogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição federal, 
arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segundo c/c art. 4º, 
todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP, por este aTo, 
aProVa as contas da entidade denominada SociEdadE BÍBlica do BraSil, 
cNPJ nº 33.579.376/0006-66, referentes ao ano-calendário 2009.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 09 de março de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 769905
ato Nº 034/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000510-110/2015
O 1ª PROMOTOR DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES PRIVADAS E AS-
SociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais e prer-
rogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição federal, 
arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segundo c/c art. 4º, 
todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP, por este aTo, 
aProVa as contas da entidade denominada cENTro ESPÍriTa aNdrÉ lUiZ, 
cNPJ nº 04.259.685/0001-46, referentes ao ano-calendário 2010.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 09 de março de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 769896
ato Nº 033/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000793-110/2015
O 1ª PROMOTOR DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES PRIVADAS E 
aSSociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais 
e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição 
federal, arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segundo 
c/c art. 4º, todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP, 
por este aTo, aProVa as contas da entidade denominada aSSociaÇÃo 
coMUNiTária do Bairro do BarrEiro, cNPJ nº 04.476.952/0001-37, 
referentes ao ano-calendário 2009.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 09 de março de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 769892
ato Nº 032/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000759-110/2015
O 1ª PROMOTOR DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES PRIVADAS E 
aSSociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais 
e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição 
federal, arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segundo 
c/c art. 4º, todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP, 
por este aTo, aProVa as contas da entidade denominada SociEdadE BE-
NEficENTE cooPEraTiVa criSTo rEdENTor, cNPJ nº 04.835.989/0001-
04, referentes ao ano-calendário 2009.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 09 de março de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 769887
ato Nº 029/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000563-110/2015
O 1ª PROMOTOR DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNdaÇÕES PriVadaS E aSSo-
ciaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais e prerroga-
tivas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição federal, arts. 
66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segundo c/c art. 4º, todos do 
ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP, por este aTo, aProVa 
as contas da entidade denominada aSSociaÇÃo carNaValESca BolE-BolE, 
cNPJ nº 14.134.688/0001-07, referentes ao ano-calendário 2010.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 09 de março de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 769877

ato Nº 030/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000922-110/2015
O 1ª PROMOTOR DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES PRIVADAS E AS-
SociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais e prer-
rogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição federal, 
arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segundo c/c art. 4º, 
todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP, por este aTo, 
aProVa as contas da entidade denominada PrEVENTÓrio SaNTa TErEZi-
NHa, cNPJ nº 04.886.586/0001-94, referentes ao ano-calendário 2010.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 09 de março de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 769882
ato Nº 031/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000739-110/2015
O 1ª PROMOTOR DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES PRIVADAS E AS-
SociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais e prer-
rogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição federal, 
arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segundo c/c art. 4º, 
todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP, por este aTo, 
aProVa as contas da entidade denominada cÍrcUlo oPErário BElEMEN-
SE, cNPJ nº 04.929.550/0001-40, referentes ao ano-calendário 2009.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 09 de março de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 769883
ato Nº 039/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 002530-110/2014
O 1ª PROMOTOR DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES PRIVADAS E ASSO-
ciaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais e prerroga-
tivas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição federal, arts. 
66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segundo c/c art. 4º, todos do 
ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP, por este aTo, aProVa as 
contas da entidade denominada irMaNdadE rEcrEaTiVa dE SÃo SEBaSTiÃo, 
cNPJ nº 34.599.34/0001-00, referentes ao ano-calendário 2013.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 09 de março de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 769986
Portaria Nº 0107/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa Para a árEa TEcNico 
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 820/2021-MP/PGJ de 12 de abril de 2021,
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução 
nº 006/2019-CPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado, de 08/5/2019;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de março de 2022, elabora-
da pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas de 09 de 
março de 2022, publicadas no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de março de 2022, elabora-
da pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, datada de 04 
de março de 2022, publicadas no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 2º da PorTaria nº 0057/2022-MP/
PGJ, de 18/01/20221;
coNSidEraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos senhores 
membros do Parquet escalados para o plantão institucional do segundo grau.
r E S o l V E: art. 1º - coNVocar os servidores relacionados no anexo 
Único desta PorTaria para realizarem em regime presencial o plantão 
institucional junto aos Órgãos de Execução de Segundo Grau do Ministério 
Público do Estado do Pará, no período de 12 e 13/03/2022.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões sujeitará 
o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Estadual nº 5.810/94.
aNeXo ÚNico
escaLa de PLaNtÃo de serVidores
ProcUradoria de JUstiÇa cÍVeL e ProcUradoria de JUstiÇa criMiNaL
PerÍodo:  12 e 13/03/2022
Em observância a Resolução nº 006/2019-CPJ, de 25 de abril de 2019, 
publicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão 
para o mês março de 2022, elaborada pela coordenadoria das Procuradorias 
de Justiça cíveis, datada de 09 de março de 2022 e coordenadoria das 
Procuradorias de Justiça criminais, datada de 04 de março de 2022, ambas 
publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará e PorTaria nº 
0157/2022-MP/PGJ, de 18/01/2022.
dia 12/03/2022 (sábado)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
Ícaro luiz Britto Sapucaia (assessor técnico especializado da Procuradoria cível)
Gustavo Moreira Pamplona (assessor técnico especializado da Procuradoria criminal)
dia 13/03/2022 (domingo)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
Kilvia Karla Serra castelo Branco (assessora da Procuradoria cível)
amyntor Gastão Pinto Vírgolino Bastos (assessor da Procuradoria criminal)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
 Belém, 10 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 770229
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eXtrato da Portaria Nº 002/2022/MP/2ªPJM
o 2º Promotor de Justiça Militar, com fundamento no art. 8º, inciso ii 
da resolução nº 174/2017 do cNMP, art. 6º, inciso iii e at. 9º, ambos 
da lei Estadual 8.230/2015, torna público a instauração do Procedimento 
Administrativo sob nº de PORTARIA 002/2021/MP/2ªPJM, que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de Militar, situada na av. 16 de 
Novembro, nº 486, bairro: cidade Velha, cEP: 66023-220, Belém/Pa.
PORTARIA: 002/2022-MPPA/2ªPJM
assunto: Efetuar o acompanhamento do cumprimento das metas estabe-
lecidas no Plano de atuação das Promotorias de Justiça Militar durante o 
biênio 2022/2023.
arMaNdo BraSil TEiXEira
2º Promotor de Justiça Militar do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 769682
extrato da Portaria nº 052/2021-MP/PJJ
o Promotor de Justiça Titular de faro, respondendo cumulativamente pela 
Promotoria de Justiça de Juruti, com fundamento no art. 54, Vi e § 3º da 
lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Procedimento 
Preparatório nº 000277-092/2020, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de Juruti, situada na Travessa Boaventura Bentes, s/n, 
fórum da comarca de Juruti, bairro Bom Pastor, cEP 68170-000, Juruti/
Pa, fone: (93) 3536 1797.
PorTaria: 052/2021-MP/PJJ
reclamado(s): lENiTo GUiMarÃES / oTair Garcia / carloS alBErTo 
BaTiSTa dE oliVEira
assunto: aPUrar PoSSÍVEiS PráTicaS dE ENriQUEciMENTo ilÍciTo E 
PrEJUÍZo ao Erário dE rEPaSSE dE GraTificaÇÃo dE fUNÇÃo a PES-
SoaS QUE NÃo PoSSUEM QUalQUEr TiPo dE VÍNcUlo coM a cÂMara 
MUNiciPal dE JUrUTi.
osvaldino lima de Sousa – Promotor de Justiça Titular de faro, responden-
do cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Juruti

Protocolo: 769698
extrato da Portaria nº 003/2022-MP/9ªPJ/stM
Procedimento administrativo SiMP 002458-031/2022
O Promotor da 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de Direitos Constitu-
cionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fErrEira SaN-
TaNa, torna pública a instauração de Procedimento administrativo SiMP 
nº 002458-031/2022, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de 
Justiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liber-
dade cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
PORTARIA nº 003/2022-MP/9ªPJ/STM.
acompanhado: cirETraN-a/Santarém.
Assunto: Procedimento que objetiva acompanhar e fiscalizar, além de ado-
tar providências para a regularização dos serviços de (i) ausência de va-
gas para agendamentos e realização de exames prático veicular (carro e 
moto); (ii) demora no agendamento de exames práticos; (iii) expiração do 
prazo de validade do exame psicotécnico, indicado pelo cirETraN a como 
de 01 ano, em virtude da demora de agendamento dos exames veiculares, 
no âmbito da Circunscrição Regional de Transito de Santarém/PA
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 769705
eXtrato da Portaria Nº 004/2022-MP/1ªPJdc
A 1ª Promotora de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, Defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua/Pa, com funda-
mento no artigo 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no artigo 24, §1°, 
inciso i da rESolUÇÃo Nº 007/2019–cPJ, de 13 de junho de 2019, torna pública 
a instauração do Procedimento Preparatório nº 018679-003/2020-MP/1ªPJDC, 
que se encontra à disposição no 1° cargo da Promotoria de Justiça de direitos 
constitucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade ad-
ministrativa de ananindeua/Pa, situada na rodovia Br-316, Km 08, s/n, cEP 
67.030-000, ananindeua/Pa, Telefone: (91) 3239-4847.
PORTARIA Nº 004/2022-MP/1ªPJDC
oBJETo: “aPUrar PoSSÍVEl irrEGUlaridadE Na ENTrEGa doS KiTs dE 
MErENda EScolar, dUraNTE a PaNdEMia da coVid-19, NaS EScolaS 
PÚBlicaS MUNiciPaiS, EM aNaNiNdEUa”.
fáBia MUSSi dE oliVEira liMa – Promotora de Justiça.

Protocolo: 769723
eXtrato da Portaria Nº 002/2022-MP/1ªPJdc
A 1ª Promotora de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, De-
fesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua/
Pa, com fundamento no artigo 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 
057/06 e no artigo 24, §1°, inciso i da rESolUÇÃo Nº 007/2019–cPJ, 
de 13 de junho de 2019, torna pública a instauração do ProcEdiMENTo 
PREPARATÓRIO Nº 000281-200/2021-MP/1ªPJDC, que se encontra à dis-
posição no referido órgãos de execução, situado na rodovia Br-316, Km 
08, s/n, cEP 67.030-000, ananindeua/Pa, Telefone: (91) 3239-4847.
PORTARIA Nº 002/2022-MP/1ªPJDC
oBJETo: “aVEriGUar SUPoSTo aTo dE iMProBidadE adMiNiSTraTiVa, 
coNSUBSTaNciado No arT. 11, iV, da lEi Nº 8.429, PraTicado coN-
Tra oS PriNcÍPioS da adMiNiSTraÇÃo PÚBlica, Na E.M.E.i.f. cÂNdi-
da SaNToS dE SoUZa, TENdo coMo dirETora, Sra. diaNa THErEZa 
laVor”
fáBia MUSSi dE oliVEira liMa – Promotora de Justiça.

Protocolo: 769786
extrato da Portaria nº 054/2021-MP/PJJ
o Promotor de Justiça Titular de faro, respondendo cumulativamente pela 
Promotoria de Justiça de Juruti, com fundamento no art. 54 i e V da lei 
complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000685-092/2020, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de Juruti, situada na Travessa Boaventura Bentes, s/n, 
fórum da comarca de Juruti, bairro Bom Pastor, cEP 68170-000, Juruti/
Pa, fone: (93) 3536 1797.
PorTaria: 054/2021-MP/PJJ
acompanhado: Município de Juruti
Assunto: Investigar e fiscalizar as possíveis práticas de cobrança abusiva de 
taxa de alvará de licença para construção pela Prefeitura Municipal de Juruti
osvaldino lima de Sousa – Promotor de Justiça Titular de faro, responden-
do cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Juruti

Protocolo: 769793

Portaria N.º 016/2022-MP/3ªPJdiat/BeLÉM-Pa
A Dra. Elaine Carvalho Castelo Branco, Promotora de Justiça Titular da 3ª 
Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, 
e de acidentes de Trabalho de Belém, usando de suas atribuições, e
coNSidEraNdoS (constam na versão original)
instaurar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, objetivando 
garantir a tutela de interesses individuais indisponíveis, em especial quanto 
a suposta vulnerabilidade da Sra. irENE coElHo TorrES da SilVa, pessoa 
idosa, nomeando para servir como Secretário, o servidor EliZEU dE PaUla 
GUIMARAES JUNIOR, que deverá fiel e zelosamente cumprir as suas funções, 
determinando, desde já, as seguintes diligências: 1. autue-se esta PorTaria, 
juntamente com toda a documentação pertinente; 2. Encaminhe-se cópia 
desta PorTaria à Procuradoria-Geral de Justiça, à corregedoria-Geral do 
Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional da Cidadania; 3. Afixe-se 
esta PorTaria no local de costume, providenciando-se a remessa de cópia 
para publicação (artigo 4º, inciso Vi, da resolução n.º 23/2007-cNMP); 
4. após, retornem os autos conclusos a esta Presidência, para ulteriores 
deliberações. Belém-Pa, 08 de março de 2022..
ElaiNE carValHo caSTElo BraNco
3ª Promotora de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência, Idosos e 
acidentes de Trabalho

Protocolo: 769803
extrato da Portaria nº 053/2021-MP/PJJ
o Promotor de Justiça Titular de faro, respondendo cumulativamente pela 
Promotoria de Justiça de Juruti, com fundamento no art. 54, Vi e § 3º da 
lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Procedimento 
Preparatório nº 000711-092/2020, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de Juruti, situada na Travessa Boaventura Bentes, s/n, 
fórum da comarca de Juruti, bairro Bom Pastor, cEP 68170-000, Juruti/
Pa, fone: (93) 3536 1797.
PorTaria: 053/2021-MP/PJJ
reclamado(s): TUPaiU coNSTrUÇÕES lTda EPP E MUNicÍPio dE JUrUTi
assunto: aPUrar PoSSÍVEiS irrEGUlaridadES ProcEdiMENTo li-
ciTaTÓrio ToMada dE PrEÇoS Nº20191712021-SEMEd, ProcESSo 
141/2019-PMG/cPl
osvaldino lima de Sousa – Promotor de Justiça Titular de faro, responden-
do cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Juruti

Protocolo: 769766
extrato da recomendação Nº 004/2022
referência: Procedimento administrativo nº 000877-138/2021
o Promotor de Justiça Titular de São domingos do araguaia, torna pública 
a expedição da recomendação Nº 004/2022, que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de São domingos do araguaia, situada na avenida 
Jarbas Passarinho, nº 293, centro, cEP. 68.520-000 – São domingos do 
araguaia – Pará – fone: (94) 3332-1206.
recomendação nº 004/2022
destinatários: Prefeita de São domingos do araguaia e Secretária Munici-
pal de Saúde de São domingos do araguaia
assunto: rEcoMENdar à Prefeita de São domingos do araguaia, bem 
como à Secretária Municipal de Saúde de São domingos do araguaia que 
proceda ao correto cumprimento dos Protocolos de regulação dos pacientes 
pelo Tfd, notadamente em relação aos pacientes destinado a atendimento 
junto ao Hospital Materno infantil de Marabá.
Por fim, fixa-se o prazo de 30 (trinta) dias para que os destinatários da 
presente recomendação apontem as medidas adotadas para o efetivo cum-
primento do presente.
São domingos do araguaia-Pa, 14 de janeiro de 2022.
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 769828
extrato para publicação do arquivamento do inquérito civil nº 
000281-151/2018-MPPA, para fins ciência ficta do interessado.
Sua Excelência o Senhor doutor rodiEr BaraTa aTaÍdE, 4º Promotor de 
Justiça de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de 
Belém, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, torna pública 
o Arquivamento do Inquérito Civil nº 000281-151/2018-MPPA para fins de 
cientificação da interessada HARISA MAGALHÃES DANTAS.
Procedimento: inquérito civil nº 000281-151/2018-MPPa
data do arquivamento: 25/11/2021
interessada: HariSa MaGalHÃES daNTaS
Informa: O inteiro teor do arquivamento se encontra disponível na 4ªPJ-
dPPMa, facultando aos interessados apresentar razões escritas ou docu-
mentos ao conselho Superior do Ministério Público, que serão juntados aos 
autos do inquérito civil, visando obstar o arQUiVaMENTo, até a sessão do 
cSMP para homologação ou rejeição da promoção de arquivamento, nos 
termos do art. 27, §§1º e 2 º da resolução 007/2019-cPJ.
Promotor de Justiça: rodiEr BaraTa aTaÍdE
Promotoria de Justiça: 4º Promotor de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa (r. Ângelo custódio, 36 (anexo i), 
cidade Velha – cEP-66015-160 / Telefone: 3198-2651).

Protocolo: 769824
extrato da Portaria nº 017/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, 
HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a PorTaria nº 017/2022-MP-
3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl que instaura o Procedimento administrativo nº 000076-
113/2021 na Promotoria de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural, 
Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº 36- anexo 
i-térreo-cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
data da instauração: 04.03.2022
objeto: instaurado a partir de informação apresentada pela Sra. Karla li-
diany da Silva cruz, moradora do residencial Park Brasil, Quadra i-02, 
bairro da cabanagem, nesta cidade. o objeto é referente a um poste de 
energia elétrica instalado no residencial de forma desalinhada, que estaria 
a causar graves transtornos aos moradores, uma vez que a fiação do poste 
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atravessa o portão de serviço e, com a entrada e saída de veículos de gran-
de porte, acabam provocando o rompimento dos fios, consequentemente à 
interrupção de energia elétrica e de internet.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 770019
Portaria Nº 0958/2022-MP/PGJ
coNSidEraNdo o § 2º do art. 6º da lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 2022, 
lei orçamentária anual do Exercício de 2022, que estabelece que as abertu-
ras de créditos suplementares das dotações orçamentárias dos órgãos dos 
Poderes Executivo, legislativo, Judiciário, do Ministério Público, da defensoria 
Pública e dos demais órgãos constitucionais independentes, referidas neste 
artigo, serão autorizadas por ato próprio dos seus respectivos representantes
r E S o l V E:
art. 1º - fica autorizado a suplementação no valor de r$ 1.800.000,00 (um 
milhão e oitocentos mil reais), para atender a programação do orçamento vi-
gente do Ministério Público do Estado do Pará, na forma abaixo discriminada: 

ProG. de NatUr.
Ft Pi

VaLor
TraBalHo da dESP. SoliciT.

     
12101.03.122.1494.8760 449052 .0301 1000058760E 1.100.000,00 

     
12101.03.091.1494.8945 319013 .0301 1000208945P 700.000,00 

     
ToTal da SUPlEMENTaÇÃo                                                         1.800.000,00 

art. 2º - os recursos necessários à viabilização da suplementação 
mencionada no art.1º da presente PorTaria ocorrerão por conta da 
anulação parcial das dotações consignadas no orçamento vigente do 
Ministério Público do Estado do Pará.
art. 3º - consideram-se recursos para o atendimento do disposto no 
artigo anterior da presente PorTaria, desde que não comprometidos, o 
estabelecido no inciso iii, § 1º, do art. 43, da lei federal Nº 4.320, de 17 
de março de 1964, conforme discriminação a seguir: 

ProG. de NatUr.
Ft Pi

VaLor
TraBalHo da dESP. SoliciT.

     
12101.03.091.1494.8758 339039 .0301 1000218758c 1.100.000,00 

     
12101.03.122.1494.8941 319011 .0301 1000208941P 460.000,00 

 319012 .0301 1000208941P 160.000,00 
 319094 .0301 1000208941P 80.000,00 
     

ToTal do caNcElaMENTo  1.800.000,00 

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Belém, 10 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
BElÉM, 09 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 769999
eXtrato de ata da 2ª sessÃo ordiNÁria do coLÉGio de Pro-
cUradores de JUstiÇa
data: 03/03/2022 (quinta-feira)
Horário: 10h
local: Plenário do colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Pará
Presidência: Procurador-Geral de Justiça cesar Bechara Nader Mattar Junior
Secretária: Procuradora de Justiça ana Tereza do Socorro da Silva abucater
aSSUNToS adMiNiSTraTiVoS
coMParEcEraM:
Estiveram presentes o Procurador-Geral de Justiça, césar Bechara Nader 
Mattar Junior; e os Procuradores de Justiça Manoel Santino Nascimento 
Junior, raimundo de Mendonça ribeiro alves, cláudio Bezerra de Melo, 
Ubiragilda Silva Pimentel, luiz cesar Tavares Bibas, Geraldo de Mendonça 
rocha, francisco Barbosa de oliveira, dulcelinda lobato Pantoja, Marcos 
antônio ferreira das Neves, adélio Mendes dos Santos, Mariza Machado da 
Silva lima, antônio Eduardo Berleta de almeida, ricardo albuquerque da 
Silva, Mario Nonato falangola, Maria da conceição de Mattos Sousa, leila 
Maria Marques de Moraes, Maria Tércia ávila Bastos dos Santos, Estevam 
alves Sampaio filho, Hezedequias Mesquita da costa, Maria célia filocreão 
Gonçalves, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, Maria do Socorro Mar-
tins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues carvalho, Hamilton Nogueira 
Salame, Waldir Macieira da costa filho, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva; 
e ana Tereza do Socorro da Silva abucater, Secretária do colégio de Pro-
curadores de Justiça.
1. Assunto: Justificativas de falta:
Justificaram a ausência os Procuradores de Justiça Jorge de Mendonça Ro-
cha e Nelson Pereira Medrado.
2. assunto: afastamento das funções ou da carreira.
Não houve registro de férias nem de licenças.
3. assunto: aprovação de atas.
as atas das sessões extraordinária de 11/01/2022 e 18/01/2022, e or-
dinária de 03/02/2022, foram aprovadas por unanimidade. registrada a 
abstenção dos Procuradores de Justiça que não estiveram presentes às 
retro citadas sessões.
4. assunto: comunicações da Secretaria.

a Secretária informou o recebimento de cópia da Ementa e do Voto do 
relator do processo nº 1.01424/2021-8, que tramitou no conselho 
Nacional do Ministério Público (cNMP), reclamação para preservação 
da competência e da autoridade das decisões do cNMP, em que foi 
apreciado possível descumprimento do acórdão do cNMP pelo colégio de 
Procuradores de Justiça (cPJ) na sessão ordinária de 13/05/2021, em que 
foi rejeitado projeto de resolução com o argumento de que as substituições 
decorrentes de afastamentos por extenso período para o exercício de 
cargos incompatíveis com acumulação já se encontrariam normatizados 
no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), com a decisão 
do conselho pelo arquivamento do feito, por perda superveniente de 
objeto, em face da edição da PorTaria nº 36/2022-MP/PGJ, nos termos 
da recomendação do cNMP.
5. Escolha dos membros para compor as comissões Temáticas do colégio 
de Procuradores de Justiça (cPJ) do biênio 2022-2023.
o cPJ aprovou, por unanimidade, os indicados para composição das comis-
sões Temáticas do cPJ do biênio 2022-2023:
- Para a comissão Permanente de regimentos e Normas internas, como 
membros titulares, os Procuradores de Justiça: UBiraGilda SilVa PiMEN-
TEl, Presidente; fraNciSco BarBoSa dE oliVEira e SÉrGio TiBÚrcio 
doS SaNToS SilVa. E como membro suplente o Procurador de Justiça 
ricardo alBUQUErQUE da SilVa.
- Para a comissão Permanente de assuntos institucionais e outorga de co-
mendas de Mérito institucional, como membros titulares, os Procuradores de 
Justiça: raiMUNdo dE MENdoNÇa riBEiro alVES, Presidente; Mario No-
NaTo falaNGola e roSa Maria rodriGUES carValHo. E como membro 
suplente a Procuradora de Justiça Maria da coNcEiÇÃo dE MaTToS SoUSa.
- Para a comissão Permanente de orçamento, como membros titulares, os 
Procuradores de Justiça: HEZEdEQUiaS MESQUiTa da coSTa, Presidente; 
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo e Maria do Socorro 
MarTiNS carValHo MENdo. E como membro suplente o Procurador de 
Justiça HaMilToN NoGUEira SalaME.
- Para a comissão Permanente de assuntos administrativos e Técnicos, 
como membros titulares, os Procuradores de Justiça: GEraldo dE MEN-
doNÇa rocHa, Presidente; dUlcEliNda loBaTo PaNToJa e MarcoS 
aNTÔNio fErrEira daS NEVES. E como membro suplente a Procuradora 
de Justiça lEila Maria MarQUES dE MoraES.
- E para a comissão Permanente de defesa das Prerrogativas institucio-
nais, como membros titulares, os Procuradores de Justiça: MaNoEl SaN-
TiNo NaSciMENTo JUNior, Presidente; lUiZ cESar TaVarES BiBaS e 
Maria cÉlia filocrEÃo GoNÇalVES. E como membro suplente o Procu-
rador de Justiça JorGE dE MENdoNÇa rocHa.
A Procuradoria-Geral de Justiça formalizará a nomeação por PORTARIA específica.
6. assunto: Palavra franqueada.
o dr. Marcos Neves trouxe em mesa o processo nº 046/2021-cPJ e reque-
reu a inclusão em pauta, no item o QUE  ocorrEr; o Presidente deferiu.
o dr. cláudio Melo discorreu sobre as notícias veiculadas nas redes sociais 
sobre a ausência injustificada de um membro em audiência judicial na ci-
dade de Santarém. o Presidente esclareceu que o fato está sendo apurado 
pela corregedoria-Geral.
coMiSSÕES TEMáTicaS
7. Processo nº 041/2021-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. Tra-
mitação: comissão Permanente de assuntos administrativos e Técnicos. 
relator: Procurador de Justiça Mario Nonato falangola. assunto: análise 
da conveniência e oportunidade de apresentação de anteprojeto de lei para 
dispor sobre cobrança de taxa para fornecimento de cópias reprográficas 
no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará (MPPa).
Por unanimidade, deliberou o E. colégio pela anulação da resolução nº 
008/2012-cPJ, e a posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Jus-
tiça para, se assim entender, elaborar e submeter ao colégio de Procuradores 
de Justiça minuta de anteprojeto de lei dispondo sobre a criação de taxa de 
cópias reprográficas no âmbito do MPPA, tudo nos termos do voto do Relator.
8. Processo nº 001/2021-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. Tra-
mitação: comissão Permanente de assuntos institucionais e outorga de 
comendas. relator: Procurador de Justiça francisco Barbosa de oliveira. 
assunto: interpretação e aplicação do art. 14, caput, da resolução nº 
025/2011-cPJ, de 2011, com relação à atuação da Promotoria de Justiça 
agrária de redenção nos feitos recebidos por distribuição em decorrência 
de arguição de suspeição.
o dr. Marcos antônio pediu vistas. o Presidente concedeu. a apreciação 
do processo terá continuidade na próxima sessão ordinária do colégio de 
Procuradores de Justiça.
ProcESSo adMiNiSTraTiVo
9. Processo nº 015/2021-cPJ. recorrente: Senhor domingos Juvenil Nunes 
de Sousa. recorrida: corregedoria-Geral do Ministério Público. interessa-
do: Promotor de Justiça daniel Braga Bona. relator: Procurador de Justiça 
Geraldo de Mendonça rocha. assunto: recurso contra a decisão que ar-
quivou o Procedimento disciplinar Preliminar (PdP) nº 001/2021-cGMP.
Por maioria, deliberou o colegiado pelo conhecimento e improvimento do 
recurso, nos termos do voto do relator, vencida a Procuradora de Justiça 
Mariza lima. registrada a abstenção da Procuradora de Justiça Ubiragilda 
Pimentel. registrado o impedimento dos Procuradores de Justiça Manoel 
Santino e Jorge rocha.
10. Processo nº 043/2021-cPJ. recorrente: Promotora de Justiça Mayanna 
Silva de Souza Queiroz. recorrida: Procuradoria-Geral de Justiça. interes-
sado: Promotor de Justiça carlos Eugenio rodrigues Salgado dos Santos. 
relator: Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça rocha. assunto: re-
curso contra a decisão que dirimiu o conflito negativo de atribuições objeto 
da notícia de fato SiMP nº 000056-940/2021.
Por unanimidade, deliberou o E. colégio pelo não conhecimento do recurso, 
com fundamento no disposto na Súmula nº 001/2018-cPJ, e a redistribui-
ção dos autos da Notícia de Fato – SIMP nº 000056-940/2021 à 12ª Pro-
motoria de Justiça de Marabá, nos termos do voto do relator. registrado o 
impedimento do Procurador-Geral de Justiça, dr. cesar Mattar.
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o QUE coUBEr
EScolHa do NoME doS PrÉdioS do MPPa EM coNcEiÇÃo do ara-
GUaia E alTaMira:
o Presidente submeteu ao Plenário, para aprovação, o nome do Promo-
tor de Justiça Synval de castro para o prédio do MPPa em altamira, com 
previsão de inauguração no mês de abril do corrente ano. a proposta foi 
aprovada por unanimidade.
Em relação ao prédio do MPPa em conceição do araguaia, o Presidente 
decidiu adiar a apreciação para a próxima sessão ordinária do colegiado, 
pois o departamento de recursos Humanos ainda não concluiu a consulta 
aos registros mais antigos da instituição sobre membros já falecidos que 
atuaram por longo período naquela cidade.
ProcESSo Nº 046/2021-cPJ:
o dr. Marcos Neves apresentou em mesa o processo nº 046/2021-cPJ, 
Protocolo nº 15884/2021, procedente da Procuradoria-Geral de Justiça, e 
que tem como assunto o “anteprojeto de lei relativo à transformação dos 
cargos do quadro de pessoal do MPPa”. após a exposição do relator e a 
discussão que se seguiu, o Presidente decidiu retirar o processo de pauta e 
marcou uma sessão administrativa para o dia 17/3, as 10h, para tratar do 
assunto. cientes os presentes.
a sessão foi encerrada às 16h.
Para constar, eu, ana Tereza do Socorro da Silva abucater, 
_________________________, Secretária do colégio de Procuradores de 
Justiça, redigi este extrato de ata que, depois de lido e achado conforme, 
será assinado pelo Presidente.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do colégio de Procuradores de Justiça

Protocolo: 770146

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria n° 016/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
i – revogar a PorTaria nº 013/2019/GaB/MPcM-Pa, com efeitos 
financeiros retroativos ao dia 01 de fevereiro de 2022.
ii – registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 15 de fevereiro de 2022.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 017/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
i – revogar a PorTaria nº 063/2017/GaB/MPcM-Pa, com efeitos 
financeiros retroativos ao dia 01 de fevereiro de 2022.
ii – registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 15 de fevereiro de 2022.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 018/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 10, 
iX, “c”, da lei complementar nº 086/2013 atualizada pela lei complemen-
tar nº 144/2021 e,
coNSidEraNdo o pedido de aposentadoria voluntária formulada pelo ser-
vidor deste Ministério Público de contas dos Municípios;
rESolVE:
i – aposentar, voluntariamente, de acordo com o disposto no art. 3º da 
Emenda constitucional nº 47/2005 e os arts. 54-a, 54-B da lei comple-
mentar Estadual nº 39/2002, com a alteração da lei complementar nº 
49/2005; o servidor carloS alBErTo PErEira dE araUJo, no cargo de 
agente operacional de Veículos deste Ministério Público de contas dos Mu-
nicípios, com efeitos retroativos à 14.01.2022 e com proventos mensais 
de r$ 8.203,61 (oito mil, duzentos e três reais e sessenta e um centavos).
iii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 16 de fevereiro de 2022.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 019/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 91, da lei n° 5.810/94, alte-
rada pela lei 9.348/2021 e de acordo com o que consta no Processo n° 4691/2022,
rESolVE:
i - conceder ao servidor faBio oliVEira dE SoUSa – cargo: Técnico - in-
formática, o gozo de 20 (vinte) dias de licença paternidade, a ser usufruído 
a partir de 16.02 até 07.03.2022.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 18 de fevereiro de 2022.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa

Portaria n° 020/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Estado 
do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 160, i, “c” da lei 
n° 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo n° 4632/2022,
rESolVE:
i - conceder ao servidor faBio oliVEira dE SoUSa – cargo: Técnico – infor-
mática, o auxílio-natalidade correspondente ao valor do salário mínimo vigente.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 18 de fevereiro de 2022.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 021/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que 
consta no Processo nº 4474/2022,
rESolVE:
I – Designar os servidores abaixo para atuar como fiscal e suplente na 
seguinte contratação: 

FiscaL sUPLeNte coNtrato 
Nº oBJeto

raPHaEl BriTo dE 
PaiVa

carloS aMaro coSTa 
dE oliVEira  01/2022-MPcM/Pa

contratação de empresa presta-
dora de serviços de digitalização, 
microfilmagem, guarda de rolos 

de microfilmagem e fornecimento 
de licença de uso de software de 

pesquisa, documentos em formato 
digital, composto por processos 
e pastas de arquivos financeiros, 

documentação dos servidores 
(ativos e inativos) e manifestações 
nos processos encaminhados pelo 

TcM/Pa, todos de propriedade deste 
MPcM/Pa.

ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 24 de fevereiro de 2022.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 022/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da 
lei n° 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo n° 4705/2022,
rESolVE:
i - conceder ao servidor carloS aMaro coSTa dE oliVEira – cargo: 
chefe de divisão, o gozo de 30 (trinta) dias de férias referente ao período 
aquisitivo 2018/2019, a ser usufruído a partir de 25.03 até 23.04.2022.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 07 de março de 2022.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 023/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da 
lei n° 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo n° 4704/2022,
rESolVE:
i - conceder à servidora Maria TErEZa PiNTo ViaNNa – cargo: aSS. 
MP-NM-031.1, o gozo de 30 (trinta) dias de férias referente ao período 
aquisitivo 2021/2022, a ser usufruído a partir de 13.06 até 12.07.2022.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 07 de março de 2022.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa

Protocolo: 770117
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
1° termo aditivo ao contrato nº 002/2021-MPcM/Pa
objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência inicial-
mente pactuado, a contar de 08 de março de 2022, alterando-se o valor 
mensal do objeto contratual de r$2.088,84 (dois mil, oitenta e oito reais e 
oitenta e quatro centavos) para r$2.234,71 (dois mil, duzentos e trinta e 
quatro reais e setenta e um centavos), e do valor global de r$25.066,08(-
vinte e cinco mil, sessenta e seis reais e oito centavos) para r$26.816,52 
(vinte e seis mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos), 
acordado no processo n° 4635/2021-MPcM/Pa.
Valor da contratação mensal: r$2.234,71 (dois mil, duzentos e trinta e 
quatro reais e setenta e um centavos).
Modalidade: dispensa de licitação
contratante: Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará
contratada: claro S.a
Justificativa do Aditamento: prestação de serviço de natureza contínua com 
vantajosidade de prorrogação e compatibilidade com o preço do mercado.
data da assinatura: 07/03/2022
Vigência: 08/03/2022 a 07/03/2023
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766
fonte: 0101 e 0301
Natureza da despesa: 3390.39
ordenadora: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral 
do MPcM

Protocolo: 769747
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..

MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

MUNicÍPio de acarÁ- Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo

a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do Pregão 
Eletrônico nº 003/2022, para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTU-
al coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE TraNS-
PorTE EScolar TErrESTrE oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES dE 
locoMoÇÃo doS alUNoS MaTricUladoS NaS EScolaS PÚBlicaS dE EN-
SiNo (ESTadUal E MUNiciPal), MUNicÍPio dE acará/Pa. Vencedores: W & 
f NorTE coMErcio E SErViÇoS EirEli cNPJ: 05.977.151/0001-18 Valor 
r$ 1.166.774,40 (Um Milhao, centos e Setenta e Seis Mil, Setecentos e Se-
tenta e Quatro reais e Quarenta centavos), rEiS aUTo PEÇaS coMErcio & 
SErViÇoS EirEli cNPJ: 17.126.502/0001-66 Valor r$ 6.212.030,00 (Seis 
Milhoes, duzentos e doze Mil e Trinta reais), f l dE oliVEira EirEli cNPJ: 
18.833.321/0001-32 Valor r$ 7.048.984,80 (Sete Milhoes, Quarenta e oito 
Mil, Novecentos e oitenta e Quatro reais e oitenta centavos), rodriGUES 
riBEiro & MacHado SoarES lTda cNPJ: 19.407.080/0001-22 Valor r$ 
71.280,00 (Setenta e Um Mil, duzentos e oitenta reais) e TraNSPorTE ro-
do-NorTE lTda cNPJ: 23.829.190/0001-50 Valor r$ 222.604,80 (duzentos e 
Vinte e dois Mil, Seiscentos e Quatro reais e oitenta centavos) . carLa LUcia-
Na seaBra PortaL. secretaria Municipal.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do Pregão 
Eletrônico nº 004/2022, para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTU-
al coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE TraNS-
PorTE EScolar flUVial oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES dE 
locoMoÇÃo doS alUNoS MaTricUladoS NaS EScolaS PÚBlicaS dE EN-
SiNo (ESTadUal E MUNiciPal), MUNicÍPio dE acará/Pa. Vencedores: W & 
f NorTE coMErcio E SErViÇoS EirEli cNPJ: 05.977.151/0001-18 Valor 
r$ 40.260,00 (Quarenta Mil, duzentos e Sessenta reais), f l dE oliVEira 
EirEli cNPJ: 18.833.321/0001-32 Valor r$ 4.825.194,00 (Quatro Milhoes, 
oitocentos e Vinte e cinco Mil, cento e Noventa e Quatro reais) e rodriGUES 
riBEiro & MacHado SoarES lTda cNPJ: 19.407.080/0001-22 Valor r$ 
1.267.200,00 (Um Milhao, duzentos e Sessenta e Sete Mil e duzentos reais) 
carLa LUciaNa seaBra PortaL. secretaria Municipal.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do Pregão 
Eletrônico nº 005/2022, para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTU-
al coNTraTaÇÃo dE EMPrESa oBJETiVaNdo a PrESTaÇÃo dE SErViÇoS 
fUNErárioS, coM forNEciMENTo dE MaTErial (UrNaS) E SErViÇoS dE 
TraSladoS, coM ViSTa aoS aTENdiMENToS daS NEcESSidadES dE fa-
MÍliaS carENTES aSSiSTidaS PEla SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiS-
TÊNcia Social do MUNicÍPio dE acará/Pa. Vencedor: r doS S loBaTo 
cNPJ: 17.578.516/0001-10 Valor r$ 889.000,00 (oitocentos e oitenta e 
Nove Mil reais). KaLY correa BarBosa Moraes. secretaria Municipal.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do Pregão 
Eletrônico nº 008/2022, para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVEN-
TUal aQUiSiÇÃo dE PolTroNaS HoSPiTalarES, oBJETiVaNdo aTENdEr 
aS NEcESSidadES do HoSPiTal MUNiciPal dE acará/Pa.  Vencedor: J 
lEMoS dE carValHo cNPJ: 12.294.602/0001-88 Valor r$ 148.050,00 
(centos e Quarenta e oito Mil e cinquenta reais). Maria sUeLY raMos 
dos saNtos. secretaria Municipal.

errata
a Prefeitura Municipal de acará/Pa publica Errata referente ao aviso de 
licitação - Tomada de Preço nº 2/2022-00007-, circulada no jornal diário 
Oficial do Estado- pág. 85 segunda-feira, 07 de Março de 2022.
oNde se LÊ: a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a abertu-
ra da Tomada de Preço nº 2/2022-00007, para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para a EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNclUSÃo da coNSTrUÇÃo da 
UNidadE BáSica dE SaÚdE - Padrao 2 - UBS NiNiVE, localiZada No 
raMal do NiNEVE KM 32 Pa 155 (alÇa Viária No MUNicÍPio dE acará/
Pa, dE acordo coM o ProJEToS, MEMorial dEScriTiVo E PalNilHaS 
orÇaMENTáriaS, coNforME coNdiÇÕES, QUaNTidadES E EXiGÊNciaS 
ESTaBElEcidaS NESTE EdiTal E SEUS aNEXoS. a abertura será no dia 
23/03/2022 às 09:00hs, no auditório da Secretaria Municipal de Educação - 
SEMEd, situada na Pa 252 s/n, bairro alegria, acará, cEP: 68.690-000.  
LÊ-se: a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a abertura da 
Tomada de Preço nº 2/2022-00007, para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
a EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo daS SalaS dE raio-X E 
UlTraSSoM Na UNidadE MiSTa dE SaÚdE do MUNicÍPio dE acara, lo-
caliZada Na rUa do HoSPiTal coM aVENida GoVErNador fErNaNdo 
GUilHoN N 90, cENTro No MUNicÍPio dE acará/Pa, dE acordo coM 
o ProJEToS, MEMorial dEScriTiVo E PalNilHaS orÇaMENTáriaS, 
coNforME coNdiÇÕES, QUaNTidadES E EXiGÊNciaS ESTaBElEcidaS 
NESTE EdiTal E SEUS aNEXoS. a abertura será no dia 29/03/2022 às 
09:00hs, no auditório da Secretaria Municipal de Educação - SEMEd, situ-
ada na Pa 252 s/n, bairro alegria, acará, cEP: 68.690-000.

Protocolo: 770111

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
PreGÃo eLetroNico Nº 004/2022 - srP 001/2022

objeto: registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios 
destinados aos Programas de alimentação Escolar, quando deles o fundo Mu-
nicipal de Educação necessitar.
abertura: 24/03/2022, às 09:00 horas no endereço eletrônico: www.com-
prasgovernamentais.gov.br
Edital está disponível no site www.gov.br/compras e site www.afua.pa.gov.

afuá/Pa, 10 de março de 2022.
MÁrcio aNtoNio Ferreira NerY

Pregoeiro

PreGÃo PreseNciaL Nº 006/2022
objeto: contratação de Empresa do ramo Pertinente para o fornecimento de 
Gêneros alimentícios perecíveis (hortifrutigranjeiros) para atender o Gabinete 
do Prefeito, Secretariais Municipais e fundos Municipais e outros órgãos desta 
Prefeitura. abertura: 25/03/2022 às 14:00 horas
Edital está disponível no site www.afua.pa.gov.

afuá/Pa, 10 de março de 2022.
MÁrcio aNtoNio Ferreira NerY

Pregoeiro
Protocolo: 770113

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
decisÃo de recUrso toMada de PreÇos 2/2021

objeto: contratação de empresa de engenharia para realizar a execução dos 
serviços de manutenção e recapeamento asfáltico em Micro revestimento 
asfáltico a frio sobre asfalto existente, em uma área de 43.857,98 m², a ser 
executado no município de altamira - Pa.
Tratam os autos de análise acerca do recurso interposto pela licitantes rocHa 
ENGENHaria dE rodoViaS EirEli, acerca de sua inabilitação. da decisão: 
conheço do recurso apresentado para, no mérito, julgá-lo iMProVido, man-
tendo a decisão da comissão de licitação. a íntegra da decisão será enviada 
para os licitantes e disponibilizada no Portal da Transparência, através do link 
https://altamira.pa.gov.br/.
Diante disto, fica marcada a sessão pública para abertura das propostas de 
preços para o dia 16/03/2022 as 09h, no mesmo local. claudomiro Gomes 
da silva, Prefeito.

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos 7/2022-sesMa

PreGÃo eLetrÔNico srP 60/2021
a ata tem por objeto o registro de preço para futura e eventual contrata-
ção de serviços de locação de equipamentos de raio X portátil, de digitaliza-
dor de imagens radiográficas tipo CR, manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos de raio x das unidades Hospital Geral de altamira - HGa / São 
rafael, Unidade de Pronto atendimento - UPa e centro de apoio em diagnós-
tico, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I. EMPRESA E 
Valor rEGiSTrado: ParTES: coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚ-
dE dE alTaMira - cNPJ: 10.467.921/0001-12 - EMPrESa: PlENa aSSiS-
TÊNcia TÉcNica lTda, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrito no 
cNPJ/Mf nº 05.767.853/0001-77; valor global de r$1.004.486,04; para os 
itens 1, 2, 3 e 4, do lote 01; e item 1, do lote 02. Validade da ata é de 12 
(doze) meses, a partir da assinatura. iNforMaÇÕES: a aTa dE rEGiSTro dE 
PrEÇoS 7/2022-SESMa, vinculada ao PrEGÃo ElETrÔNico SrP 60/2021, 
poderá ser acessada, na íntegra, no site oficial da Prefeitura Municipal de 
altamira/Pa - www.altamira.pa.gov.br. assinatura: 21/02/2022.

eXtrato de coNtrato 
PreGÃo eLetrÔNico srP 60/2021

Partes: coNTraTaNTE: o MUNicÍPio dE alTaMira - Pa, por intermédio do 
fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE - fMS, cNPJ 10.467.921/0001-12 - coNTraTa-
da: EMPrESa: PlENa aSSiSTÊNcia TÉcNica lTda - cNPJ 05.767.853/0001-
77; contrato 11/2022-SESMa, valor: r$1.004.486,04. dotação orçamen-
tária: 10 302 0024 2.117 / 3.3.90.36.00 - fontes: 15001002, 16000000, 
16210000, 17090000 / 3.3.90.39.00 - fontes: 15000000, 16000000, 
17090000 / 3.3.90.40.00 - fontes: 15000000, 15001002, 16210000 - Ma-
nutenção do Hospital Geral de altamira São rafael; 10 302 0024 2.119 / 
3.3.90.36.00 - fontes: 15001002, 16000000, 17090000 / 3.3.90.39.00 - 
fontes: 15001002, 16000000, 16210000 / 3.3.90.40.00 - fontes: 15001002, 
16000000 - Manutenção das atividades do centro de apoio e diagnóstico; 10 
302 0024 2.123 / 3.3.90.36.00 - fontes: 15001002, 16000000, 16210000 
/ 3.3.90.39.00 - fontes: 15001002, 16000000, 16210000 / 3.3.90.40.00 - 
fontes: 15001002, 16000000, 16210000 - Manutenção da UPa - Unidade de 
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Pronto atendimento. Vigência: até 21/02/2023. objeto: constitui-se objeto 
deste instrumento a contratação de serviços de locação de equipamentos de 
Raio X portátil, de digitalizador de Imagens radiográficas tipo CR, manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos de raio x das unidades Hospital Geral 
de altamira - HGa / São rafael, Unidade de Pronto atendimento - UPa e cen-
tro de apoio e diagnóstico. as informações poderão ser acessadas na integra 
no site oficial da Prefeitura www.altamira.pa.gov.br. assinatura: 21/02/2022.

Protocolo: 770116

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo 

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 3/2022-001
o Município de aurora do através da presidente da c.P.l. Torna público a 
abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada 
na pavimentação e recapeamento de vias nas localidades: bairro: Nova apa-
recida / Manelândia / Novo Horizonte / Vila Aurora / km 75 no município de 
aurora do Pará, conforme convênio 22/2022 - SEdoP,em conformidade com 
projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias. a abertura será no 
dia12/04/2022 às 08:30hs, na sala de reunião da comissão Permanente de 
licitação - cPl, situada na rua raimunda Mendes de Queiroz no 306 bairro: 
Vila Nova cidade: aurora do Pará, no portal da transparência https://auro-
radopara.pa.gov.br e poderá ser solicitado pelo email: licitacaoaurorapara@
gmail.com desta municipalidade. Vilani cristina santos Preste - Presi-
dente da cPL.

Protocolo: 770118

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico- srP N° 001/2022

Processado o Pregão eletrônico n° 001/2022, dentro das normas da le-
gislação em vigor e após as devidas informações fornecidas pelo Pregoeiro, 
bem como após a análise da ata da Sessão e demais documentos que compõe 
o processo, informa a Homologação do procedimento licitatório em epigrafe. 
objeto: contratação de serviços de reformas e pequenos reparos, em am-
bientes públicos diversos em atendimento as necessidades da Prefeitura e 
demais fundos Municipais de Brasil Novo/Pa. Empresa: EMPrEiTEira car-
doSo dE SoUZa lTda - 03.902.663/0001-90, item 01, valor global de r$ 
4.999.846,42 (Quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos 
e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos), Brasil Novo, Pa, 08 de 
março de 2022.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 001/2022

ata de reGistro de PreÇos N° 005/2022 do PreGÃo eLetrÔ-
Nico srP N° 001/2022, Órgão Gerenciador Prefeitura Municipal de Brasil 
Novo. objeto: contratação de serviços de reformas e pequenos reparos, em 
ambientes públicos diversos em atendimento as necessidades da Prefeitura 
e demais fundos Municipais de Brasil Novo/Pa. Empresa e preço registrado: 
EMPrEiTEira cardoSo dE SoUZa lTda - 03.902.663/0001-90, venceu o 
item 1, no valor de r$ 4.999.846,42 (Quatro milhões, novecentos e noventa 
e nove mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos). Va-
lidade: 12 (doze) meses, a partir da data de sua de assinatura. informações: 
a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS N° 005/2022 fMS, vinculada ao PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP N° 001/2022, poderá ser solicitada no departamento de 
licitações e contratos da Secretaria Municipal de Saúde ou através do e-mail: 
licitacaofmsbn@gmail.com assinatura: 09 março de 2022, ordenador de 
despesas: Weder Makes carneiro, Prefeito Municipal.

Weder Makes carneiro-Prefeito Municipal
Protocolo: 770122

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP nº 002/2022-PMc 
HoMoLoGo a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SrP nº 002/2022-
PMc que tem por objeto: registro de Preços Para futura e eventual aquisição 
de Material de Expediente Para atender ademanda das diversas Secretarias 
deste Município,e com base no relatório da comissão Permanente de lici-
tação e Parecer da assessoria Jurídica do município adJUdico/HoMoloGo 

seu objeto a açaí atacarejo comércio Varejista de Mercadorias Eireli, cNPJ 
nº 39.524.120/0001-23, Valor r$ 135.892,90; francisco de assis P. Porti-
lho comércio, cNPJ nº 05.797.900/0001-25, Valor r$ 899.877,98; J. dos S. 
Trindade Eireli, cNPJ nº 08.683.999/0001-22, Valor r$ 312.642,38; l. do o. 
Brito ltda, cNPJ nº 44.217.408/0001-95, Valor r$ 138.998,59; M. Santos 
Guimarães Eireli, cNPJ nº 23.936.281/0001-94, Valor r$ 92.628,75; r. lopes 
Barra, cNPJ nº 63.885.768/0001-00, Valor r$ 769.080,00; r. W. Veiga, cNPJ 
nº 07.313.013/0001-60, Valor r$ 509.538,85; W. de Melo Barra comércio 
Varejista, cNPJ nº 28.506.180/0001-05, Valor r$ 1.966.949,25; W. do S. c. 
Barra, cNPJ nº 05.724.970/0001-53, Valor r$ 161.424,24; para que produza 
os efeitos legais aos termos do art. 43, inciso Vi da lei federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. data da Homologação: 09/03/2022. ordena-
dor: Victor correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

aVisos de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 014/2022-PMc 

objeto: registro de Preços Para futura e Eventual contratação de Empresa 
Especializada em Confecção de Uniformes e Acessórios, conforme especifi-
cações e definições mínimas constantes no Termo de Referência, Anexo I. 
o edital completo está à disposição dos interessados nos sites www.prefei-
turadecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de 
licitações do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 23de Março de 
2022 às 09h00min (horário de Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@
gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 015/2022-PMc
objeto: registro de Preço Para futura E Eventual contratação de Empresa 
Especializada Em fornecimento de Materiais E Utensílios de cozinha desti-
nados a Suprir as demandas da Secretaria Municipal de Educação - Semed 
E demais Unidades Escolares, No Município de cametá/Pa, conforme espe-
cificações e definições mínimas constantes no Termo de Referência, Anexo 
i. o edital completo está à disposição dos interessados nos sites www.pre-
feituradecameta.pa.gov.br;www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de 
licitações do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 24 de março de 
2022 às 09h00min (horário de Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@
gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.

Protocolo: 770124

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CHAVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cHaVes
aViso de rePUBLicaÇÃo

o Município de chaves-Pa, comunica aos interessados que foram realiza-
das alterações no Termo de referência do Procedimento licitatório PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 008/2022-SrP-PMc, do tipo menor preço por item, objeti-
vando a coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para PrESTaÇÃo dE SEr-
ViÇoS dE TraNSPorTE EScolar, ViSaNdo aTENdEr ÀS dEMaNdaS da 
SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo. a sessão pública agendada para 
o dia 10/03/2022, as 09h00min, será remarcada para o dia 24/03/202, as 
09h00min.
os Editais estão disponíveis no www.portaldecompraspublicas.com.br e no 
mural de licitações do TcM/Pa.
informações e-mail: cplchaves2021@gmail.com

Jose riBaMar soUsa da siLVa
Prefeito Municipal

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022-srP-PMc

Parte: PreFeitUra/secretarias MUNiciPais
oriGeM PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022-srP-PMc

objeto: aquisição de materiais de expediente, sob demanda, para atender às 
necessidades da Prefeitura e Secretarias do município de chaves-Pa.
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 meses.
data da assinatura: 09/03/2022.
Empresa: diNaMic coMErcio E SErViÇoS EirEli, cNPJ Nº 29.424.977/0001-
18, com Valor Global estimado r$ 1.952.039,13. Empresa loTTUS coMEr-
cio dE MErcadoriaS EirEli EPP, cNPJ Nº 26.658.489/0001-87, com valor 
global estimado r$ 2.644.582,73. Empresa SolUcao coMErcio EirEli, 
cNPJ Nº 29.424.977/0001-18, com Valor Global estimado r$ 1.165.559,89.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022-srP-PMc

Parte: PreFeitUra/secretarias MUNiciPais.
oriGeM PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022-srP-PMc

objeto: aquisição de gêneros alimentícios, sob demanda, para atender às 
necessidades da Prefeitura e Secretarias do município de chaves-Pa
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 meses.
data da assinatura: 09/03/2022.
Empresa J. dE J. araUJo MaciEl cNPJ Nº 10.527.964/0001-46, com va-
lor global estimado r$ 642.612,60, Empresa SolUcao coMErcio EirE-
li, cNPJ Nº 43.233.526/0001-24, valor global estimado r$ 4.702.169,20. 
Empresa TUdao coMErcio SErVico rEPrESENTacao lTda, cNPJ Nº 
39.715.371/0001-95, valor global estimado r$ 30.858,45.

Jose riBaMar soUsa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 770126
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo licitatório do 
tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SrP nº 024/2022/
PMc, cujo objeto contratação de Empresa Especializada Para Prestação dos Ser-
viços de limpeza de fossa Séptica com Equipamento de Sucção a Vácuo, com 
caminhão e Motorista, para atender as necessidades das diversas Secretarias 
Municipais, incluindo os Prédios Públicos onde funciona os centros de referência 
de assistência Social e as Escolas Municipais da Zona rural e Urbana, Bem como, 
o instituto de Previdência do Município de castanhal/Pará, por um período de 12 
(doze) Meses, a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação 
das Propostas de Preços e início da etapa de lances no dia 24/03/2022às 09:00 
horas. o Edital estará disponível nos sites: https://castanhal.cr2transparencia.
com.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletroni-
co@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. célia do socorro da 
silva andrade - Pregoeira da Prefeitura Municipal de castanhal.

Protocolo: 770130

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2022
Processo LicitatÓrio Nº 019/2022 

objeto: registro de preço para a contratação de empresa de engenharia, prestar 
serviço de manutenção predial corretiva e preventiva, para atender às demandas 
existentes ou que venha a ocorrer nos imóveis de posse da Prefeitura Munici-
pal do cumaru do Norte-Pa, Edital no Endereço: www.portaldecompraspublicas.
com.br. abertura das Propostas: 24/03/2022 às 09h00min. informações Gerais: 
www.pmcn.pa.gov.br.  e-mail:  licitacao@pmcn.pa.gov.br. cumaru do Norte - Pa, 
10 de março de 2022. railane Barbosa almeida: Pregoeira.

Protocolo: 770133

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
eXtrato de coNtrato 
caroNa N° a/2021/003 

objeto: aquisição de Veículo denominado Ônibus rural Escolar (orE-3). através 
de adesão a ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico fNd nº 
06/2021. contratante: PMfa. coNTraTo Nº 049/2022. contratada: Man latin 
america indústria e comercio de Veiculos ltda. Valor: r$ 317.900,00. Vigên-
cia: 280 dias. divailton Moreira de souza - Pregoeiro.

Protocolo: 770136

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de terMo aditiVo
espécie: 14º termo aditivo de prazo de 01/04/2022 a 30/06/2022, ao con-
trato nº 02.9.014.2018, oriundos do Pregão Presencial nº 9-014/2018/SEMS. 
Francisco david Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 770140

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

secretaria MUNiciPaL de saÚde de iGaraPÉ-Miri
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico Nº 009/2022-cPL/seMsa-srP
tipo: - Menor preço por item. Pregão Eletrônico para registro de preço 
para eventual coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS 

dE liMPEZa E HiGiENiZaÇÃo dE VEicUloS. abertura: 24/03/2022 às 15h30. 
informações: pregoeiroigmiri@gmail.com. Edital disponível em: www.portal-
decompraspublicas.com.br.

Nazianne Barbosa Pena
Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 770170

secretaria MUNiciPaL de saÚde de iGaraPÉ-Miri
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico Nº 010/2022-cPL/seMsa-srP 
tipo: - Menor preço por item. Pregão Eletrônico para registro de preço 
para eventual coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM forNEci-
MENTo dE coMBUSTiVEiS, lUBrificaNTES E filTroS, rEcarGa dE GáS 
dE coZiNHa E VaSilHaME dE GáS 13KG. abertura: 25/03/2022 às 08h30. 
informações: pregoeiroigmiri@gmail.com. Edital disponível em: www.portal-
decompraspublicas.com.br.

Nazianne Barbosa Pena
Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 770174

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: 770152

secretaria MUNiciPaL de saÚde de iGaraPÉ-Miri
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico Nº 008/2022-cPL/seMsa-srP 
tipo: - Menor preço por item. Pregão Eletrônico para registro de preço 
para eventual coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM forNEci-
MENTo dE PNEUS dE VEÍcUloS. abertura: 24/03/2022 às 08h30. informa-
ções: pregoeiroigmiri@gmail.com. Edital disponível em: www.portaldecom-
praspublicas.com.br.

Nazianne Barbosa Pena
Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 770160

secretaria MUNiciPaL de saÚde de iGaraPÉ-Miri
aViso de LicitaÇÃo

credeNciaMeNto de Pessoa JUridica
tipo: Processo de credeNciaMeNto de Pessoa jurídica que preencham 
os requisitos estabelecidos, para fornecimento de passagens, através de ser-
viço de transporte coletivo regular intermunicipal de passageiros, para aten-
der o Programa Tratamento fora domicilio - Tfd. abertura: 29/03/2023 das 
8h às 14h. informações: cpl.igmiri.pa@gmail.com. Edital disponível no site da 
prefeitura e no mural de licitações do TcM/Pa.

Nazianne Barbosa Pena
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo: 770157

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PreFeitUra MUNiciPa de iritUia
eXtratos de coNtratos 

contrato nº 2021300602, firmado em 30/06/2021, com a empresa aurelio 
Junior oliveira Pereira - Me, cnpj/Mf Nº 18.272.283/0001-96; objeto: aqui-
sição de Generos alimenticios; amparo: Pregão 9/2021-002; Vig. 12 (doze) 
Meses; Valor: r$ 98.242,95
coNtrato Nº 2021300603, firmado Em 30/06/2021, com a Empresa 
aurelio Junior oliveira Pereira - Me, cnpj/Mf Nº 18.272.283/0001-96; objeto: 
aquisição de Generos alimenticios; amparo: Pregão 9/2021-002; Vigência: 
12 (doze) Meses; Valor: r$ 90.201,60.
coNtrato Nº 2021300607, firmado Em 30/06/2021, com a Empre-
sa Mercantil aviaçao - com. Varejista de Produtos alimenticios, cnpj/Mf 
Nº 39.341.388/0001-20; objeto: aquisição de Materiais de Higiene E lim-
peza; amparo: Pregão 9/2021-003; Vigência: 12 (doze) Meses; Valor: r$ 
74.856,90.
coNtrato Nº 2021300608, firmado Em 30/06/2021, com a Empre-
sa Mercantil aviaçao - com. Varejista de Produtos alimenticios, cnpj/Mf 
Nº 39.341.388/0001-20; objeto: aquisição de Materiais de Higiene E lim-
peza; amparo: Pregão 9/2021-003; Vigência: 12 (doze) Meses; Valor: r$ 
73.889,50.
coNtrato Nº 20210337, firmado Em 01/07/2021, com a Empresa l 
costa & G ramos ltda, cnpj/Mf Nº 33.724.724/0001-37; objeto: Gêneros 
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alimentícios destinados a Merenda Escolar; amparo: Pregão 9/2021-004; Vi-
gência: 12 (doze) Meses; Valor: r$ 739.769,00.
coNtrato Nº 20210338, firmado Em 01/07/2021, com a Empresa a P S 
castro comercio Eireli - Epp cnpj/Mf Nº 25.080.014/0001-93; objeto: Gêne-
ros alimentícios destinados a Merenda Escolar; amparo: Pregão 9/2021-004; 
Vigência: 12 (doze) Meses; Valor: r$ 1.685.454,50.
coNtrato Nº 20210274, firmado Em 01/07/2021, com a Empresa V W B 
ribeiro locação de Veiculos Eireli, cnpj/Mf Nº 38.244.508/0001-08; objeto: 
locação de Veículos automotores; amparo: Pregão 9/2021-005; Vigência: 12 
(doze) Meses; Valor: r$ 266.322,72
coNtrato Nº 2021070602, firmado Em 07/06/2021, com a Empresa VS 
delgado comercio Eireli - Epp, cnpj/Mf 12.665.218/0001-44; objeto: aquisi-
ção de Materiais de Expediente; amparo: Pregão 9/2021-007; Vigência: 12 
(doze) Meses; Valor: r$ 60.078,70
coNtrato Nº 2021070607, firmado Em 07/06/2021, com a Empresa 
Geserv comercio de Papelaria e Serviços Eireli, cnpj/Mf 33.931.812/0001-00; 
objeto: aquisição de Materiais de Expediente; amparo: Pregão 9/2021-007; 
Vig. 12 (doze) Meses; Valor: r$ 24.798,90
coNtrato Nº 2021070612, firmado Em 07/06/2021, com a Em-
presa B M Pacheco comercio Serviços Peças E acessorios Eireli, cnpj/Mf 
35.609.947/0001-89; objeto: aquisição de Materiais de Expediente; amparo: 
Pregão 9/2021-007; Vig. 12 (doze) Meses; Valor: r$ 63.419,10
coNtrato Nº 20210255, firmado Em 04/06/2021, com a Empresa M a r 
Pereira Eireli - Me, cnpj/Mf 30.796.879/0001-90; objeto: aquisição de Ser-
viços, Materiais de informatica E Suprimentos Para administração Municipal; 
amparo: Pregão 9/2021-009; Vigência: 12 (doze) Meses; Valor: r$ 42.651,25
coNtrato Nº 20210260, firmado Em 04/06/2021, com a Empresa a P S 
castro comercio Eireli - Epp, cnpj/Mf 25.080.014/0001-93; objeto: aquisição de 
Serviços, Materiais de informatica E Suprimentos Para administração Municipal; 
amparo: Pregão 9/2021-009; Vigência: 12 (doze) Meses; Valor: r$ 380.021,307
coNtrato Nº 20210256, firmado Em 04/06/2021, com a Empresa M a 
r Pereira Eireli - Me, cnpj/Mf 30.796.879/0001-90; objeto: aquisição de Ser-
viços, Materiais de informatica E Suprimentos Para administração Municipal; 
amparo: Pregão 9/2021-009; Vigência: 12 (doze) Meses; Valor r$ 42.651,25
coNtrato Nº 20210261, firmado Em 04/06/2021, com a Empresa a P S 
castro comercio Eireli - Epp, cnpj/Mf 25.080.014/0001-93; objeto: aquisi-
ção de Serviços, Materiais de informatica E Suprimentos Para administração 
Municipal; amparo: Pregão 9/2021-009; Vigência: 12 (doze) Meses; Valor: 
r$ 383.801,30
coNtrato Nº 20210246, firmado Em 24/05/2021, com a Empresa aure-
lio Junior oliveira Pereira - Me, cnpj/Mf 18.272.283/0001-96; objeto: aquisi-
ção de recarga Em Botijão de Gás liquefeito de Petroleo - Glp P13; amparo: 
Pregão 9/2021-010; Vigência: 12 (doze) Meses; Valor: r$ 78.965,00
coNtrato Nº 20210247, firmado Em 24/05/2021, com a Empresa aure-
lio Junior oliveira Pereira - Me, cnpj/Mf 18.272.283/0001-96; objeto: aquisi-
ção de recarga Em Botijão de Gás liquefeito de Petroleo - Glp P13; amparo: 
Pregão 9/2021-010; Vigência: 12 (doze) Meses; Valor: r$ 78.965,00
coNtrato Nº 20210339, firmado Em 27/07/2021, com a Empresa G 
E a Transporte Garrafão do Norte ltda Me, cnpj/Mf 10.719.196/0001-22; 
objeto: contratação de Empresa Para atendimento ao Transporte escolar do 
Municipio; amparo: Pregão 9/2021-011; Vigência: 12 (doze) Meses; Valor: 
r$ 2.194.772,16
coNtrato Nº 20210309, firmado Em 12/08/2021, com a Empresa JJK 
Peças E acessórios automotores Eireli - Epp, cnpj/Mf 09.320.499/0001-99; 
Objeto: Aquisição de Lubrificantes E Filtros; Amparo: Pregão 9/2021-012; 
Vig. 12 (doze) Meses; Valor r$ 172.555,20
coNtrato Nº 20210310, firmado Em 12/08/2021, com a Empresa JJK 
Peças E acessórios automotores Eireli - Epp, cnpj/Mf 09.320.499/0001-99; 
Objeto: Aquisição de Lubrificantes E Filtros; Amparo: Pregão 9/2021-012; 
Vig. 12 (doze) Meses; Valor r$ 172.555,20
coNtrato Nº 20210418, firmado Em 17/08/2021, com a Empresa r. r. 
Travassos comercio E Serviços ltda - Me, cnpj/Mf 09.397.926/0001-37; ob-
jeto: aquisição de Materiais Eletricos; amparo: Pregão 9/2021-013; Vigência: 
12 (doze) Meses; Valor: r$ 6.130,00
coNtrato Nº 20210417, firmado Em 17/08/2021, com a Empresa r. r. 
Travassos comercio E Serviços ltda - Me, cnpj/Mf 09.397.926/0001-37; ob-
jeto: aquisição de Materiais Eletricos; amparo: Pregão 9/2021-013; Vigência: 
12 (doze) Meses; Valor: r$ 6.130,00
coNtrato Nº 20210412, firmado Em 17/08/2021, com a Empresa Pra-
valuz comercio Eireli - Epp, cnpj/Mf 12.046.768/0001-85; objeto: aquisição 
de Materiais Eletricos; amparo: Pregão 9/2021-013; Vigência: 12 (doze) Me-
ses; Valor: r$ 51.919,35.
coNtrato Nº 20210413, firmado Em 17/08/2021, com a Empresa Pra-
valuz comercio Eireli - Epp, cnpj/Mf 12.046.768/0001-85; objeto: aquisição 
de Materiais Eletricos; amparo: Pregão 9/2021-013; Vigência: 12 (doze) Me-
ses; Valor: r$ 51.919,35
coNtrato Nº 20210407, firmado Em 17/08/2021, com a Empresa: del-
valle Materiais Eletricos Eireli, cnpj/Mf 37.227.550/0001-58; objeto: aquisi-
ção de Materiais Eletricos; amparo: Pregão 9/2021-013; Vigência: 12 (doze) 
Meses; Valor: r$ 29.470,62
coNtrato Nº 20210406, firmado Em 17/08/2021, com a Empresa: del-
valle Materiais Eletricos Eireli, cnpj/Mf 37.227.550/0001-58; objeto: aquisi-
ção de Materiais Eletricos; amparo: Pregão 9/2021-013; Vigência: 12 (doze) 
Meses; Valor: r$ 29.470,62
coNtrato Nº 20210402, firmado Em 17/08/2021, com a Empresa: r 
reis Engenharia Eireli, cnpj/Mf 35.054.435/0001-01; objeto: aquisição de 
Materiais Eletricos; amparo: Pregão 9/2021-013; Vigência: 12 (doze) Meses; 
Valor: r$ 228.366,99.
coNtrato Nº coNtrato Nº 20210395, firmado Em 17/08/2021, com 
a Empresa: r reis Engenharia Eireli, cnpj/Mf 35.054.435/0001-01; objeto: 
aquisição de Materiais Eletricos; amparo: Pregão 9/2021-013; Vigência: 12 
(doze) Meses; Valor: r$ 232.406,89

coNtrato Nº 20210319, firmado Em 18/08/2021, com a Empresa: Pra-
valuz comercio Eireli - Epp, cnpj/Mf 12.046.768/0001-85; objeto: aquisi-
ção de Materiais de construção; amparo: Pregão 9/2021-014; Vigência: 12 
(doze) Meses; Valor: r$ 79.544,50
coNtrato Nº º 20210317, firmado Em 18/08/2021, com a Empresa: J 
a lopes de araujo Eireli, cnpj/Mf 27.140.566/0001-75; objeto: aquisição de 
Materiais de construção; amparo: Pregão 9/2021-014; Vigência: 12 (doze) 
Meses; Valor: r$ 105.997,45
coNtrato Nº 20210304, firmado Em 16/08/2021, com a Empresa: JJK 
Peças E acessórios automo Tores Eireli - Epp, cnpj/Mf 09.320.499/0001-
99; objeto: aquisição de Pneus; amparo: Pregão 9/2021-015; Vigência: 12 
(doze) Meses; Valor: r$ 373.423,84
coNtrato Nº 20210332, firmado Em 24/08/2021, com a Empresa:Vag-
ner cordeiro Moreira - Me, cnpj/Mf 41.409.933/0001-14; objeto: aquisição 
de Serviços de instalação E Manutenção de centrais de ar condicionados, 
Geladeiras Freezes, Ventiladores E Liquidificadores; Amparo: Pregão 9/2021-
016; Vig. 12 (doze) Meses; Valor r$ 88.381,34
coNtrato Nº º 20210333, firmado Em 24/08/2021, com a Empresa: 
Vagner cordeiro Moreira - Me, cnpj/Mf 41.409.933/0001-14; objeto: aquisi-
ção de Serviços de instalação E Manutenção de centrais de ar condicionados, 
Geladeiras Freezes, Ventiladores E Liquidificadores; Amparo: Pregão 9/2021-
016; Vig. 12 (doze) Meses; Valor r$ 88.381,34.
coNtrato Nº 20210390, firmado Em 10/09/2021, com a Empresa: Ma-
vafe informatica ltda Me, cnpj/Mf 07.017.717/0001-95; objeto: aquisição 
de Serviço de internet; amparo: Pregão 9/2021-019; Vigência: 12 (doze) 
Meses; Valor: de r$ 21.600,00.
coNtrato Nº 20210455, firmado Em 30/09/2021, com a Empre-
sa: Santana E Souza distribuidora E comercio de Moveis Eireli, cnpj/Mf 
34.390.049/0001-10; objeto: aquisição de Moveis Escolares; amparo: Pre-
gão 9/2021-022; Vigência: 12 (doze) Meses; Valor r$ 1.962.000,00.
coNtrato Nº 20210455, firmado Em 30/09/2021, com a Empre-
sa: Santana E Souza distribuidora E comercio de Moveis Eireli, cnpj/Mf 
34.390.049/0001-10; objeto: aquisição de Moveis Escolares; amparo: Pre-
gão 9/2021-022; Vigência: 12 (doze) Meses; Valor: r$ 1.962.000,00.
coNtrato Nº 20210377, firmado Em 24/09/2021, com a Empresa: JJK 
Peças E acessórios automotores Eireli - Epp, cnpj/Mf 09.320.499/0001-99; 
objeto: aquisição de Serviço de Mercanica; amparo: Pregão 9/2021-022; 
Vig. 12 (doze) meses; Valor r$ 264.324,00
coNtrato Nº 20210373, firmado em 24/09/2021, com a empresa: JJK 
Peças E acessórios automotores Eireli - Epp, cnpj/Mf 09.320.499/0001-99; 
objeto: aquisição de Serviço de Mercanica; amparo: Pregão 9/2021-022; 
Vig. 12 (doze) meses; Valor r$ 264.324,00
coNtrato Nº 20210467, firmado em 29/09/2021, com a empresa: Bom-
bons E descartáveis Eireli cNPJ/Mf 01.580.769/0001-99; objeto: aquisição 
de Materiais didáticos; amparo: Pregão 9/2021-024; Vigência: 12 (doze) me-
ses; Valor: de r$ 45.599,50
coNtrato Nº 20210469, firmado em 29/09/2021, com a empresa: A 
c dos Santos com. de Papelaria, cNPJ/Mf 12.773.028/0001-40; objeto: 
aquisição de Materiais didáticos; amparo: Pregão 9/2021-024; Vigência: 12 
(doze) meses; Valor: de r$ 198.000,75
coNtrato Nº 20210436, firmado em 15/10/2021, com a empresa: Zilda 
Henriqueta da Silva camargo, cNPJ/Mf 00.574.741/0001-86; objeto: aqui-
sição de refeições do Tipo Marmitex E Self Service; amparo: Pregão 9/2021-
025; Vigência: 12 (doze) meses; Valor: de r$ 37.620,00. alice da silva 
soares - secretária Municipal de educação.

Protocolo: 770177

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

PreGÃo PreseNciaL Nº 003/2022-PP
Processo adMiNistratiVo Nº 028/2022

objeto: aquisição de produtos de combate a incêndio para atender a de-
manda do Município de itaituba. Tipo: Menor preço por item. data de aber-
tura: 23/03/2022, as 10:00 hora local. acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.
br e www.itaituba.pa.gov.br; informações/solicitações de editais: dicoM; 
e-mail:licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica c/ 10ª 
rua, anexo ao Ginásio Municipal de itaituba-Pa. ronison aguiar Holanda, 
Pregoeiro.

Protocolo: 770180

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

Termo de Homologação referente ao ToMada dE PrEÇoS Nº 002/2022-cEl/
SEVoP/PMM, Processo n° 29.973/2021-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE rEforMa E 
aMPliaÇÃo da acESSiBilidadE da EMEf SÃo PEdro, Na Vila SÃo PE-
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dro, ZoNa rUral do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus 
anexos; adjudicado e Homologado a empresa GalVÃo E SilVESTrE ENGE-
NHaria lTda, cNPJ: 28.926.233/0001-39, vencedora com o Valor ToTal: 
r$ 140.445,23. assinatura: em 09/03/2022, secretário Municipal de edu-
cação - MariLZa de oLiVeira Leite - secretária.

Protocolo: 770195

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 006/2022-ceL/seVoP/PMM, 

Processo N° 2.281/2022-PMM - Tipo Menor Preço Por item. data da 
Sessão: 28/03/2022 - 09h00min (horário local). objeto: aQUiSiÇÃo dE ÔNi-
BUS 0KM, ModElo EXEcUTiVo, diESEl, cÂMBio aUToMáTico, Na cor SÓ-
lida, ar coNdicioNado dE TETo, coM aProXiMadaMENTE 37 lUGarES, 
coM PloTaGEM do loGoTiPo da SEcrETaria E PrEfEiTUra dE MaraBá. 
integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, 
rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 8h às 12h 
e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no 
portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. ass.: Higo No-
gueira - Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 770198

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

eXtrato do terMo de retiFicaÇÃo 001/2022-ssaM
o presente TErMo dE rETificaÇÃo ao Extrato da contrato 002/2022-SSaM, 
referente ao Processo administrativo Nº 15.144/2020-PMM autuado sob a 
modalidade Pregão Presencial Nº055/2020-cEl/SEVoP/PMM, celebrado entre 
o SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá - SSaM e a empresa 
ElETro forTE coMÉrcio VarEJiSTa dE MaTEriaiS ElÉTricoS, corrigindo-
se o que segue:
oNde se LÊ: item 5 Quantidade: 503, Valor Total: r$ 17.605,00
item 6 Quantidade: 521, Valor Total: r$ 14.067,00
item 7 Quantidade: 1350, Valor Total: r$ 21.600,00
item 8 Quantidade: 1350, Valor Total: r$ 16.200,00
item 9 Quantidade: 1920, Valor Total: r$ 15.360,00
item 17 Quantidade: 175, Valor Total: r$ 14.00,00
item 19 Quantidade: 100, Valor Total: r$ 600,00
item 22 Quantidade: 1330, Valor Total: r$ 10.640,00
item 23 Quantidade: 1340, Valor Total: r$ 4.020,00
item 24 Quantidade: 2680, Valor Total: r$ 8.877,60
Leia-se: item 5 Quantidade: 450, Valor Total: r$ 15.750,00
item 6 Quantidade: 488, Valor Total: r$ 13.176,00
item 7 Quantidade: 1125, Valor Total: r$ 18.000,00
item 8 Quantidade:1125, Valor Total: r$ 13,500,00
item 9 Quantidade: 1500, Valor Total: r$ 12.000,00
item 17 Quantidade: 100, Valor Total: r$ 8.000,00
item 19 Quantidade: 100, Valor Total: r$ 4.000,00
item 22 Quantidade: 1125, Valor Total: r$ 9.000,00
item 23 Quantidade: 1125, Valor Total: r$ 3.375,00
item 24 Quantidade: 1875, Valor Total: r$ 3.412,50
oNde se LÊ: Valor ToTal r$ 186.919,05
Leia-se: Valor ToTal r$ 168.162,95

Marabá-Pa, 10 de março de 2021
Múcio eder andalécio

diretor Presidente
Protocolo: 770206

eXtrato de coNtrato Nº 058/2022-seMed/PMM 
Processo nº 16.219/2021/PMM, Pregão eletrônico (srP) Nº 057/2021-
ceL/seVoP/PMM, objeto: contratação de empresa especializada na presta-
ção dos serviços de limpeza, higienização e desinfecção de poços artesianos, 
com a utilização de químicos tenso ativos e biodegradáveis, análise físico-quí-
mica e bacteriológica da água, destinados a suprir as necessidades da Secre-
taria Municipal de Educação - SEMEd e unidades de ensino da rede pública de 
Marabá - Pa. Empresa: P. a. B. de Mendonça Serviços e comércio EirEli - ME, 
cNPJ Nº 18.087.617/0001-51, Valor: r$ 355.050,00 (trezentos e cinquenta 
e cinco mil, e cinquenta reais), recursos: Erário Municipal. início da Vigência: 
21/02/2022. Término da Vigência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - 
secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 059/2022-seMed/PMM 
Processo nº 28.424/2021/PMM, Pregão eletrônico (srP) Nº 148/2021/
cPL/PMM, objeto: aquisição de recargas de gás liquefeito de petróleo - GlP 
de 13KG E 45KG; botijão P-13 vazio, para gás liquefeito de petróleo - GlP 13KG 
e cilindros P-45 vazio, para gás liquefeito de petróleo - GlP 45k, destinados 
a suprir as necessidades das unidades de ensino da rede municipal. Empre-
sa: Mariscão Serviços administrativos lTda, cNPJ Nº 32.085.694/0001-01, 
Valor: r$ 586.780,00 (quinhentos e oitenta e seis mil e setecentos e oitenta 
reais), recursos: Erário Municipal/federal. início da Vigência: 22/02/2022. 
Término da Vigência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - secretária 
Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 060/2022-seMed/PMM
Processo nº 28.424/2021/PMM, Pregão eletrônico (srP) Nº 148/2021/
cPL/PMM, objeto: aquisição de água mineral destinada a suprir as necessi-
dades da secretaria municipal de educação - SEMEd. Empresa: r. B. c. co-
mércio atacadista de Gêneros alimentícios lTda, cNPJ Nº 36.557.168/0001-
40, Valor r$ 34.407,50 (trinta e quatro mil, quatrocentos e sete reais e 
cinquenta centavos), recursos: Erário Municipal/federal. início da Vigência: 
23/02/2022. Término da Vigência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - 
secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 054/2022-seMed/PMM 
Processo nº 25.548/2021-PMM, Pregão eletrônico Nº 133/2021-cPL/
PMM, objeto: aquisição de gêneros alimentícios secos, estocáveis e perecí-
veis para compor o cardápio nutricional dos alunos matriculados nas unidades 
de ensino da rede pública de Marabá/Pa, contemplados com o Programa Na-
cional de alimentação Escolar - PNaE, durante o ano letivo de 2022. Empresa: 
Jr comércio e representações comerciais EirEli, cNPJ Nº 31.552.803/0001-
82, Valor: r$ 724.952.90 (setecentos e vinte e quatro mil, novecentos e cin-
quenta e dois reais e noventa centavos), recursos: Erário Municipal/Programa 
de Merenda Escolar - PNaE. início da Vigência: 10/02/2022. Término da Vi-
gência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal de 
educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 053/2022-seMed/PMM 
Processo nº 25.548/2021-PMM, Pregão eletrônico Nº 133/2021-cPL/
PMM, objeto: aquisição de gêneros alimentícios secos, estocáveis e perecíveis 
para compor o cardápio nutricional dos alunos matriculados nas unidades de 
ensino da rede pública de Marabá/Pa, contemplados com o Programa Nacional 
de alimentação Escolar - PNaE, durante o ano letivo de 2022. Empresa: H. 
Mix - comércio de Produtos alimentícios EirEli, cNPJ Nº 20.076.046/0001-
00, Valor: r$ 1.476.877,50 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil, 
oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), recursos: Erário Mu-
nicipal/Programa de Merenda Escolar - PNaE. início da Vigência: 09/02/2022. 
Término da Vigência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - secretária 
Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 050/2022-seMed/PMM
Processo nº 25.548/2021-PMM, Pregão eletrônico Nº 133/2021-cPL/
PMM, objeto: aquisição de gêneros alimentícios secos, estocáveis e perecí-
veis para compor o cardápio nutricional dos alunos matriculados nas unidades 
de ensino da rede pública de Marabá/Pa, contemplados com o Programa Na-
cional de alimentação Escolar - PNaE, durante o ano letivo de 2022. Empresa: 
crS - comércio e Serviços lTda - ME, cNPJ Nº 06.029.507/0001-54, Valor: 
r$ 1.405.347,25 (um milhão, quatrocentos e cinco mil, trezentos e quarenta 
e sete reais e vinte e cinco centavos), recursos: Erário Municipal/Programa 
de Merenda Escolar - PNaE. início da Vigência: 10/02/2022. Término da Vi-
gência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal de 
educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 049/2022-seMed/PMM 
Processo nº 25.548/2021-PMM, Pregão eletrônico Nº 133/2021-cPL/
PMM, objeto: aquisição de gêneros alimentícios secos, estocáveis e perecí-
veis para compor o cardápio nutricional dos alunos matriculados nas unida-
des de ensino da rede pública de Marabá/Pa, contemplados com o Programa 
Nacional de alimentação Escolar - PNaE, durante o ano letivo de 2022. Em-
presa: Beliche & Beliche lTda - ME, cNPJ Nº 12.463.041/0001-01, Valor: 
r$ 1.209.803,55 (um milhão, duzentos e nove mil, oitocentos e três reais 
e cinquenta e cinco centavos), recursos: Erário Municipal/Programa de Me-
renda Escolar - PNaE. início da Vigência: 11/02/2022. Término da Vigência: 
31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal de educa-
ção. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 052/2022-seMed/PMM 
Processo nº 25.548/2021-PMM, Pregão eletrônico Nº 133/2021-cPL/
PMM, objeto: aquisição de gêneros alimentícios secos, estocáveis e perecí-
veis para compor o cardápio nutricional dos alunos matriculados nas unidades 
de ensino da rede pública de Marabá/Pa, contemplados com o Programa Na-
cional de alimentação Escolar - PNaE, durante o ano letivo de 2022. Empresa: 
Gameleira comércio e Serviços lTda - EPP, cNPJ Nº 03.687.304/0001-67, 
Valor: r$ 13.546.958,75 (treze milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, 
novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos), recursos: 
Erário Municipal/Programa de Merenda Escolar - PNaE. início da Vigência: 
09/02/2022. Término da Vigência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - 
secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

Protocolo: 770207

retiFicaÇÃo do eXtrato 
de coNtrato Nº 043/2022-seMed-PMM, 

Processo nº 20.606/2021-PMM, Pregão eletrônico (srP) Nº 111/2021-
cPL/PMM. Publicado no Diário Oficial no dia 10 de fevereiro de 2022, quinta 
feira, Nº 34.862, Pagina 181, onde se Lê Valor: r$ 263.439,55 (duzentos e 
sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e nove e cinquenta e cinco reais), 
Leia-se Valor r$ 264.339,55 (duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e 
trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Protocolo: 770208

coNtrato adMiNistratiVo Nº 189/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 20.745/2021-PMM autuado na moda-
lidade, Pregão eletrônico (srP) Nº 105/2021-cPL/PMM. objeto do 
contrato: a aquisição de materiais descartáveis, isopores, garrafas térmicas, 
caixas térmicas, material para acondicionamento (sacos), e sacos de lixo com 
o objetivo de atender as necessidades do fundo municipal de saúde e demais 
unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Marabá/Pa. Empresa: 
Jr coM E rEPrES coMErciaiS EirEli, inscrita no cNPJ sob Nº PioNEira 
diSTriBUidora lTda inscrita no cNPJ/Mf sob o Nº 32.320.881/0001-14. 
Valor: r$ 105.233,16 (cento e cinco mil duzentos e trinta e três reais e de-
zesseis centavos). dotações orçamentárias: 10 122 0001 2.045 Manutenção 
Secretaria Municipal de Saúde, 10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica 
de Saúde - PAB, 10 305 0012 2.050 Atenção Vigilância e Saúde Epidemioló-
gica, 10 302 0012 2.054 Serviço de atendimento Móvel Urgente -SaMU 192, 
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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 09 de 
março de 2022. Luciano Lopes dias - secretário Municipal de saúde de 
Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 206/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.018/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 120/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: aquisição de materiais de limpeza, higienização e equipamentos utilizados 
nas unidades básicas de saúde, hospitais e demais unidades vinculadas à Se-
cretaria Municipal de Saúde. Empresa: rEal coMErcio dE MaTEriaiS Para 
a coNSTrUcao E SErVicoS, inscrita no cNPJ sob nº 10.719.828/000158. 
Valor: r$ 186.136,98 (cento e oitenta e seis mil cento e trinta e seis reais 
e noventa e oito centavos). dotações orçamentárias: 10 122 0001 2.045 
Manutenção Secretaria Municipal de Saúde, 10 301 0012 2.047 Programa 
atenção Básica de Saúde - PaB, 10 302 0012 2.054 Serviço de atendimento 
Móvel Urgente -SaMU 192, 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta comple-
xidade - 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 10 de março de 2022. Luciano Lopes dias - secretário 
Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 172/2022-FMs
Processo administrativo nº 18.574/2020/PMM, autuado na moda-
lidade Pregão eletrônico (srP) Nº 138/2020-cPL/PMM. objeto do 
contrato: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para locaÇÃo dE VEicUloS MEN-
Sal (SEM MoToriSTa E KiloMETraGEM liVrE) Para aTENdEr o fUNdo 
MUNiciPal dE MaraBá SaÚdE. Empresa: l i SoUSa SErViÇoS - cNPJ: 
07.500.217/0001-00. Valor: r$ 894.800,00 (oitocentos e noventa e quatro 
mil oitocentos reais). dotação orçamentaria: 10 122 0001 2.045 Manutenção 
Secretaria Municipal de Saúde, 10 305 0012 2.050 Atenção Vigilância e Saúde 
Epidemiológica, 10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica de Saúde - PaB 
, 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH Elemento 
de despesa: 3.3.90.39.00 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
daTa da aSSiNaTUra 09 de fevereiro de 2022. Luciano Lopes dias - se-
cretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 172/2022-FMs
Processo administrativo nº 18.574/2020/PMM, autuado na moda-
lidade Pregão eletrônico (srP) Nº 138/2020-cPL/PMM. objeto do 
contrato: aquisição de fórmulas infantis especiais, referente ao Programa de 
alergia alimentar a Proteína do leite de Vaca (aPlV), para atender a demanda 
do fundo Municipal de Saúde. Empresa: NUTriXX SUPlEMENToS aliMENTa-
rES lTda - EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o Nº 12.401.269/0001-69. Valor: 
r$ 137.700,00 (cento e trinta mil e setecentos reais). dotação orçamentaria: 
10 122 0001 2.045 Manutenção Secretaria Municipal de Saúde, 10 302 0012 
2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, Elemento de despesa: 
3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 08 de fevereiro de 
2022. Luciano Lopes dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 172/2022-FMs. 
Processo administrativo nº 18.574/2020/PMM, autuado na moda-
lidade Pregão eletrônico (srP) Nº 138/2020-cPL/PMM. objeto do 
contrato: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para locaÇÃo dE VEicUloS MEN-
Sal (SEM MoToriSTa E KiloMETraGEM liVrE) Para aTENdEr o fUNdo 
MUNiciPal dE MaraBá SaÚdE. Empresa: l i SoUSa SErViÇoS - cNPJ: 
07.500.217/0001-00. Valor: r$ 894.800,00 (oitocentos e noventa e quatro 
mil oitocentos reais). dotação orçamentaria: 10 122 0001 2.045 Manutenção 
Secretaria Municipal de Saúde, 10 305 0012 2.050 Atenção Vigilância e Saúde 
Epidemiológica , 10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica de Saúde - PaB 
, 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH Elemento 
de despesa: 3.3.90.39.00 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
daTa da aSSiNaTUra 09 de fevereiro de 2022. Luciano Lopes dias - se-
cretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 199/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.018/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 120/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: aquisição de materiais de limpeza, higienização e equipamentos utilizados 
nas unidades básicas de saúde, hospitais e demais unidades vinculadas à 
Secretaria Municipal de Saúde. Empresa: forT clEaN - diSTriBUidora Ei-
rEli, inscrita no cNPJ sob nº 22.525.037/0001-76. Valor: r$ 17.210,00 
(dezessete mil duzentos e dez reais). dotações orçamentárias: 10 122 0001 
2.045 Manutenção Secretaria Municipal de Saúde, 10 301 0012 2.047 Pro-
grama Atenção Básica de Saúde - PAB, 10 305 0012 2.050 Atenção Vigilância 
e Saúde Epidemiológica, 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 - cE-
rEST, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. daTa da 
aSSiNaTUra 08 de março de 2022. Luciano Lopes dias - secretário Mu-
nicipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 197/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.018/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 120/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: aquisição de materiais de limpeza, higienização e equipamentos utilizados 
nas unidades básicas de saúde, hospitais e demais unidades vinculadas à 
Secretaria Municipal de Saúde. Empresa: BElicHE EirEli, inscrita no cNPJ 
sob nº 12.463.041/0001-01. Valor: r$ 70.857.88 (Setenta mil, oitocentos 
e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos). dotações orçamentá-
rias: 10 122 0001 2.045 Manutenção Secretaria Municipal de Saúde, 10 301 

0012 2.047 Programa atenção Básica de Saúde - PaB, 10 305 0012 2.050 
Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, 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 Saú-
de Trabalhador - cErEST, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de 
consumo daTa da aSSiNaTUra 08 de março de 2022. Luciano Lopes dias 
- secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 194/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.018/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 120/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: aquisição de materiais de limpeza, higienização e equipamentos utilizados 
nas unidades básicas de saúde, hospitais e demais unidades vinculadas à 
Secretaria Municipal de Saúde. Empresa: SilVa & oliVEira lTda, inscrita 
no cNPJ sob nº 18.938.547/0001-06. Valor: r$ 97.311,60 (Noventa e sete 
mil trezentos e onze reais e sessenta centavos). dotações orçamentárias: 
10 122 0001 2.045 Manutenção Secretaria Municipal de Saúde, 10 3010012 
2.047 Programa atenção Básica de Saúde - PaB, 10 305 0012 2.050 atenção 
Vigilância e Saúde Epidemiológica, 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 08 de março de 2022. Luciano Lopes dias 
- secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 195/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.018/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 120/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: aquisição de materiais de limpeza, higienização e equipamentos utilizados 
nas unidades básicas de saúde, hospitais e demais unidades vinculadas à 
Secretaria Municipal de Saúde. Empresa: PioNEira diSTriBUidora lTda, 
inscrita no cNPJ sob nº 32.320.881/0001-14. Valor: r$ 5.360,00 (cinco mil 
trezentos e sessenta reais). dotações orçamentárias: 10 305 0012 2.050 
Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, 10 302 0012 2.055 Atenção Média 
e alta complexidade - Mac/SiH, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Ma-
terial de consumo daTa da aSSiNaTUra 08 de março de 2022. Luciano 
Lopes dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 193/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.018/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 120/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: aquisição de materiais de limpeza, higienização e equipamentos utilizados 
nas unidades básicas de saúde, hospitais e demais unidades vinculadas à 
Secretaria Municipal de Saúde. Empresa: Jr coM E rEPrES coMErciaiS 
EirEli, inscrita no cNPJ sob Nº 31.552.803/0001-82. Valor: r$ 12.173,00 
(doze mil cento e setenta e três reais). dotações orçamentárias: 10 122 
0001 2.045 Manutenção Secretaria Municipal de Saúde, 10 301 0012 2.047 
Programa atenção Básica de Saúde - PaB, 10 305 0012 2.050 atenção Vigi-
lância e Saúde Epidemiológica, 10 302 0012 2.054 Serviço de Atendimento 
Móvel Urgente -SaMU 192, 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta comple-
xidade - 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 09 de março de 2022. Luciano Lopes dias - secretário 
Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 207/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.018/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 120/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: aquisição de materiais de limpeza, higienização e equipamentos utilizados 
nas unidades básicas de saúde, hospitais e demais unidades vinculadas à 
Secretaria Municipal de Saúde. Empresa: MaXX QUiMica E SiSTEMaS dE 
liMPEZa EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 12.320.177/0001-54. Valor: r$ 
294.396,95 (duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e noventa e seis re-
ais e noventa e cinco centavos). dotações orçamentárias: 10 122 0001 2.045 
Manutenção Secretaria Municipal de Saúde, 10 301 0012 2.047 Programa 
atenção Básica de Saúde - PaB, 10 302 0012 2.054 Serviço de atendimento 
Móvel Urgente -SaMU 192, 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta comple-
xidade - 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 09 de março de 2022. Luciano Lopes dias - secretário 
Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 208/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.018/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 120/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: aquisição de materiais de limpeza, higienização e equipamentos utilizados 
nas unidades básicas de saúde, hospitais e demais unidades vinculadas à Se-
cretaria Municipal de Saúde. Empresa: rET farMa diSTriBUidora dE ME-
dicaMENToS E ProdUToS HoSP, inscrita no cNPJ sob nº 12.313.826/0001-
90. Valor: r$ 41.250,00 (Quarenta e um mil duzentos e cinquenta reais). 
dotações orçamentárias: 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexi-
dade - Mac/SiH Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de consumo.  
daTa da aSSiNaTUra 09 de março de 2022. Luciano Lopes dias - secre-
tário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 770211

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 009/2022 - ceL/seVoP/PMM
Processo N.º 3.619/2022-PMM. 

Ratifico e Homologo a solicitação da Secretaria Municipal de administra-
ção, quanto a “coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS 
dE PlaNEJaMENTo, orGaNiZaÇÃo E EXEcUÇÃo do coNcUrSo PÚBlico 
Para ProViMENTo dE carGo EfETiVo dE cUidador Para aTENdEr aS 
NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo”, com a Empre-
sa: fundação de amparo E desenvolvimento da Pesquisa - fadESP, Pes-
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soa Jurídica, com cNPJ: 05.572.870/0001-59. Vigência: 12 (doze) meses, 
a contar a partir da assinatura do contrato, não gerando receita e nem des-
pesas para o Município de Marabá em retribuição aos serviços contratados. 
fundamentação: artigo 24, inciso Xiii, da lei nº 8.666/93. Marabá -Pa, 10 
de março de 2022. José Nilton de Medeiros - secretário Municipal de 
administração.

Protocolo: 770202

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 002/2022-PMP
o MUNiciPio de PacaJÁ, torna público e para conhecimento dos interes-
sados que fará realizar licitação, na seguinte modalidade e características:
ModalidadE: ToMada dE PrEÇoS Nº 002/2022-PMP
TiPo: MENor PrEÇo GloBal.
oBJeto: coNTraTaÇao dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇao dE 
SErViÇoS dE ENGENHaria oBraS dE iMPlaTaÇÃo da PraÇa Vila BoM 
JardiM No MUNiciPio dE PacaJa/Pa, coNTENdo SErViÇoS PrEliMiNa-
rES, ElÉTrica GEral, PaViMENTaÇÃo, orNaMENTaÇÃo, QUioSQUES, Ur-
BaNiSMo, SErViÇoS diVErSoS.
aBertUra das ProPostas e sessÃo de disPUta: dia 21 de março de 
2022, às 08h00Min. Na sede da Secretaria Educação - localizada na av. João 
Miranda dos Santos, 69, Bairro Novo Horizonte, na Sala do Setor de licitação
ForMaLiZaÇÃo de coNsULtas: o inteiro teor do Edital e seus anexos po-
derão ser solicitado pelo e-mail semedlicitacao2021@gmail.com ou adquiridos 
pelo site do portal de transparência do município https://pacaja.pa.gov.br/,na 
aba direita: Editais e contratos de liciTaÇÕES.

Pacajá/Pa, 03 de março de 2022.
aNdre rios de reZeNde

PrEfEiTo MUNiciPal
Protocolo: 770216

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

aViso de HoMoLoGaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico N° 002/2022
o Secretário Municipal de Saúde de Pacajá, Exmo. Sr. BrUNo daNGlarES 
araÚJo SoUZa, ordenador de despesas nesta, torna público o aViSo dE 
HoMoloGaÇÃo referente ao processo licitatório PrEGÃo ElETrÔNico N° 
002/2022.
oBJeto:  contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para prestação 
de serviços de locação de equipamentos de sistema de digitalização de exa-
mes de raio-X, para atender as demandas do fundo municipal de saúde de 
Pacajá-Pa.EMPrESa VENcEdora:
PlENa aSSiSTÊNcia TÉcNica - cNPJ: 05.767.853/0001-77
Subtotal adjudicado: r$ 166.740,00(cento e sessenta e seis mil, setecentos 
e quarenta reais).

Pacajá/Pa, 07 de março de 2022.
BrUNo daNGLares araÚJo soUZa

SEc dE SaÚdE
Protocolo: 770219

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

coNcorreNcia N° 001/2021-PMP
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

Modalidade: coNcorrENcia nº 001/2021-PMP. Sendo seu objeto: rEGiS-
Tro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇao dE EMPrESa 
Para PrESTaÇao dE SErViÇoS dE EXEcUÇao dE rEcaPEaMENTo, PaVi-
MENTaÇao, SErViÇoS dE TaPa BUraco, SErViÇoS dE EXEcUÇao dE MEio 
fio, SarJETaS E coNSTrUÇao dE calÇadaS EM PiSo dE coNcrETo EM 
diVErSaS ViaS do MUNiciPio dE PacaJa, ESTado do Para. Vencedor: 
Marco X coNSTrUTora EirEli, sendo seu cNPJ: 10.734.995.0001-78, com 
o valor total de r$ 7.437.606,33 (sete milhões, quatrocentos e trinta e sete 
mil, seiscentos e seis reais e trinta e três centavos). conforme mapa compa-
rativo anexado aos autos. Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93 
- aNdrE rioS dE rEZENdE, Prefeito Municipal

PacaJá - Pa, 28 de fevereiro de 2022.
reVeLiNo LoPes de soUsa

Presidente da comissão Permanente de licitação
Protocolo: 770214

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo: 
toMada de PreÇos n° 2/2022 -00002

objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos es-
pecializados na área de Tecnologia da informação, em desenvolvimento de 
Plataforma Eletrônica para tramitação de Processos e Protocolo, incluindo li-

cença de software e armazenamento das informações em nuvem, Município 
de Paragominas/Pa. data de abertura: 28/03/2022 as 09:00 hs. a retirada do 
Edital deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e das 14h 
as 18h, na sede da Prefeitura Municipal de Paragominas/Pa, sito na rua do 
contorno, 1212 - centro. Pgm: 11/03/2022. Luciana Brito Vieira - Presi-
dente da cPL. Portaria n° 03/2022-GPP.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00018
coM cota reserVada Para Mes e ePPs

objeto: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para 
atender aos alunos matriculados nos cursos ofertados pelo instituto fede-
ral de Educação ciências e Tecnologia do Pará - ifPa. data de abertura: 
24/03/2022 as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, 
no site: www.portaldecompraspublicas.com.br ou de segunda a sexta-feira, 
de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 
1212 - centro. Pgm: 11/03/2022. elmaicon souza da conceição - Prego-
eiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 770226

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de aLteraÇÃo 

PreGÃo eLetroNico 009/2022 
objeto a Prefeitura Municipal de Placas, torNa PÚBLica a publica-
ção a alteração do PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022, do tipo Menor 
Preço Por item, cujo objeto resumido é: registro de preços para contratação 
de pessoa jurídica do ramo pertinente para aquisição de materiais de con-
sumo, gêneros alimentícios, materiais de limpeza, mat. de higiene pessoal, 
materiais para copa e cozinha, gás GlP e água mineral para atender as ne-
cessidades da prefeitura municipal de placas e suas sec. Vinculadas, bem 
como, as necessidades da sec. Mun. de educação, sec. Mun. de saúde, sec. 
Mun. de ass. Social, sec. Mun. de meio ambiente do Município de Placas. daS 
alTEraÇÕES ProMoVidaS: informo que o Edital sofreu alterações, espe-
cificamente na quantidade de itens que constam no Termo de Referência, 
no mais informamos que a quantidade constante no Termo de referência 
encontra-se duplicada, portanto, a quantidade constante passará a sofrer re-
dução em 50%da sua quantidade, deverão ser verificadas pelos interessados 
na alteração do Edital, o qual se encontra disponível na íntegra no Portal da 
transparência do Município: https://placas.pa.gov.br/ e outras informações: 
Junto à Equipe do Pregão aqui tratado através do e-mail:licitação@placas.
pa.gov.brem dias úteis, de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h. Por trata-se 
de errata que atinge a formulação de proposta dos interessados, fica a data 
do Pregão Eletrônico nº009/2022 transferida para o dia23/03/2022 às 9h. 
Permanece inalterada todas as demais clausulas, exigências do Edital e seus 
anexos. shayane Nayara Farias Kostov - Pregoeira Municipal.

Protocolo: 770228

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRIMAVERA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PriMaVera
aVisos de HoMoLoGaÇÃo 

toMada de PreÇo N° 2/2022-0001 
a Prefeitura Municipal de Primavera/Pará comunica que HoMoloGoU 
a ToMada dE PrEÇo do tipo menor preço Global. objeto: contratação de 
Empresa de Engenharia Para construção de uma Quadra Poliesportiva a ser 
construida na comunidade do Jaburu, na cidade de Primavera/Pa, através do 
convênio N° 020/2021, celebrado Entre a Secretaria de Estado de Esporte 
e lazer (Seel) e o Município de Primavera/Pa, em favor da Empresa: aoki & 
Souza Engenharia ltda - cNPJ nº 21.250.517/0001-09, pelo valor global r$ 
586.162,75 (quinhentos e oitenta e seis mil cento e sessenta e dois reais e se-
tenta e cinco centavos). data de homologação: 10/03/2022. Áureo Bezerra 
Gomes - Prefeito Municipal PMP/Pa

Protocolo: 770231

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

aViso de reaBertUra de sessÃo
cHaMada PUBLica N°001/2022 PMsiP 

aGricULtUra FaMiLiar
oBJeto: o PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do ParÁ, por meio 
da comissão Permanente de licitação, instituída pela portaria nº. 010/2021 
de 01 de junho de 2021 - torna público para conhecimento dos interessados, 
que após transcorrido o prazo para regularização de documentos de habilita-
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ção, realizará reabertura de sessão para abertura dos envelopes N°02, com as 
devidos projetos de venda, referente a aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍ-
cioS da aGricUlTUra faMiliar E EMPrEENdEdor faMiliar rUral, dES-
TiNadoS ao aTENdiMENTo do ProGraMa NacioNal dE aliMENTaÇÃo 
EScolar (PNaE), de acordo com as características e condições estabelecidas 
no edital e anexos; a Sessão Pública acontecerá às 14:00 hs, do dia 14 de 
março de 2022, na sala de licitações da PMSiP, sito à av. da republica, nº 
1613, bairro do Triangulo, Santa izabel do Pará

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrESidENTE/PMSiP.

Protocolo: 769995

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA LUZIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta LUZia do ParÁ
eXtratos de coNtratos 
coNtrato 1003001/2022 

toMada de PreÇo Nº1/2022 
contratante: Prefeitura Municipal de Santa luzia do Pará. contratado: 
construtora E Terraplanagem Nunes Eireli. cNPJ nº 33.736.452/0001-95. ob-
jeto: Execução de serviços de recuperação de 15,934 km de estradas vicinais 
no município de Santa luzia do Pará na Br 316/Trevo do ramal km 56 e 
Trevo km 56 ao ramal do Tamancuoca. Validade: o presente contrato é de 
120 (dias). Valor Total do contrato: r$2.275.325,46 (dois milhões, duzentos 
e setenta e cinco mil reais e quarenta e seis centavos).

coNtrato 1003002/2022
toMada de PreÇo Nº 2/2022 

contratante: Prefeitura Municipal de Santa luzia do Pará. contratado: cons-
trutora E Terraplanagem Nunes Eireli. cNPJ nº 33.736.452/0001-95. objeto: 
Execução de serviço de recuperação do ramal do Terra amarela, no Município 
de Santa luzia do Pará. Validade: o presente contrato é de 150 (dias). Valor 
Total do contrato: r$1.022.673,42 (um milhão, vinte e dois mil, seiscentos 
e setenta e três reais e quarenta e dois centavos). Valdilene costa Farias 
- Presidente da cPL.

Protocolo: 770233

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
aViso de ProrroGaÇÃo 

o Município de santa Maria do Pará, torna público a prorrogação de aber-
tura da licitação, do Pregão Eletrônico nº 009/2021, da Prefeitura Municipal. 
objeto registro de Preço Para futura e Eventual aquisição de Tubos de con-
creto armado e Blocos Vazados, Visando atender as necessidades da Secreta-
ria Municipal de obras, Urbanismo e Saneamento do Municipio de Santa Maria 
do Pará/Pa. fica prorrogada a abertura das Propostas para o dia 16/03/2022 
às 14:00h (Horário de Brasília), com base nos termos do princípio da conveni-
ência e da oportunidade da administração pública. Por meio do endereço ele-
trônico www.comprasgovernamentais.gov.brUaSG: 980531. Edital e anexos: 
www.comprasgovernamentais.gov.brUaSG: 980531, Portal TcM/Pa, Setor de 
licitações: Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, 
cplsntm@gmail.com. carlos cleberson Ferreira da silva - Pregoeiro.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetroNico Nº 008/2022

objeto: registro de Preço Para futura e eventual aquisição de Materiais de 
Expediente, objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Se-
cretarias E fundos Municipais de Santa Maria do Pará/Pa: K Sasamoto Eireli 
cNPJ: 03.823.145/0001-80. Valor r$ 1.448.369,85(um milhão, quatrocentos 
e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco cen-
tavos); f l de oliveira Eireli cNPJ: 18.833.321/0001-32. Valor r$ 130.440,24 
(cento e trinta mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos). 
alcir costa da silva - Prefeito Municipal de santa Maria do Pará.

eXtratos de coNtratos 
registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 043/2021

objeto: contratação de Empresa Especializada Em Serviços de Manutenação 
Em Equipamentos de refrigeração, objetivando atender as necessidades da 
Prefeitura de Santa Maria do Pará. contratante: Prefeitura Municipal. contrato 
nº: 20220060. contratada: Joney r dos Santos, cnpj 17.118.851/0001-36. 
Valor: r$ 163.015,20(cento e sessenta e três mil, quinze reais e vinte centa-
vos). Vigência: 25/02/2022 a 31/12/2022.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 043/2021. 
objeto: contratação de Empresa Especializada Em Serviços de Manutenação 
Em Equipamentos de refrigeração, objetivando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde Santa Maria do Pará. contratante: fundo Mu-
nicipal de Saude. contrato nº: 20220061. contratada: Joney r dos Santos, 
cnpj 17.118.851/0001-36. Valor: r$ 160.580,88(cento E Sessenta Mil, Qui-
nhentos E oitenta reais E oitenta E oito centavos). Vigência: 25/02/2022 a 
31/12/2022.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 043/2021 
objeto: contratação de Empresa Especializada em Serviços de Manutenação 
Em Equipamentos de refrigeração, objetivando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de assistência Social. contratante: fundo Municipal de 
assistência Social. contrato nº: 20220062. contratada: Joney r dos Santos, 
cnpj 17.118.851/0001-36. Valor: r$ 162.098,54(cento e sessenta e dois mil, 
noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos). Vigência: 25/02/2022 a 
31/12/2022.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 043/2021
objeto: contratação de Empresa Especializada em Serviços de Manutena-
ção em Equipamentos de refrigeração, objetivando atender as necessida-
des fundo do desenvolvimento da Educação Básica - fundeb. contratante: 
fundeb. contrato nº: 20220063. contratada: Joney r dos Santos, cnpj 
17.118.851/0001-36. Valor: r$ 162.997,54(cento e sessenta e dois mil, no-
vecentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Vigência: 
25/02/2022 a 31/12/2022.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 043/2021 
objeto: contratação de Empresa Especializada em Serviços de Manutenação 
em Equipamentos de refrigeração, objetivando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: 
fundo Municipal de Educação. contrato nº: 20220064. contratada: Joney r 
dos Santos, cnpj 17.118.851/0001-36. Valor: r$ 156.486,88 (cento e cin-
quenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centa-
vos). Vigência: 25/02/2022 a 31/12/2022.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 017/2022
objeto: aquisição de combustível, objetivando atender aas necessidades 
da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal. contrato nº: 20220066. contratada: Posto Belém-Brasilia ltda, cnpj 
10.867.017/0001-02. Valor: r$ 2.610.690,00 (dois milhões, seiscentos e dez 
mil, seiscentos e noventa reais). Vigência: 08/03/2022 a 31/12/2022.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 017/2022
objeto: aquisição de combustível, objetivando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará. contratante: fundo 
Municipal de Saude. contrato nº: 20220067. contratada: Posto Belém-Brasilia 
ltda, cnpj 10.867.017/0001-02. Valor: r$ 843.640,00 (oitocentos e quarenta 
e três mil, seiscentos e quarenta reais). Vigência: 08/03/2022 a 31/12/2022.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 017/2022 
objeto: aquisição de combustível, objetivando atender a necessidades da 
Secretaria Municipal de assistência Social de Santa Maria do Pará. contra-
tante: fundo Municipal de assistência Social. contrato nº: 20220068. con-
tratada: Posto Belém-Brasilia ltda, cnpj 10.867.017/0001-02. Valor: r$ 
40.770,00 (quarenta mil, setecentos e setenta reais). Vigência: 08/03/2022 
a 31/12/2022.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 017/2022 
objeto: aquisição de combustível, objetivando atender as necessidades do 
fundo de Manutenção E desenvolvimento da Educação Básica - fundeb de 
Santa Maria do Pará. contratante: fundeb. contrato nº: 20220069. con-
tratada: Posto Belém-Brasilia ltda, cnpj 10.867.017/0001-02. Valor: r$ 
635.135,50 (seiscentos e trinta e cinco mil, cento e trinta e cinco reais e 
cinquenta centavos). Vigência: 08/03/2022 a 31/12/2022.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 017/2022 
objeto: aquisição de combustível, objetivando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação de Santa Maria do Pará. contratante: fun-
do Municipal de Educação. contrato nº: 20220070. contratada: Posto Belém
-Brasilia ltda, cnpj 10.867.017/0001-02. Valor: r$ 447.946,62 (quatrocen-
tos e quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois 
centavos). Vigência: 08/03/2022 a 31/12/2022.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 017/2022 
objeto: aquisição de combustível, objetivando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente de Santa Maria do Pará. contratante: 
fundo Municipal de Gestão ambiental. contrato nº: 20220071. contratada: 
Posto Belém-Brasilia ltda, cnpj 10.867.017/0001-02. Valor: r$ 334.770,00 
(trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e setenta reais). Vigência: 
08/03/2022 a 31/12/2022.

Protocolo: 770236

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 023/2022

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 n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizado-
res dos contratos referentes à aquisição de Materiais Psicodedagógicos para 
suprir a necessidade do centro de atenção Psicossocial infanto Juvenil - caps 
i que Será implantado no Municipio de Santarémda Secretaria Municipal de 
Saúde de Santarém. Titular: andressa Marques de Sousa Barbalho - Matrícula 
85975, cPf sob o n° 000.962.482-11 e rG n° 6229384- SSP/Pa, Servidor da 
SEMSa; Suplente: Maelly larissa Mendes Pantoja - Matrícula 86246cPf sob o 
n° 923.091.602-10e rG n° 2662463 SSP/Pa, Servidora da SEMSa.
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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, revogada 
as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência e cum-
pra-se. Santarém/Pa, de 10 de março de 2022. Vânia Maria azevedo Por-
tela - secretária Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 770239

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

aViso de aNULaÇÃo de LicitaÇÃo
o Município de santo antônio do tauá, amparado nos termos da lei fe-
deral 8.666/93, artigo 49, torna público a aNUlaÇÃo do processo licitató-
rio na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico para rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 
9/2022-1401001-PE-SrP-PMSaT-fMS, cujo objeto consiste em rEGiSTro 
dE PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPE-
cialiZada Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial TEcNico E iNSUMoS HoSPi-
TalarES, Para aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria dE SaÚdE do 
MUNicÍPio dE SaNTo aNTÔNio do TaUá. Tendo como princípio o interesse 
da administração, conveniência administrativa e da autotutela. data de anu-
lação 08/03/2022.

eVaNdro correa da siLVa-PreFeito
Protocolo: 770240

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 1701001/2022 - cPL/PM-
sat; Nº 1701002/2022 - cPL/PMsat e Nº 1701003/2022 - cPL/PMsat. 
Processo administrativo 2611001/2021-cPl/PMSaT. origem: rEGiSTro dE 
PrEÇoS para PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2021-0712001-PE-SrP/PMSaT. ob-
jeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada Para aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS 
EM GEral (PErEcÍVEiS E NÃo PErEcÍVEiS), coM ViSTaS ao aTENdiMENTo 
daS NEcESSidadES do MUNicÍPio dE SaNTo aNTÔNio do TaUá E SEUS 
rESPEcTiVoS fUNdoS MUNiciPaiS, rESolVE registar os preços das Empre-
sas: TUdÃo coMÉrcio SErViÇo & rEPrESENTaÇÃo liMiTada - ME - cNPJ: 
39.715.371/0001-95 - vencedora dos itens: 02, 03, 05, 06, 08, 09, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 
49, 50, 52, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 127, 128, 129, 130 e 131; P r S dE caSTro EirEli - EPP 
- cNPJ: 36.620.827/0001-45 - vencedora dos itens: 04, 07, 10, 11, 12, 14, 
21, 29, 37, 43, 45, 51, 53, 54, 56, 58, 69, 73, 89, 90, 91, 95 e 126 e r c V r 
dE oliVEira lTda - EPP - cNPJ: 15.300.567/0001-50 - vencedora dos itens: 
01, 13, 22, 27, 28, 31, 33, 39, 61, 65, 66, 71, 72, 82, 107, 108, 110, 111 e 
132. ViGÊNcia: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.  a íntegra da 
ata estará disponível na Sala da cPl localizada à Praças alcides Paranhos, N° 
17 - centro -cEP: 68.786-000 - Santo antônio do Tauá - Pa.

eVaNdro corrÊa da siLVa
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 770242

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 1802001/2022 - cPL/
PMsat; e Nº 1802002/2022 - cPL/PMsat. Processo administrativo 
0612001/2021-cPl/PMSaT. origem: rEGiSTro dE PrEÇoS para PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 9/2021-1312001-PE-SrP-PMSaT. objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcia-
liZada Para aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE liMPEZa, HiGiENiZaÇÃo E 
dEScarTaVEÍS EM GEral, Para aTENdEr aS dEMaNdaS do MUNicÍPio 
dE SaNTo aNToNio do TaUá E fUNdoS, rESolVE registar os preços das 
Empresas: TUdÃo coMÉrcio SErViÇo & rEPrESENTaÇÃo liMiTada - ME 
- cNPJ: 39.715.371/0001-95 - vencedora dos itens: 03, 05, 08, 11, 23, 30, 
35, 38, 39, 44, 45, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65 e 68 e 
VS dElGado coMÉrcio dE arTiGoS dE EScriTÓTio EirEli - EPP - cNPJ: 
12.665.218/0001-44 - vencedora dos itens: 01, 02, 04, 06, 07, 09, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 
36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 51, 62, 63, 64, 66 e 67. ViGÊNcia: 12 
(doze) meses a partir da data de assinatura.  a íntegra da ata estará disponí-
vel na Sala da cPl localizada à Praças alcides Paranhos, N° 17 - centro -cEP: 
68.786-000 - Santo antônio do Tauá - Pa.

eVaNdro corrÊa da siLVa
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 770247

eXtrato de coNtrato
oriGeM: reGistro de PreÇos Para 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-0712001-Pe-srP/PMsat
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para aQUiSiÇÃo dE 
GÊNEroS aliMENTÍcioS EM GEral (PErEcÍVEiS E NÃo PErEcÍVEiS), coM 
ViSTaS ao aTENdiMENTo daS NEcESSidadES do MUNicÍPio dE SaNTo 
aNTÔNio do TaUá E SEUS rESPEcTiVoS fUNdoS MUNiciPaiS.
coNtratada: TUdÃo coMÉrcio SErViÇo & rEPrESENTaÇÃo liMiTada 
- ME - cNPJ: 39.715.371/0001-95.
coNtratos: Nº 2101001/2022 - PE-SrP/SEMad - r$ 24.068,60 (vinte e 
quatro mil e sessenta e oito reais e sessenta centavos); Nº 2101002/2022 - 

PE-SrP/SEMEd - r$ 7.630,30 (sete mil e seiscentos e trinta reais e trinta cen-
tavos); Nº 2101003/2022 - PE-SrP/fMS - r$ 8.715,30 (oito mil e setecentos 
e quinze reais e trinta centavos) E Nº 2101004/2022 - PE-SrP/fMaS - r$ 
200.920,00 (duzentos mil e novecentos e vinte reais).
coNtratada: P r S dE caSTro EirEli - EPP - cNPJ: 36.620.827/0001-45.
coNtratos: Nº 2101005/2022 - PE-SrP/SEMad - r$ 43.407,20 (quarenta 
e três mil e quatrocentos e sete reais e vinte centavos); Nº 2101006/2022 
- PE-SrP/SEMEd - r$ 10.411,10 (dez mil e quatrocentos e onze reais e dez 
centavos); Nº 2101007/2022 - PE-SrP/fMS - r$ 12.117,70 (doze mil e cento 
e dezessete reais e setenta centavos) e Nº 2101008/2022 - PE-SrP/fMaS - 
r$ 104.654,00 (cento e quatro mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais).
coNtratada: r c V r dE oliVEira lTda - EPP - cNPJ: 15.300.567/0001-50.
coNtratos: Nº 2502001/2022 - PE-SrP/SEMad - r$ 8.845,60 (oito mil e 
oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos); Nº 2502002/2022 - 
PE-SrP/SEMEd - r$ 5.581,60 (cinco mil e quinhentos e oitenta e um reais e 
sessenta centavos); Nº 2502003/2022 - PE-SrP/fMS - r$ 6.685,60 (seis mil 
e seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) e Nº 2502004/2022 
- PE-SrP/fMaS - r$ 75.299,40 (setenta e cinco mil e duzentos e noventa e 
nove reais e quarenta centavos). fundamento na lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, na lei nº 8.666/93 e nas demais normas vigentes.
daTaS daS aSSiNaTUraS 21 de janeiro de 2022 E 25 de fevereiro de 2022.

eVaNdro correa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 770244

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

o Município de santo antônio do tauá Torna Publica a HoMoloGaÇÃo do 
rEGiSTro dE PrEÇoS para PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2021-1312001-PE
-SrP-PMSaT.
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada Para aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE liMPEZa, 
HiGiENiZaÇÃo E dEScarTaVEÍS EM GEral, Para aTENdEr aS dEMaN-
daS do MUNicÍPio dE SaNTo aNToNio do TaUá E fUNdoS, em favor das 
Empresas: TUdÃo coMÉrcio SErViÇo & rEPrESENTaÇÃo liMiTada - ME 
- cNPJ: 39.715.371/0001-95 E VS dElGado coMÉrcio dE arTiGoS dE 
EScriTÓTio EirEli - EPP - cNPJ: 12.665.218/0001-44.
daTa dE HoMoloGaÇÃo: 17/02/2022

eVaNdro corrÊa da siLVa
Prefeito Municipal de Santo antônio do Tauá

Protocolo: 770245

eXtrato de coNtrato
oriGeM: reGistro de PreÇos Para 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-1312001-Pe-srP-PMsat
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada Para aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE liMPEZa, 
HiGiENiZaÇÃo E dEScarTaVEÍS EM GEral, Para aTENdEr aS dEMaNdaS 
do MUNicÍPio dE SaNTo aNToNio do TaUá E fUNdoS.
coNtratada: TUdÃo coMÉrcio SErViÇo & rEPrESENTaÇÃo liMiTada 
- ME - cNPJ: 39.715.371/0001-95.
coNtratos: Nº 2302001/2022 - PE-SrP/SEMad - r$ 19.237,01 (deze-
nove mil e duzentos e trinta e sete reais e um centavo); Nº 2302002/2022 
- PE-SrP/SEMEd - r$ 6.493,16 (seis mil e quatrocentos e noventa e três 
reais e dezesseis centavos); Nº 2302003/2022 - PE-SrP/fUNdEB - r$ 
12.914,40 (doze mil e novecentos e quatorze reais e quarenta centavos); Nº 
2302004/2022 - PE-SrP/fMS - r$ 20.381,71 (vinte mil e trezentos e oitenta 
e um reais e setenta e um centavos) E Nº 2302005/2022 - PE-SrP/fMaS - r$ 
6.504,22 (seis mil e quinhentos e quatro reais e vinte e dois centavos).
coNtratada: VS dElGado coMÉrcio dE arTiGoS dE EScriTÓTio Ei-
rEli - EPP - cNPJ: 12.665.218/0001-44.
coNtratos: Nº 2302006/2022 - PE-SrP/SEMad - r$ 47.356,62 (quarenta 
e sete mil e trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos); Nº 
2302007/2022 - PE-SrP/SEMEd - r$ 15.794,32 (quinze mil e setecentos e 
noventa e quatro reais e trinta e dois centavos); Nº 2302008/2022 - PE-SrP/
fUNdEB - r$ 31.583,93 (trinta e um mil e quinhentos e oitenta e três reais 
e noventa e três centavos); Nº 2302009/2022 - PE-SrP/fMS - r$ 48.639,40 
(quarenta e oito mil e seiscentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) e 
Nº 2302010/2022 - PE-SrP/fMaS - r$ 15.815,86 (quinze mil e oitocentos e 
quinze reais e oitenta e seis centavos).
fundamento na lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na lei nº 8.666/93 e 
nas demais normas vigentes.
daTa da aSSiNaTUra 23 de fevereiro de 2022.

eVaNdro correa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 770249

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: reGistro de PreÇos Para 
PreGÃo PreseNciaL N° 9/2021-002-PP-srP-PMsat

objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE locaÇÃo 
dE MáQUiNarioS, ViSaNdo a aTENdEr aS NEcESSidadES do MUNicÍPio 
dE SaNTo aNTÔNio do TaUá.
coNTraTada: aZUZa EdificaÇÕES, locaÇÃo E coMÉrcio EirEli - EPP, 
cNPJ: 21.937.520/0001-03.
coNTraTo Nº 0601001/2022 - PP-cPl/PMSaT - Valor r$ 1.651.376,00 (um 
milhão e seiscentos e cinquenta e um mil e trezentos e setenta e seis reais) 
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e Nº 0601002/2022 - PP-cPl-PMSaT/SEMEd - Valor r$ 91.392,00 (noventa 
e um mil e trezentos e noventa e dois reais) de 70 (setenta) Porcento (%) 
do Total adjudicado - Homologado. fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, na lei nº 8.666/93 e nas demais normas vigentes.
daTa dE aSSiNaTUra: 06 de janeiro de 2022

eVaNdro correa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 770251
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

.

MUNicÍPio de sÃo FraNcisco do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

UasG 980547 - PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 009/2022-Pe-PMsF-edUcaÇÃo 

com objeto: contratação de empresa para prestar serviços de Transporte 
Escolar, para atender a rede Municipal e Estadual de Ensino de São francisco 
do Pará - Pa. data de abertura: 24/03/2022 as 10h00min, através do www.
comprasnet.gov.br. o edital estará disponível no www.comprasnet.gov.br, site 
da Prefeitura e/ou Portal do TcM/Pa.

Genilson alessandro souza de Nazaré
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo: 770252

.

.

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 003/2022, cujo o objeto 
consiste na contratação de empresa especializada em construção civil para 
reforma e ampliação da E.M.E.i.f. da Vila de Patauá, incluindo cobertura de 
quadra em estrutura metálica e construção de campo Society descoberto, in-
cluindo material e mão de obra. abertura: 28/03/2022 às 09h00min. o Edital 
e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados a partir da publi-
cação 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 
licitações desta Prefeitura, em horário de expediente, no e-mail licitapmpi-
rabas@outlook.com, ou pelo telefone n° (91) 91-985091600. ordenadora: 
Kamily Maria Ferreira araújo Gomes - Prefeita Municipal.

Protocolo: 770256

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de seNador JosÉ PorFirio
eXtrato de terMo aditiVo

eXtrato do iii terMo aditiVo do coNVÊNio nº Pr-c-376/2020 
celebrado entre: Norte energia s.a. e o município de Senador José Porfí-
rio-Pa; oBJETo: as Partes, de comum acordo, resolvem prorrogar os prazos 
de vigência e execução do coNVÊNio, de  28/02/2022 para 28/02/2023 e de 
31/12/2021 para 31/12/2022, respectivamente; daTa da aSSiNaTUra: 24 
de fevereiro 2022, altamira-Pa.

dirceu Biancardi.-Prefeito Municipal
Protocolo: 770257

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2022-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 iTENS Para ENXoVal, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE/Pa. a abertura será no dia 25/03/2022 
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 019/2022-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 MEdicaMENToS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE/Pa. a abertura será no dia 28/03/2022 
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 020/2022-Pe/srP

a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra 
E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM ProPaGaN-
da VolaNTE, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da adMiNiSTraÇÃo 
PÚBlica do MUNicÍPio dE SoUrE-Pa. a abertura será no dia 29/03/2022 as 
15:00 horário de Brasília. o Edital e seus anexos estão disponíveis em www.por-
taldecompraspublicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.

Protocolo: 770260

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre/Pa
aViso de ProrroGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 11/2022/Pe/srP
o Município de soure - Pa, torna público a prorrogação da licitação, do Pre-
gão Eletrônico nº Nº 011/2022/PE/SrP, da Secretaria Municipal de Educação. 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada Para forNEciMENTo dE cadEiraS EScolar, 
ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdU-
caÇÃo do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa, para readequação do edital. fica pror-
rogada a abertura das Propostas para o dia 24/03/2022 às 14:30 h (Horário 
de Brasília). o Edital encontra-se a disposição dos interessados, na comissão 
de licitação, na Prefeitura Municipal de Soure/Pa, no endereço eletrônico Mu-
ral de licitações-TcM/Pa, Portal da Prefeitura Municipal, ou mediante solicita-
ção no e-mail sourelicitacao@gmail.com.

Protocolo: 770261

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra saNta-Pa
errata de PUBLicaÇÃo reFereNte À PUBLicaÇÃo No diÁrio oFiciaL 
do estado do Para  Nº 34.876 PÁGiNa Nº 135, No dia 25/02/2022, 
rEf. À T.P. Nº 00005/2022 Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrES-
TaÇÃo dE SErViÇoS dE VarriÇÃo MaNUal E liMPEZa UrBaNa EM ViaS 
PÚBlicaS coM carGa E dEScarGa No aTErro SaNiTário coM dMT 5 
KM, MÃo dE oBra MÍNiMa a SEr EMPrEGada, oNde se LÊ No iTEM 6.3.3 
do EdiTal “coMProVaÇÃo da EMPrESa dE aPTidÃo Para dESEMPENHo 
dE aTiVidadE PErTiNENTE E coMPaTÍVEl EM caracTErÍSTicaS, QUaNTi-
dadES E PraZoS coM o oBJETo da liciTaÇÃo, EM coMPlEXidadE TEc-
NolÓGica E oPEracioNal EQUiValENTE oU SUPErior, o QUE SE fará 
aTraVÉS dE aTESTado dE rESPoNSaBilidadE TÉcNica - arT, forNEci-
do Por PESSoa JUrÍdica dE dirEiTo PÚBlico oU PriVado EM NoME da 
EMPrESa dEVidaMENTE acoMPaNHado dE cErTificado dE acErVo TÉc-
Nico - caT. EM caSo dE coNSÓrcio, a coMProVaÇÃo PodErá ocorrEr 
Por TodaS aS EMPrESaS ParTiciPaNTES do coNSÓrcio, SoMaNdo-SE a 
caPacidadE TÉcNica daS MESMaS”, LÊ-se “coMProVaÇÃo da EMPrESa 
dE aPTidÃo Para dESEMPENHo dE aTiVidadE PErTiNENTE E coMPaTÍVEl 
EM caracTErÍSTicaS, QUaNTidadES E PraZoS coM o oBJETo da liciTa-
ÇÃo, EM coMPlEXidadE TEcNolÓGica E oPEracioNal EQUiValENTE oU 
SUPErior, o QUE SE fará aTraVÉS dE aTESTado dE caPacidadE TÉcNi-
ca, forNEcido Por PESSoa JUrÍdica dE dirEiTo PÚBlico oU PriVado 
EM NoME da EMPrESa, EM caSo dE coNSÓrcio, a coMProVaÇÃo PodE-
rá ocorrEr Por TodaS aS EMPrESaS ParTiciPaNTES do coNSÓrcio, 
SoMaNdo-SE a caPacidadE TÉcNica daS MESMaS”. QUalQUEr EScla-
rEciMENTo SoBrE o EdiTal SErá fEiTo PElo E-Mail: liciTacaoPMTS@
oUTlooK.coM oU PElo foNE: (93) 3538-1149.

odair Jose Farias aLBUQUerQUe
PrEfEiTo

Protocolo: 770264

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
cHaMada PÚBLica Nº 001/2022FMs

o Município de tUcUMÃ, através do FUNdo MUNiciPaL de saÚde, 
por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação 
às 15:00 horas do dia 11 de abril de 2022, na modalidade cHaMada PÚ-
Blica, tipo menor preço por iTEM, cujo coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ES-
PEcialiZada ViSaNdo a PrESTaÇÃo dE SErViÇo MÉdico ESPEcialiSTa 
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EM PSiQUiaTria, dE forMa coMPlEMENTar À rEdE PÚBlica dE SaÚdE, 
aTENdENdo aS NEcESSidadES do cENTro dE aTENÇÃo PSicoSSocial 
(caPS), do MUNicÍPio dE TUcUMÃ-Pa, coM JorNada dE 8 HoraS PrE-
SENciaiS E 12 HoraS Por MEio rEMoTo, de acordo com o que determina 
a legislação vigente, a realizar-se na sala de licitação da Prefeitura Municipal 
de Tucumã. a comissão de licitação designada, analisará a documentação 
apresentada pelas empresas do dia 04 de abril a 08 de abril de 2021, das 
07:30 às 11:00 horas, devendo publicar no órgão de imprensa oficial, a rela-
ção das empresas habilitadas e classificadas. Informações e retirada do edital 
na rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30 às 11:30hs 
e também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, 
no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. tUcUMÃ - Pa, 09 de 
março de 2022. dÉBora de soUZa MartiNs - Presidente.

Protocolo: 770266

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ
aViso de toMada de PreÇo

a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, torna Público a tomada de 
Preços Nº. 2/2022-003-PMVN, a abertura será às 10:00 horas do dia 
30/03/2022. cujo objeto: contratação de empresa especializada na execução 
de serviços de pavimentação de estradas vicinais (Vila do itaporanga), con-
forme convênio nº 908698/2020 - MaPa, no município de Vigia de Nazaré, 
estado do Pará. os interessados poderão retirar o Edital, no site licitacaovi-
gia@gmail.com, TcM-Pa de segunda a quinta feira no horário de 08:00hs às 
12:00hs. Paulo Henrique do Nascimento Pinheiro-Presidente da cPL.

Protocolo: 770269

.

.

ParticULares
.

PaULo reNato MaLacarNe 
Brasileiro casado cPF nº 575.519.527-72 

residente na rodovia Pa 150, Km 230 lote 02, Zona rural do Município de 
Goianésia do Pará - Pa, vem através do presente solicitar que seja publicado 
no Diário Oficial do Estado, que recebeu a AUMPF nº 52143/2022 com valida-
de até 26/01/2023, para o  Poa-09, da fazenda Vale Verde ii, no município 
de Paragominas - Pa, conforme modelo abaixo.

“PaULo reNato MaLacarNe
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa, a autorização de Utilização de ma-
téria-Prima florestal - aUMPf nº 52143/2022 com validade até 26/01/2023, 
para o Poa-09, da fazenda Vale Verde ii, no município de Paragominas - Pa”

PaULo reNato MaLacarNe
cPf nº 575.519.527-72

Protocolo: 770209

.

.

eMPresariaL
.

a FaZeNda saVaNa, atraVÉs de seU rePreseNtaNte 
LeGaL sr° edeNiLsoN seBastiÃo BoccHi 

Vem tornar público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambien-
te- SEMMa de Santana do araguaia-Pa a licença de atividade rural-lar N° 
034/2022 para a atividade de agricultura-cultura de ciclo curto, que trami-
tou sob o processo N° 142/2022 e sua licença de atividade rural-lar N° 
035/2022 para a atividade de Bovinocultura de corte, que tramitou sob o 
processo N° 143/2022.

Protocolo: 770199

a FaZeNda esPÍrito saNto, atraVÉs de seU rePreseNtaNte 
LeGaL sr° edeNiLsoN seBastiÃo BoccHi 

Vem tornar público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambien-
te- SEMMa de Santana do araguaia-Pa a licença de atividade rural-lar N° 
033/2022 para a atividade de agricultura-cultura de ciclo curto, que tramitou 
sob o processo N° 141/2022.

Protocolo: 770197

caMara MUNiciPaL de MeLGaÇo
eXtrato de terMo aditiVo

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº iL-001/2021-cPL-cMM
contratante: Câmara Municipal de Melgaço - Câmara Municipal. Contratada: M 
J Servicos de contabilidade ltda. contrato: cPS-001/il-001/2021-cPl-cMM. Va-
lor: r$ 120.000,00 (cento e Vinte Mil reais). Vigência: de 03 de janeiro a 31 de 
dezembro de 2022. objeto: contratação da Prestação de Serviços de consultoria 
e Assessoria Técnica Especializada em Contabilidade Pública para a Câmara Mu-
nicipal de Melgaço. Dotação Orçamentaria: Órgão: 11-Câmara Municipal de Mel-
gaço - Unidade: 01-Câmara Municipal - Ação: 01.031.0001.2-001 - Especifica-
ção: Manutenção da Câmara Municipal - Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00 

- Serviços de Consultoria // Órgão: 11-Câmara Municipal de Melgaço - Unidade: 
01-Câmara Municipal - Ação: 01.031.0001.2-001 - Especificação: Manutenção 
da Câmara Municipal - Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº iL-002/2021-cPL-cMM
contratante: Câmara Municipal de Melgaço - Câmara Municipal. Contrata-
da: Viegas rodrigues Sociedade individual de advocacia. contrato: cPS-002/
il-002/2021-cPl-cMM. Valor: r$ 120.000,00 (cento e Vinte Mil reais). Vi-
gência: de 03 de janeiro a 31 de dezembro de 2022. objeto: contratação da 
Prestação de Serviços de consultoria e assessoria Técnica Especializada em 
Direito Público para a Câmara Municipal de Melgaço. Dotação Orçamentaria: 
Órgão: 11-Câmara Municipal de Melgaço - Unidade: 01-Câmara Municipal - 
Ação: 01.031.0001.2-001 - Especificação: Manutenção da Câmara Municipal 
- Natureza da despesa: 3.3.90.35.00.00 - Serviços de consultoria // Órgão: 
11-Câmara Municipal de Melgaço - Unidade: 01-Câmara Municipal - Ação: 
01.031.0001.2-001 - Especificação: Manutenção da Câmara Municipal - Na-
tureza da despesa: 3.3.90.39.00.00 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº iL-003/2021-cPL-cMM
contratante: Câmara Municipal de Melgaço - Câmara Municipal. Contrata-
da: cr2 consultoria em Tecnologia da informacao ltda. contrato: cPS-003/
il-003/2021-cPl-cMM. Valor: r$ 15.600,00 (Quinze Mil e Seiscentos reais). 
Vigência: de 03 de janeiro a 31 de dezembro de 2022. objeto: contratação 
da Prestação de Serviços de consultoria e assessoria Técnica Especializada 
em Transparência Pública para a Câmara Municipal de Melgaço. Dotação Or-
çamentaria: Órgão: 11-Câmara Municipal de Melgaço - Unidade: 01-Câmara 
Municipal - Ação: 01.031.0001.2-001 - Especificação: Manutenção da Câmara 
Municipal - Natureza da despesa: 3.3.90.39.00.00 - outros Serviços de Ter-
ceiros - Pessoa Jurídica.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº iL-004/2021-cPL-cMM 
contratante: Câmara Municipal de Melgaço - Câmara Municipal. Contratada: 
G d J Servicos de informatica Eireli. contrato: clS-001/il-004/2021-cPl-
cMM. Valor: r$ 6.000,00 (Seis Mil reais). Vigência: de 03 de janeiro a 31 de 
dezembro de 2022. objeto: contratação da Prestação de Serviços de licen-
ciamento e Uso de Software de Gestão de Pessoal para a Câmara Municipal 
de Melgaço. Dotação Orçamentaria: Órgão: 11-Câmara Municipal de Melgaço 
- Unidade: 01-Câmara Municipal - Ação: 01.031.0001.2-001 - Especificação: 
Manutenção da Câmara Municipal - Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 - 
outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº iL-005/2021-cPL-cMM 
contratante: Câmara Municipal de Melgaço - Câmara Municipal. Contratada: 
aSP automacao Servicos e Produtos de informatica ltda. contrato: clS-002/
il-005/2021-cPl-cMM. Valor: r$ 16.200,00 (dezesseis Mil e duzentos re-
ais). Vigência: de 03 de janeiro a 31 de dezembro de 2022. objeto: contrata-
ção da Prestação de Serviços de licenciamento e Uso de Software de Gestão 
Contábil para a Câmara Municipal de Melgaço. Dotação Orçamentaria: Órgão: 
11-Câmara Municipal de Melgaço - Unidade: 01-Câmara Municipal - Ação: 
01.031.0001.2-001 - Especificação: Manutenção da Câmara Municipal - Na-
tureza da despesa: 3.3.90.39.00.00 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº dL-001/2021-cPL-cMM. 
contratante: Câmara Municipal de Melgaço - Câmara Municipal. Contratada: 
Jeaziel Soares de oliveira. contrato: clV-001/dl-001/2021-cPl-cMM. Valor: 
r$ 48.000,00 (Quarenta e oito Mil reais). Vigência: de 03 de janeiro a 31 
de dezembro de 2022. objeto: contratação de Pessoa física Especializada 
na locação de lancha Tipo Voadeira para Transporte fluvial para atender as 
Demandas da Câmara Municipal de Melgaço. Dotação Orçamentaria: Órgão: 
11-Câmara Municipal de Melgaço - Unidade: 01-Câmara Municipal - Ação: 
01.031.0001.2-001 - Especificação: Manutenção da Câmara Municipal - Na-
tureza da despesa: 3.3.90.36.00.00 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
física. eLias sarraF PacHeco - Presidente da câmara Municipal de 
Melgaço. Melgaço, 03 de janeiro de 2022.

Protocolo: 770201

cÂMara MUNiciPaL de aLMeiriM/Pa
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-02-Pe/cMa 
a câmara Municipal de almeirim/Pa, por intermédio do pregoeiro e equi-
pe de apoio, torna público que, fará realizar licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor valor por item, as 09:00 horas do dia 25 de março 
de 2022.objeto: aquisição de Material de Expediente, Gêneros alimentícios, 
Material de limpeza e Higienização, objetivando atender as Necessidades da 
Câmara Municipal de Almeirim Pará. O Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados na salada comissão Permanente de licitações, lo-
calizada na Praça 14 de Julho, 19, Centro., prédio da Câmara Municipal, Cep: 
68.230-000, almeirim/Pará, no horário das 8:00hs ás 12:00hs, a partir da 
publicação deste aviso, até a data anterior aquela estipulada para sua aber-
tura da cessão, bem como poderá ser consultado ou retirado no site Portal 
de compras Púbicas;https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da 
Câmara Municipal na URL:https://cmalmeirim.pa.gov.br e no Mural das Lici-
tações do TcM/Pa, https://www.tcm.pa.gov.br. informações complementares 
poderão ser solicitadas pelo e-mail: cmaslegis@uol.com.br. Valdiney Marcelo 
alves Gadelha - Pregoeiro.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-01-Pe/cMa
a câmara Municipal de almeirim/Pa, por intermédio do pregoeiro e equi-
pe de apoio, torna público que, fará realizar licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor valor por item, as 09:00 horas do dia 24 de março 
de 2022.objeto: contratação de Empresa Especializada em fornecimento de 
Passagens Fluviais, Objetivando atender As Necessidades Da Câmara Muni-
cipal de almeirim/Pa. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados na salada comissão Permanente de licitações, localizada na Pra-
ça 14 de Julho, 19, Centro., prédio da Câmara Municipal, Cep: 68.230-000, 
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almeirim/Pará, no horário das 8:00hs ás 12:00hs, a partir da publicação deste 
aviso, até a data anterior aquela estipulada para sua abertura da cessão, bem 
como poderá ser consultado ou retirado no site Portal de compras Púbicas;ht-
tps://www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Câmara Municipal na 
Url:https://cmalmeirim.pa.gov.br e no Mural das licitações do TcM/Pa, ht-
tps://www.tcm.pa.gov.br. informações complementares poderão ser solicita-
das pelo e-mail: cmaslegis@uol.com.br. almeirim/Pa, 10 de março de 2022. 
Valdiney Marcelo alves Gadelha - Pregoeiro.

Protocolo: 770204

cÂMara MUNiciPaL de castaNHaL
eXtrato de coNtrato 
Processo Nº 226/2021 
coNVite Nº 001/2022 

objeto contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de Material de 
consumo (expediente, Limpeza, copa e cozinha), Para atender as necessi-
dades da Câmara Municipal de Castanhal. CONTRATO Nº 009/2022. Contra-
tante: Câmara Municipal de Castanhal. Contratada: L. C. L. da Silva, CNPJ nº 
44.655.115/0001-90. Vigência: até 31/12/2022. Valor Total: r$ 81.501,89. 
CONTRATO Nº 010/2022. Contratante: Câmara Municipal de Castanhal. Con-
tratada: r dos Santos Nogueira, cNPJ nº 34.714.441/0001-77. Vigência: até 
31/12/2022. Valor Total: r$ 78.989,22. recursos: as despesas decorrentes 
deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: Órgão 
Gestor: Câmara Municipal de Castanhal. Funcional programática: 2.131 - 
operacionalização das atividades do Poder legislativo. 3.3.90.30.00 - Mate-
rial de consumo. assinatura: 8 de março de 2022. sérgio Leal rodrigues 
- Presidente - cMc

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 01/2022 

objeto: registro de preços que objetiva a contratação de pessoa jurídica 
para o fornecimento de combustíveis, para suprir as necessidades da Câmara 
Municipal de castanhal. itens adjudicados e homologados: 01 e 03. Propo-
nente vencedor: Posto SmartlTda - cNPJ nº 30.821.163/0001-04. Valor total 
adjudicado: r$ 859.560,00 (oitocentos e cinquenta e nove mil e quinhentos e 
sessenta reais). data da homologação: 10/03/2022. os itens 02 e 04 foram 
declarados fracassados. sergio Leal rodrigues - Presidente.

Protocolo: 770205

coMUNicaÇÃo de eXtraVio do LiVro 
dE UTiliZaÇÃo dE docUMENToS fiScaiS E TErMoS dE ocorrÊNcia Nº 
001 da empresa aMaZoN iNd. E coM. dE PolPaS da aMaZoNia lTda. 
cNPJ: 07.620.120/0001-30. iNSc. ESTadUal: 15.258.498-6 conforme bole-
tim de ocorrência online nº 00277/2022.535775-1 registrado em 09/03/2022.

Protocolo: 770193

a FaZeNda cristo rei i e iV 
através de seu representante legal Sr° Edenilson Sebastião Bocchi, vem tor-
nar público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente-SEMMa de 
Santana do araguaia-Pa a licença de atividade rural-lar N° 026/2022 para 
a atividade de agricultura-cultura de ciclo curto, que tramitou sob o processo 
N° 096/2022 e sua licença de atividade rural-lar N° 032/2022 para a ativi-
dade de Bovinocultura de corte, que tramitou sob o processo N° 095/2022.

Protocolo: 770194

o Posto sÃo Pedro 
cNPJ: 22.838.336/0002-41 

Torna público que, por meio do Protocolo nº 2021/30249, solicitou licença de 
operação para para a atividade de Posto flutuante, junto à SEMaS.

Protocolo: 770191

N caNdida QUeiroZ siLVa coMercio eireLi.
cNPJ nº 26.953.545/0001-06

Torna público que recebeu da Secretaria de Estadual de Meio ambiente e 
Sustentabilidade - SEMaS, a licença de operação nº 11070/2018, Processo 
2017/30149 para atividade de Posto revendedor, localizada no Município de 
Piçarra/Pa.

Protocolo: 770188

cooriNGas - cooPeratiVa dos GariMPeiros 
e MiNeradores dos dois coriNGas

cNPJ - Nº. 33.264.073/0001-40 Nire - 15400020664
editaL de coNVocaÇÃo de asseMBLeia ordiNÁria

cooriNGaS - cooPEraTiVa doS GariMPEiroS E MiNEradorES doS 
doiS coriNGaS através do seu Presidente PaUlo VicENTE MaliNSKi, no 
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os co-
operados, para se reunirem em assembleia Geral ordinária, a realizar-se de 
acordo com os indicativos abaixo:
data: 26 de março de 2022.
NÚMero de cooPerados: 32 (trinta e dois) cooperados.
LocaL: sede da cooperativa, rUa esPirito saNto, n° 163, Bairro 
setor iNdUstriaL iii, NoVo ProGresso - ParÁ - ceP 68.193-000.
HorÁrio: Às 07:00 (sete horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença 
de 2/3 dos Cooperados em condições de votar; ou às 08:00 (oito horas) em 2ª 
(Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos cooperados em 

condições de votar, ou às 09:00 (nove horas) em 3ª (terceira) e última convoca-
ção com a presença de no mínimo 10 (dez) em condições de votar.
ordeM do dia:
l. Prestação de contas do Exercício encerrado em 31/12/2021, compreen-
dendo;
- Balanço Patrimonial.
- demonstrativo das Sobras e Perdas. - demonstração do Valor adicionado.
- demonstração dos fluxos de caixa. - demonstração das Mutações do Patri-
mônio líquido.
- Notas Explicativas.
- Parecer do conselho fiscal.
- carta de responsabilidade da administração.
ii. destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, deduzindo-se, no 
primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios;
iii. Eleição e posse dos componentes do conselho fiscal
iV. outros assuntos de interesse dos cooperados

Novo Progresso (Pa), 08 de março de 2022.
PaULo ViceNte MaLiNsKi

PrESidENTE
Protocolo: 770189

sBa torres BrasiL, LiMitada 
inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-35 

Torna público que solicitou da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Castanhal/PA, a Licença Ambiental Simplificada, para a atividade de Torre de 
Telefonia Móvel (BR57073-A), localizada na Alameda João Câncio Sampaio, 
lote 22, Quadra H, loteamento Nova Vida, castanhal/Pa, através do Proto-
colo Nº 0354/2022.

Protocolo: 770171

sBa torres BrasiL, LiMitada 
inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-35 

Torna público que solicitou da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Castanhal/PA, a Licença Ambiental Simplificada, para a atividade de Torre 
de Telefonia Móvel (Br76001-a), localizada na rua francisco Pereira N°3 
Lago, Lote 04, Quadra 02, Jadelândia, Castanhal/PA, através do Protocolo Nº 
0355/2022.

Protocolo: 770173

sBa torres BrasiL, LiMitada
inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-35 

Torna público que solicitou da Secretaria Municipal de Meio ambiente de San-
tarém/Pa, a licença ambiental de instalação, para a atividade de Torre de 
Telefonia Móvel (Br84825-B), localizada na rua Galdino Veloso N°1240, San-
tarém/Pa, através do Protocolo Nº 01494/2022.

Protocolo: 770176

a cooPeratiVa de GariMPeiros e MiNeradores 
sUsteNtÁVeis da aMaZÔNia LeGaL,- cooGasa Br 

cNPJ 37.267.279/0001-84 
Torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio ambiente e 
Turismo de Jacareacanga-Pa, pedido de licença de instalação/operação para 
atividade de lavra garimpeira processo 850.500/2021.

Protocolo: 770186

Madeireira rio GUaMa eireLi
cNPJ nº 18.132.793/0004-00

Torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS, através do processo nº 2021/39211, licença Prévia 
(lP) e de instalação(li) para produção de carvão vegetal, na rodovia Pa 140, 
s/nº, km 19 fazenda Julibel, Zona rural, Bujaru/Pa.

Protocolo: 770184

PortaL aGro coMÉrcio e serViÇos Ltda
cNPJ sob n° 10.197.621/0002-41

Torna público que requereu a SEMaS licença de operação para a atividade 
de comércio atacadista e armazenamento de produtos químicos situada no 
município de Paragominas/Pa.

Protocolo: 770182

sBa torres BrasiL, LiMitada 
inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-35 

Torna público que solicitou da Secretaria Municipal de Meio ambiente de San-
tarem/Pa, a licença ambiental Prévia, para a atividade de Torre de Telefonia 
Móvel (Br84825-B), localizada na rua Galdino Veloso N°1240, Santarém/Pa, 
através do Protocolo Nº 01494/2022.

Protocolo: 770179

GoNÇaLVes & dias Ltda
cNPJ nº 07.868.912/0001-29 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de ana-
nindeua - SEMa, a licença ambiental de operação lo Nº l023422, para a 
atividade de comércio Varejista de combustíveis para veículos automotores 
e troca de óleo, com o endereço: rodovia Br 316, KM 08, SN, Bairro: águas 
Brancas, cEP: 67030-007, Município de ananindeua, Estado do Pará.

Protocolo: 770141
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a pessoa jurídica MaB LeaL cerÂMica eireLLi ePP
cNPJ: 21.975.916/0001-37 

Torna público que rEcEBEU da SEMMaT Benevides, renovação de licenças 
de operação nº 041/2022, no com validade 15/02/2023, para a atividade de 
carvoaria, conforme processo nº 108/2021.

Protocolo: 770139

BriLasa s/a 
cNPJ Nº 04.134.540/0001-19 

ERRATA da CONVOCAÇÃO publicada no Diário Oficial do Estado nas 
páginas 133, 185 e 80; e no jornal amazônia no caderno Gerais nas páginas 
8, 2 e 4, anúncio inserido simultaneamente nos dias 08, 09 e 12/07/2021, 
oNde se Ler exercício social encerrado em 2019 Leia-se exercício social 
encerrado em 2020.

Protocolo: 770136

BrasiL Verde esQUadrias eireLi -ePP
cNPJ 04.857.470/0001-27 

localizada no ramal do Sororoca, s/nº-GalpãoB,Benevides-Pa, torna públi-
co que recebeu da SEMMaT-BENEVidES, licença de operação nº 011/2022 
(validade:18/01/2023).atividade: desdobramento de madeira em tora para 
madeira serrada.

Protocolo: 770134

aUto Posto taciateUa eireLi
com o cNPJ 32.492.171/0001-71 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMEa, 
a licença de operação n° 029/2020, para desenvolver a atividade de comér-
cio varejista de combustíveis para veículos automotores, em Santa Maria do 
Pará - Pa.

Protocolo: 770129

cÂMara de MUNiciPaL de sÃo JoÃo de PiraBas
eXtrato de iNeXiGiBiLidade e coNtrato

iNeXiGiBiLidade Nº 001/2022 
objeto: contratação de Pessoa Jurídica para prestação de Serviços Técni-
cos de Assessoria e Consultoria Jurídica. Contratante: Câmara Municipal de 
São João de Pirabas - cNPJ nº 22.981.146/0001-06. contratado: BiZ ad-
VoGadoS aSSociadoS, cNPJ/Mf sob o nº 17.191.998/0001-51. contrato 
nº 2022011201. Valor Global: r$ 156.000,00 (cento e cinquenta e Seis Mil 
reais). Vigência: 12/01 a 31/12/2021. 

iNeXiGiBiLidade Nº 002/2022 
objeto: contratação de Pessoa Jurídica especializada, visando à prestação de 
serviços técnicos em assessoria e consultoria contábil. Contratante: Câmara 
Municipal de São João de Pirabas - cNPJ nº 22.981.146/0001-06. contra-
tado: S T J SoUSa filHo aSSESSoria E SErViÇoS coNTaBEiS-cNPJ nº 
32.914.100/0001-10. contrato nº 2022011701. Valor Global: r$ 156.000,00 
(cento e cinquenta e Seis Mil reais). Vigência: 17/01 a 31/12/2021. funda-
mentação legal: art. 25, ii, art. 13, iii da lei n.º 8.666/93 e suas alterações. 
antonio oliveira costa-Presidente.

Protocolo: 770127

cerÂMica FerNaNdes Ltda
cNPJ: 83.897.983/0001-38 

Torna púlblico que recebeu da aNM (agência Nacional de Mineração) o 
seu registro de licença (n° 006/2022 - validade: 04/08/2023 - Processo: 
850.036/2022) para atividade de Extração de argila fora de recursos hídricos 
localizada na rodovia Br 230 Planície de inundação do rio itacaiúnas Nova 
Marabá - Marabá (Pa) em área de 4,76 hectares.

Protocolo: 770164

Js coNstrUtora e MiNeradora eireLi
cNPJ: 39.732.244/0003-66 

Torna público que recebeu da SEMaS/Pa (Secretaria de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade do Pará) a sua licença de operação N° 13341/2022 
(Processo: 2021/0000036921) com validade 07/03/2026 para a atividade de 
Transporte de Minério/coque (NV 1) localizado na a recanto B Perímetro 41 
Vila três poderes, Estrada do rio Preto, Zona rural em Marabá - Pa.

Protocolo: 770161

aUto Posto Wr 
cNPJ: 25.033.773/0001-03 

Torna público que recebeu da SEMaS/Pa (Secretaria de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade do Pará) a sua licença de operação N° 13347/2022 
(Processo: 2021/0000026940) com validade 06/03/2027, para a atividade 
de Empresa Transportadora de substâncias e produtos perigosos (NV 1) lo-
calizado na rodovia Br 222 Km 149, S/N - Bela Vista - abel figueiredo - Pa.

Protocolo: 770162

ceLso Neres Batista coMercio - Me - Lider de caMPo
cNPJ Nº 19.224.947/0001-04 

localizada na rua antonio rodrigues de oliveira, N° 56, centro, Pacajá-Pa, 
68.485-000, torna público que requereu da SEMMa - PacaJá - Pa, a licENÇa 
dE oPEraÇÃo - lo, desenvolvendo atividades comércio Varejista de Medica-
mentos Veterinários, em Pacajá-Pa, 68.485-000.

Protocolo: 770167

sBa torres BrasiL, LiMitada 
inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-35 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e re-
cursos Hídricos de conceição do araguaia/Pa, a licença ambiental Prévia e 
de instalação de Nº 005/2022, para a atividade de Torre de Telefonia Móvel 
(Br54203-B), localizada na avenida araguaia, s/n, Vila Tancredo Neves, Qua-
dra 495, lotes 01 e 20, conceição do araguaia/Pa, através do Processo Nº 
5182/2022.

Protocolo: 770169

PascoaL de Freitas. 
cPF:521.605.649-15 

Torna público que Solicitou a Semas/Pa, licença de atividade rural - lar para 
atividade de Bovinocultura em Tailândia/PA. Protocolo n° 4049/2022.

Protocolo: 770155

aLUNos coNcLUiNtes do eNsiNo MÉdio eJa 
No sistema Ead na instituição cEQP PoTENcia MaSTEr sob o  ParEcEr 
303/2016 cEE/Pa - aUT. E crEdENc. 344 dE 13 dE oUTUBro dE 2016 iNS-
criÇÃo do inep N° 15168735. 

aLUNos coNcLUiNtes
1.EriK JacoB da SilVa 2.JoÃo PaUlo floriaNo dE PaUla 3.JoÃo BaTiS-
Ta alVES dE araÚJo 4.JoÃo BaTiSTa alVES dE SoUSa 5.JoÃo carloS 
dE MoUra 6.JoÃo PaUlo MarTiNS MarQUES 7.JocENara doS SaNToS 
alMEida ScHEffEr 8.JoE clEYSoN cHaVES da SilVa 9.JoaNa KaTia aPa-
rEcida liMoNGE da SilVa 10.JEaN carloS MoraES dE JESUS 11.JÉS-
Sica dE alMEida MiraNda  12.JoEl daNTaS da SilVa 13.lUilMa Maria 
dE SoUZa BEZErra 14.lUciNEia aParEcida dE SalES 15.lUciElMa dE 
JESUS corrEia MarTiNS 16.laliNE da SilVa alVES 17.alfoNSo UN-
Garo. 18.BrUNa YoHaNa rodriGUES. 19.NElSoN ViNiciUS MarTiNEZ. 
20.NElSoN aBBiaTi JUNior. 21.aNToNio claUdio dE MErElES 22.ro-
driGo SilVa doS SaNToS corrEa 23.JoSE aNToNio fErrEira doS SaN-
ToS 24.JoÃo ViTor dE SoUZa cUNHa 25.KariNa da coSTa laraNJEi-
ra dE SoUZa 26.TiaGo laVor NUNES 27.PEdro iSaac da SilVa coSTa 
28.PaUla Maria MacHado caMPoS 29.STÉfaNY diaS araUJo 30.SiMoNE 
da MaTa MENdES 31.SÍlVia criSTiNa GoNÇalVES 32.SilVaNia aParE-
cida dE oliVEira fErrEira 33.SilMara Maria SilVa diaS dE SoUZa 
34.SilMara da SilVa SoUZa 35.SidNEY SoUZa dE MaToS 36.SidNEY 
Maria da SilVa 37.SÉrGio Maria da SilVa 38.SaMUEl alVES MarTiNS 
39.SaMaNTHa dE carValHo 40.raiaNE da SilVa PadilHa 41.rafaEl ro-
driGo MarTiNS 42.rafaEl loPES dE MoUra 43.rafaEl coSTa da SilVa 
44.PEdro SoUZa BEZErra 45.PaUlo roBErTo raMoS 46.PaUlo ricardo 
cHriST diNiZ 47.PaUlo adENir roliM 48.oSMar ViaNa frEirE 49.NEl-
SoN MaTiaS coSTa 50.NicolaS rENaN dE SiQUEira 51.orlaNdo coSTa 
dE MiraNda filHo 52.MoNica Maria da SilVa 53.Maria daS GraÇaS 
rodriGUES fariaS 54.Maria da coNcEiÇÃo fEiToSa da SilVa 55.Ma-
ria cicEra da SilVa 56.MarcoS aNToNio PEriNo 57.Marcio rodriGo 
MaciEl da SilVa 58.MaNoEla MUNiZ doS SaNToS 59.Mara cÉlia loPES 
MoraiS 60.NEidE MarTiNS liMa SoarES 61.NEli dE JESUS fariaS MoTa 
62.NEi lUiZ WilKE filHo 63.NaTaNE SHirlEY alVES da SilVa 64.NaTaNa-
El dE aNdradE laNda 65.NaTália MariNalda da SilVa 66.Naira laiZ 
NaSciMENTo PaiVa 67.Nadir faTiMa dE PoNTES Garcia 68.NadEGNa al-
VES da SilVEira 69.rodriGo EdUardo MiNSÃo 70.Maria daYZa SilVa 
dE lira crUZ 71.Maria EUNicE oliVEira PiNHEiro 72.Maria fraNciS-
ca doS SaNToS PErEira 73.Maria GEaNNE dE oliVEira SilVa 74.Ma-
ria SUEli do NaSciMENTo diaS coSTa 75.alEX SilVa  76.dioNEi iVaN 
ZiElKE 77.EdUardo la Torraca 78.TiaGo laVor NUNES 79JoSE roBEr-
To fraNciSco dE BriTTo 80.lUiZ aNToNio PErEira loPES.

Protocolo: 770151

sÁ riBeiro s/a
cNPJ/MF 04.910.469/0001-19

convidamos os srs. acionistas a reunirem-se em aGo a realizar-se no pró-
ximo dia 23 /04/2022, às 16:00-hs. em nossa Sede Social à rua Municipalida-
de, 839 fundos Mezanino, para tratar do seguinte: a) discussão e votação do 
relatório da diretoria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações finan-
ceiras, b) Eleição ou não dos Membros do conselho fiscal e c) o que ocorrer.
Belém, 08 de março de 2022 - a diretoria.

Protocolo: 770149

aLtaMed distriBUidora de MedicaMeNtos Ltda
cNPJ 21.581.445/0001-82

a altamed distribuidora de Medicamentos, inscrita no cNPJ 21.581.445/0001-
82, situada no endereço Estrada do curuçambá, nº 50, curuçambá, ananin-
deua/Pa. torna público que recebeu da Prefeitura Municipal de ananindeua - 
Vigilância Sanitária - a Licença Sanitária atualizada até 31/03/2023 através do 
Protocolo nº 0058l/22 para o comércio atacadista de Medicamentos e drogas 
de Uso Humano, incluindo os Medicamentos Sujeitos a controle Especial da 
Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998.

Protocolo: 770142

GoNÇaLVes & dias Ltda 
cNPJ nº 07.868.912/0010-10 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de ana-
nindeua - SEMa, a licença ambiental de operação - lo Nº l023522, para a 
atividade de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especia-
lizado em produtos alimentícios não especificado anteriormente, com o ende-
reço: rodovia Br 316, KM 08, SN, Bairro: águas Brancas, cEP: 67030-007, 
Município de ananindeua, Estado do Pará.

Protocolo: 770145


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2022-03-10T22:18:30-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




